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Výroba plastu 
 

• Plasty sú materiály, ktorých podstatu tvoria makromolekulárne organické 

zlúčeniny. Makromolekulárne látky môžu byť pôvodu syntetického, alebo 

prírodného.  

• Priemyselná výroba začína v roku 1907, v súčasnosti využívaný v takmer 

každom druhu výrobkov 

 

 

 

 

 

 

 

• Celosvetová ročná produkcia plastov 245 miliónov t (60 Mt v EÚ), 

najčastejšie (40,1 %) sa využíva ako obal 

• Základné charakteristiky: trvanlivosť, malá hmotnosť, nízke náklady na 

výrobu = perfektný materiál – nesmierne problematický odpad 

 



Základné druhy plastov 

Pevný, húževnatý, prekážka pre plyny a tekutiny, použitie - nápojové fľaše, drogéria 

 

Výborná tuhosť, pevnosť, húževnatosť, odolnosť voči vlhkosti a priedušnosť na plyn, 

použitie - maloobchodné tašky, fľaše na drogériu, aviváž, pracie prášky, 

hydroizolačné fólie  

 

Vynikajúca všestrannosť, jasnosť, ľahkosť, pevnosť v ohybe a húževnatosť, použitie 

– fólie, PVC potrubia, stavebníctvo 

 

Pevnosť, húževnatosť, pružnosť, bariéra proti vlhkosti, použitie - plastové tašky, fólie 

 

Veľmi dobrá chemická a mechanická odolnosťou, použitie fľaše na drogériu, kelímky 

od margarínov 

 

Výborné tepelnoizolačné a ochranné vlastnosti, použitie ako tepelná izolácia a 

obalový materiál, obaly na vajíčka 

 

 

Ostatné plasty 

Základné druhy plastov a ich označovanie: 



Plast v životnom prostredí 

• V životnom prostredí môže pretrvať stovky rokov, ročne končí v moriach a 

oceánoch 10 Mt plastového odpadu 

• Plast nie je inertný, bežne obsahuje veľké množstvo chemických prísad 

(často karcinogénnych a toxických), ktoré môžu prenikať do okolitého 

prostredia 

• Mechanickým pôsobením v kombinácii s fotodegradáciou a časom vznikajú 

tzv. mikroplasty, ktoré sú všadeprítomné a vo vode niekedy dosahujú vyššie 

koncentrácie ako planktón = cesta do potravinového reťazca 



Plastový odpad 

• Ročná produkcia odpadov z plastu v EÚ – 25 Mt  

• 48,7 % skládkovanie,  

• 51,3 % energetické zhodnotenie,  

• 5,3 % recyklácia. 

 



Plastový odpad z našich 

domácností 
• V domácnostiach sa ročne vyprodukuje okolo 150 000 t plastového odpadu, 

z tohto objemu v separovanom zbere končí 25 000 t (necelých 17 %),      

125 000 t končí lenivosťou ľudí ako súčasť zmesového komunálneho 

odpadu 

• To čo slovenské domácnosti správne vytriedia sa zmysluplne využíva na 

99% 
 



Životný cyklus výrobku z plastu 

produkcia 

spotreba 
triedenie 

zber 

dotriedenie 

recyklácia 

primárna 

surovina 



Fakty o recyklácii 

• Myšlienka recyklácie je stará ako ľudstvo samo – mladší súrodenec nosí šatstvo po 

staršom 

• Prvá recyklačná linka na plast bola spustená v roku 1972 v Conshohockene v 

Pennsylvánii 

• Recyklácia plastov je extrémne závislá na dôslednom triedení (separácii) na 

jednotlivé druhy plastov (jedna nesprávne zatriedená PVC fľaša znehodnotí v 

procese recyklácie 10 000 PET fliaš, upozorňujem, že tieto dva plasty sú vizuálne 

veľmi podobne a majú aj podobnú hustotu) 

 

 

    



Fakty o recyklácii 

Triedenie podľa 

druhov a farieb  

dezintegrácia 

Čistenie, 

pranie 

extrúder 

sušenie 

drvenie, mletie 

Recyklácia plastov je oproti recyklácii skla resp. kovov komplikovanejším procesom, je špecifická 

väčším počtom operácií, ktoré je treba vykonať, aby bol plast znova využitý 



Fakty o recyklácii 
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Výroba z primárnej  suroviny Výroba z recyklátu 

Výroba produktov z recyklovaných materiálov neznižuje spotrebu prírodných surovín, nárast 

produkcie je väčší ako výroba z recyklovaných materiálov 



Fakty o recyklácii 

57% 
15% 

16% 

5% 
3% 4% 

Kde končí recyklovaný PET? 

vlákno 

pásky na viazanie 

nádoby na 
nápoje/potraviny 

nádoby ostatné 

fólie 

ostatné 

• Najčastejšou formou recyklácie plastov je tzv. downcyklácia 

• Downcyklácia = vyrába sa výrobok s nižšou kvalitou plastu, ktorý je už pre ďalšiu 

recykláciu často nevhodný 

•  Downcykláciou sa vyrábajú napr. hračky, autodiely, plastové hranoly, plotové 

dosky, železničné podvaly, vrecia na odpad 



Miera recyklácie plastov 

Poradie plastov podľa miery ich recyklácie: 

1. Ľahko recyklovateľné plasty - do tejto skupiny patria plasty na 

báze PET (fľaše od nápojov) a plasty z HDPE. 

         Z PET je možné recykláciou vyrobiť opäť fľaše na nápoje, ale aj 

vlákna na výrobu búnd, spacích vakov či záchranných viest, 

vyrábajú sa z neho aj laná, nárazníky prípadne nábytok. Z HDPE 

sa recykláciou vyrábajú hračky, rúry, potrubia.  

2.  Plasty stredne recyklovateľné – sem patria plasty vyrobené z PVC, 

PP, PS do tejto kategórie sú zaradené predovšetkým z dôvodu ich 

nízkej miery recyklácie spôsobenej obmedzenou kapacitou 

recyklačných zariadení, ktoré majú technológiu na spracovanie 

týchto plastov, v prípade PS je problematická aj nízka hustota 

tohto plastu. 

3.  Plasty veľmi ťažko recyklovateľné – ide o plasty, ktoré sú 

kombináciou vyššie uvedených plastov, prakticky nerecyklovateľné 

sú napr. PET fľaše, na ktorých je nalisovaná PVC fólia. Tento typ 

materiálu sa v súčasnosti dáva na skládky, prípadne ide na 

energetické zhodnotenie. 

 



Prečo recyklovať 
1. Uložením plastových odpadov na skládku odkladáme problém s riešením tohto odpadu na budúce 

generácie – bez prístupu UV sa plasty budú rozkladať stovky rokov a energia uložená v nich 

ostáva nevyužitá. 

 

2. Plastový odpad je možné zhodnotiť energeticky (spaľovaním), ale tento spôsob nakladania vedie 

k vzniku veľkého množstva nebezpečných látok (dioxíny, furány), takže použitá technológia musí 

byť najlepšia dostupná a teda drahá. 

 

3. Náklady na recykláciu plastov sú stále nižšie ako náklady spojené s výrobou z ropy, navyše je 

vysoký predpoklad, že cena ropy bude v budúcnosti rásť, nie klesať. Cena recyklátu je zhruba  

       50 % ceny primárnej suroviny, ale na druhú stranu recyklát má nižšiu kvalitu z pohľadu výroby. 

 

 

 

Druh plastu Cena primár. 

Suroviny $/kg 

Cena recyklátu 

$/kg 

HDPE 1.9 - 2.0 0.84 – 0.97 

PP 1.8 – 1.85 0.99 – 1.1 

PET 2.0 – 2.1 1.1 – 1.2 

PS 1.5 – 1.6 0.75 – 0.86 

PVC 1.4 – 1.5 0.77 – 0.99 



Prečo recyklovať 

SKLO             PE           PET            ALU           oceľ 

Nádoba 

 

 

Hmotnosť 
(g) 

 

Hmotnosť/objem 
(g/l)                

 

Energia/hmotnosť 
(MJ/kg) 

 

Energia/objem 
(MJ/l) 

 
4. Plasty môžu byť energeticky veľmi účinné, výroba jednej plastovej fľaše na kečup 

je menej energeticky náročná ako výroba sklenenej fľaše na kečup, rovnako 

treba na prepravu jednej plastovej fľaše aj menej energie z dôvodu ich menšej 

hmotnosti (spotreba paliva je menšia až o 40 %). 



Záver 

Množstvo vyrobených plastov z roka na rok rastie, rovnako rastie aj množstvo 

produkovaných odpadov z týchto plastov. 

Skládkovanie plastov je najhorší spôsob ako s nimi nakladať, bez prístupu slnečného 

svetla a vzduchu sa rozkladajú tisícky rokov. 

Energetické zhodnocovanie je lepšie ako skládkovanie, ale vznikajú pri ňom veľmi 

nebezpečné látky, ktoré treba eliminovať. 

Materiálová recyklácia nie je jednoduchá, jej efektívnosť extrémne závisí na kvalite 

dotriedenia, akákoľvek prímes môže proces recyklácie znehodnotiť, ale stále ostáva 

materiálová recyklácia najlepším spôsobom ako riešiť problém s plastovým odpadom. 

 

Dôsledné a správne separovanie plastov je teda kľúčový prvok, 

ktorý umožňuje zmysluplnú recykláciu plastov 

 

 



Záver 

ALEBO 

Chceme mať našu ZEM takúto 

takúto? 

SEPARUJME !!! 



ĎAKUJEM  

ZA  

POZORNOSŤ 
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