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REŠERŠNÍ ZPRÁVA
Literární rešerše na téma PET lahve byla zpracovaná z databází Střediska veřejných informačních služeb Českého ekologického ústavu a z databáze Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj. Rešerši tvoří 54 dokumentačních záznamů z let 1993 až 1999. Primární informační prameny jsou, kromě projektu z CEP, uloženy v knihovně ČEÚ, kde je možné vypůjčit si publikace nebo objednat kopie. 
Rešerše je rozdělena do těchto částí:
I. Publikace ve fondu knihovny Střediska veřejných informačních služeb Českého ekologického ústavu
(2 záznamy)
II. Projekty Programu péče o životní prostředí a výzkumu a vývoje
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Kompletní nabídka služeb SVIS pro ŽP je k dosažení prostřednictvím Internetu na http://www.ceu.cz/.
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I. Publikace ve fondu knihovny Střediska veřejných informačních služeb Českého ekologického ústavu

P 104
HOFFMANN, Herbert
Sedm let technických zkušeností s vratnými PET lahvemi
(Seven Years of Technical Experience with PET-returnables.)
Praha, ČEÚ 1993. 6 s. 
Překlad z angličtiny. Jedná se o výtah z projevu ředitele technické divize Dr. Herberta Hoffmanna Coca-cola GmbH na Obchodní tiskové konferenci o výrobě nápojů '93 v Regensburgu 20. a 21. dubna 1993.
lahve plastové vratné - PET láhve - Coca-cola - obaly plastové - překlady

D 1598
Plastové odpady, recyklace, zneškodnění.
Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor 1999. 88 s. 
Sborník ze semináře, který se konal 24. - 25. 11. 1999 v Juniorcentru Seč. Materiálová, surovinová a energetická recyklace plastů. Zkušenosti s recyklací plastových odpadů ve Fatře Napajedla. Recyklace obalových, průmyslových a vláknitých polyetylentereftalátových (PET) odpadů. Recyklace polystyrénových plastů. Možnosti využívání a spalování alternativních paliv v cementárnách. Některé aspekty recyklace směsí polymerů. Kopyrolýza uhlí s odpadními plasty: výtěžky a vlastnosti produktů. 
sborník - Seč - plasty - zneškodňování plastů - PVC - PET - cementárny - recyklace - odpady - uhlí - spalovny – spalování

II. Projekty programu péče o životní prostředí a výzkumu a vývoje

Kód: GA/760/93 Signatura: U 468
KNOBLOCH, Pavel
Recyklace PET lahví v ČR.
Praha, VŠCHT Praha 1993. 66 s., příl., obr., tab., grafy.
Cílem této zprávy je navrhnout řešení recyklace PET jako jedné komodity tuhého komunálního odpadu.
recyklace PET lahví, PET lahve

III. Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje – CEP Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj

OK 369 
Recyklace netříděného odpadu plastů blendováním s kompatibilizací 
Nositel: Ústav makromolekulární chemie AV ČR 
Řešitel: RNDr. František Lednický CSc. 
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Doba řešení: 1998 - 2000 
Anotace: Cílem projektu je vyvinout postupy kompatibilizací a míšení pro některé typické systémy odpadů nerozdělených plastů. Projekt je soustředěn na odpady PET a polyolefinů. České pracoviště řeší část projektu zabývající se polyolefiny. Hlavní pozornost je věnována reakční kompatibilizaci pomocí kapalných polybutadienů. 

IV. Odborné články z DATABÁZE RESERS

COUFALOVÁ, M.
Šála utkaná z PET-láhve
Koktejl, 2, 1993, č. 12, s. 43-45. 3 fot.
Problematika nadbytečných obalů, výrobků na jedno použití, omezené možnosti recyklace plastů, třídění odpadů, možnosti ekologického chování jednotlivých občanů, výrobců i prodejců.
lahve PET - plasty - recyklace - minimalizace odpadů - sběr tříděný - legislativa - PET

MILLER, Chaz
PET: 1 Is Number One. (PET: 1 značí číslo jedna.)
Waste Age, 25, 1994, č. 9, s. 48-61. 2 obr., 3 tab.
Recyklace plastových (PET) lahví je značný problém, jehož řešení je úspěšné až v současnosti a podílí se na něm kombinace faktorů, které jsou v článku diskutovány (vědecký pokrok, obchodní vztahy, daňový systém).
odpady - odpady plastové - PET - USA - lahve PET

Chemical Recycling of PET in Japan. (Chemická recyklace PET v Japonsku.)
Waste Environment Today. News Journal, 7, 1994, č. 6, s. 11. 1 lit.
V Japonsku na universitě v Tohoku byly vyvinuty chemické procesy pro recyklaci PET. Recyklační poměr popsaných procesů je vysoký pro všechny recyklované substance.
lahve PET - odpady - recyklace odpadů - PET - procesy recyklační chemické - Japonsko

Recyklované PET láhve - nový materiál.
EKOjournal, 3, 1994, č. 9, s. 16-17. 
Americká firma BFP - největší společnost zabývající se recyklací odpadů v USA - vyvinula nové materiály z PET lahví. Jeden z nich se používá např. k výrobě matrací místo bavlny.
PET - lahve PET - recyklace - USA

VELEK, Karel - DUBSKY, Karin
Konference "Obaly a odpady".
Planeta '94, 2, 1994, č. 9, s. 24-25. 
V červnu 1994 se v Praze konala mezinárodní konference, které se zúčastnilo 88 odborníků z ústředních, regionálních a místních orgánů státní správy, odvětvových institutů, vysokých škol, řada podnikatelů z oboru sběru, třídění, recyklace a zneškodňování odpadů z obalů a také 10 zahraničních expertů.
obaly - odpady - konference - správa státní - legislativa - PET - lahve PET

ŠŤASTNÁ, Jarmila
Čekání na zákon.
EKOjournal, 3, 1994, č. 10, s. 18-19. 
I u nás se již našel výrobce, který dokáže zpracovávat odpadní polyethylentereftalát (PET láhve) - Silon v Plané nad Lužnicí. Výsledkem recyklace jsou geotextilie nebo materiál pro čalouníky. Pro Silon zatím zůstává problémem prvotní třídění a mytí PET lahví. Ideální by pro ně bylo, kdyby dostávali už vymytý a rozdrcený materiál. Zatím velmi postrádají zákon o odpadech.
PET - lahve PET - recyklace - technologie - legislativa

Svetry z plastových lahví.
T'95, 38, 1995, č. 1, s. 12. 1 fot.
V USA skončí ročně skoro milion tun plastových lahví na skládkách. Tato gigantická surovinová ztráta inspirovala firmu Dyersburg & Wellman, která vyrábí chemická vlákna k neobvyklé produkci textilních výrobků. Odborníci z této firmy vyvinuli metodu k recyklaci plastového odpadu na materiál podobný bavlně. 
USA - odpady plastové - PET láhve - recyklace

LANG, Nancy A.
Auto Industry Targets Fluff for Recycling. (Recyklace lehkých částí v automobilovém průmyslu.)
Waste Age, 26, 1995, č. 1, s. 77-81. 1 obr.
Asi 25 % materiálu z automobilů lze těžko recyklovat. Dříve byl tento materiál ukládán na skládky, ale nyní je snaha co největší část recyklovat. Příkladem tohoto odpadu je polyuretanová pěna nebo potahy ze sedadel. Recyklace je závislá na cenové efektivitě. Většina států zakázala nebo plánuje zákaz skládkování pneumatik, použitých olejů a olověných akumulátorů na městských skládkách. Například Severní Karolina zakazuje skládkovat nemrznoucí směsi, Minnesota nemrznoucí směsi a olejové filtry. Využití recyklovaných pryskyřic. Ford zužitkoval při výrobě nových automobilů 50 mil. recyklovaných PET lahví a recyklované pneumatiky na výrobu brzdových pedálů. Vytvoření trhu pro plastické hmoty určené k recyklaci. Počítá se i s recyklací ochranných vzdušných vaků. Je nutno vyřešit problém s azidem sodným, který se při styku s vodou stává toxickým.
recyklace automobilů - ekonomika - USA - automobily - PET - plasty - recyklace plastů - polyuretan - oleje použité - akumulátory olověné - pneumatiky ojeté - azid sodný

HENKES, Walter
Recycling Flaschen nun auch in der Schweiz. (Recyklace lahví nyní také ve Švýcarsku.)
Rohstoff Rundschau, 50, 1995, č. 10, s. 362-363. 1 fot.
Známá firma na výrobu nápojů COCA-COLA zavádí inovaci v oboru recyklace PET-lahví. Pokusnou zemí v Evropě je Švýcarsko. Materiál pro nové lahve se skládá ze tří vrstev PET (polyetylentereftalat). Vnitřní a vnější vrstva je z nového PET, střední je vyrobena z recyklovaného PET. Podíl recyklátu tvoří přinejmenším 25 %. U nových lahví jsou zaručeny kvalitativní i bezpečnostní požadavky. Materiál, který se používá na výrobu nových lahví, sbírá firma PRS (PET-Recycling Schweiz). S dalším zaváděním těchto lahví se počítá v r. 1995.
PET - Švýcarsko - recyklace PET - firma Coca-Cola - firma PET-Recycling Schweiz

HENKES, Walter
C.C. Litter Pac startet Kunstoff-Recycling in Krefeld. (Firma C.C. Litter Pac startuje recyklaci plastů v Krefeldu.)
Rohstoff Rundschau, 50, 1995, č. 8, s. 278. 
C.C. Litter Pac (dceřiná společnost C.C. Umwelt-Entsorgung) provozuje v Krefeldu od začátku roku recyklační zařízení pro plasty. Speciálně se zde recykluje polyetylentereftalat, polyamid a polypropylen. Firma produkuje homogenní čisté aglomeráty, které nabízí průmyslu pro další výrobu. Provoz má nejmodernější techniku pro čištění emisí. C.C. Litter Pac se specializuje na recyklaci vysoce hodnotných plastů. Podnik se nezabývá zpracováním masově sbíraného odpadu, ale zpracovává cenné výrobní odpady pro jejich další zhodnocení.
SRN - recyklace plastů - firma C.C. Litter Pac - plasty - PET

Recycling: Eigene Sammelschiene für PET-Flaschen. (Recyklace: Vlastní cesta sběru pro PET lahve.)
A3 Umwelt, 8, 1995, č. 8/9, s. 14-15. 1 fot.
Podniky, které provádějí plnění nápojů do PET lahví hledají vlastní cestu pro jejich recyklaci. Výrobci se spojili ve společnost Petra. Granulát získaný z lahví se dá plně využít např. pro výrobu obalových fólií. Předpokladem pro recyklaci je tříděný sběr a nízký stupeň znečištění. Ve Švýcarsku, kde přistoupili k vlastní cestě sběru, jich zhodnocují již 32 %. Petra chce zkoušet, zda se zpětné vracení nedá organizovat levněji. Situace v Rakousku se má brzy změnit, neboť se množství lahví výrazně zvýší s plněním minerálních vod do jednorázových obalů.
Rakousko - Švýcarsko - recyklace PET - firma Petra

RABASCA, Lisa
Plastics & Politics Top. Recycling Agenda At Switzerland's R'95. (Politika pro plastické hmoty. Program recyklace na švýcarské konferenci R'95.)
Waste Age's International Supplement, 1995, s. 4-6. 
Mezinárodní konference a výstavy o recyklaci, znovuvyužití a spalování se zúčastnilo asi 42 zemí. Na konferenci se řešily problémy integrovaných zdrojů řízení, analýzy životního cyklu výrobků, návrhů recyklovatelných výrobků, separačních technologií a tepelné, mechanické a chemické recyklace. První místo zaujímala recyklace plastického materiálu PET. Švýcarsko obnovuje kolem 70 % tohoto materiálu. Materiál sbíraný PET-Recycling Switzerland bude použit na výrobu lahví pro švýcarský trh. V roce 1994 se sebralo 13 000 tun PET a do roku 1998 se plánuje sebrat 22 000 t.
recyklace plastů - konference mezinárodní - PET

Plastics Recycling Increases. (Recyklace plastů stoupá.)
Waste & Environment Today, 8, 1995, č. 6, s. 12. 
Recyklace lahví PET v Evropě stoupá. V roce 1994 množství recyklovaných lahví stouplo o 23 % na 28 250 t. Jedním z nejdůležitějších uplatnění je textilní průmysl, ale barevné láhve mají uplatnění menší. Na nedávné konferenci v Ženevě byly stanoveny zásady usnadňující recyklaci: láhve by neměly být barevné, mohou mít označení z PE, PP/OP nebo z papíru (připevněné ve vodě rozpustným lepidlem nebo nalisované za tepla) a uzávěry mohou být z materiálu PE nebo PP s PE/EVA těsněním.
recyklace PET - Evropa - plasty - PET

PET-Abfüller: Eigenes Recycling. (Plnírny PET lahví: Vlastní recyklace.)
Umweltschutz, 1995, č. 10, s. 6. 
Rakouské plnírny PET lahví považují dosavadní sběr plastů systémem ARA za příliš drahý a rozhodly se pro založení vlastní zájmové společnosti PETRA (PET-Recycling-Agentur). Řešením by mohlo být zřízení vlastního sběrného systému, jako je tomu ve Švýcarsku. V současné době zaplatí plnírny za 1 kg použitých PET lahví 19,70 ATS jako poplatek pro ARA, podíl zhodnocených lahví činí 61 % (Švýcarsko 72 %). Mluvčí společnosti ARA prohlásil, že jsou připraveni k jednání o optimalizaci systému a cen.
plnírny lahví - PET - lahve PET - Rakousko - sběr plastů - systém ARA - firma PETRA - Švýcarsko - poplatky

SEQUENS, Tomáš
PET lahve.
EKOjournal, 5, 1996, č. 1, s. 10. 
Za minulý rok bylo u nás vyprodukováno 200 miliónů PET-lahví, představujících 10 tisíc tun odpadu, což je třetina až polovina komunálního odpadu vůbec. Existují čtyři možnosti, jak s nimi naložit: zálohový systém, spálení, skládkování a recyklace. Nový "obalový" zákon by měl kodifikovat nepsané pravidlo, podle kterého za vyrobené obaly ručí jejich výrobci a tito mají povinnost obaly znovu použít, nebo zajistit další zpracování.
PET-lahve - lahve

KNOBLOCH, Pavel
Recyklace PET.
Odpady, 5, 1995, č. 8-9, s. 25-26. 3 tab.
Klíčovým krokem pro recyklaci PET lahví je organizace sběru a třídění. Rozhodující je třídění obalových materiálů podle druhů dříve než se dostanou do komunálního sběrného systému. Nutnou podmínkou pro recyklaci zůstává vhodné legislativní zabezpečení. Dá se předpokládat, že celoplošné řešení ovlivní zásadním způsobem pilotní projekt Sběr a využití PET lahví v ČR vypsaný SFŽP.
PET lahve - recyklace - sběr separovaný
Recycling-Flaschen nun auch in der Schweiz. (Recyklované láhve nyní i ve Švýcarsku.)
Rohstoff Rundschau, 50, 1995, č. 10, s. 362-363. 1 obr.
Firma Coca-Cola zavádí nejnovější inovaci v oblasti recyklace PET z nápojových lahví v Evropě. Pokusnou zemí se stalo Švýcarsko. Zavádí se dvoulitrová láhev s podílem recyklátu. Materiál nové láhve se skládá ze tří vrstev PET. Vnitřní a vnější vrstva jsou z nového PET, střední vrstva z recyklovaného PET. Nová láhev odpovídá veškerým požadavkům na kvalitu a bezpečnost.
polyetylentereftalát - láhve PET - recyklace - PET - firma Coca-Cola - Švýcarsko

Recycling von PET-Falschen in der Spritzpresstechnologie. (Recyklace PET lahví technologií lisování vstřikem.)
Rohstoff Rundschau, 50, 1995, č. 11, s. 400. 1 obr.
Recyklační technologie plastických hmot, založená na stříkání a lisování, kterou provádí firma Remaplan Anlagebau GmbH, byla nedávno rozšířena o možnost recyklace PET lahví. Za pomoci speciální konfigurace zařízení lze z recyklovaných lahví vyrábět např. palety. Technologie zůstává v podstatě stejná, extruder, injektor a lisovací jednotka jsou beze změny. PET lahve se nejprve dopravují na pásu k rozemletí, pak jsou zbaveny vlhkosti a spolu s aditivy homogenizovány v míchači, odkud jdou do extruderu.
SRN - hmoty plastické - recyklace - PET lahve - technologie - stříkání - lisování - palety - firma Remaplan 
Anlagebau

DE LAINSECQ, Margit
Die Hüllen müssen fallen. (Obaly musí klesat.)
Abfall-Spektrum, 8, 1996, č. 1, s. 9-11. 2 fot.
V oblasti obalů musí průmysl a velcí distributoři reagovat na změněné podmínky. V r. 1932 vznikalo ve Švýcarsku 126 kg odpadů na 1 obyvatele, přičemž obaly tvořily nepatrný podíl. Dnes připadá na 1 obyvatele 400 kg odpadů za rok a obalový materiál tvoří třetinu tohoto množství. Při boji na trhu hraje obal hlavní roli. Hovoří se o změnách balení jednotlivých druhů zboží. U nápojových obalů obstály PET lahve pro jednorázové použití hůře než lahve ze skla, které se mohou průměrně 40 krát naplnit. Ekobilance hovoří jasně: oběh lahví potřebuje o 90 % méně energie než výroba ze starého skla. Je třeba zabezpečit dostatečné rozložení spalovacích kapacit v zemi. Spalování odpadů není také čistým řešením - vznikají zbytky, které se skládkují nebo používají ve stavebnictví. Nyní se zkoumají metody umožňující odstraňování těžkých kovů z těchto zbytků. Ideální je používání vratných obalů, na druhém místě jsou recyklovatelné obaly a na třetím místě jsou lehké obaly, při jejichž spalování nevznikají škodliviny.
Švýcarsko - obaly - obaly jednorázové - obaly vratné - množství odpadů - PET lahve

SEQUENS, T.
PET lahve.
EKOjournal, 5, 1996, č. 1, s. 10. 
Uvádí se čtyři možnosti, co s použitou PET lahví - zpětný výkup, spalování, skládkování, recyklace. Státní fond životního prostředí zadal na příští rok projekt pro sběr a následné zpracování PET. Za vyrobené obaly by měl ručit výrobce a měl by mít povinnost vyrobené obaly znovu použít, nebo zajistit jejich další zpracování. Ve střední Evropě dosud není velká linka na recyklaci PET odpadů. 
PET lahve - zpracování odpadů - Státní fond ŽP

Able staví recyklační centrum.
Metal report, 4, 1996, č. 18, s. 28. 
Britská společnost Able, která se specializuje na likvidaci průmyslových konstrukcí, přestavuje své středisko Hartlepool na středisko recyklace vyřazených konstrukcí z petrochemického a plynárenského průmyslu. Able již nyní dodává společnosti British Steel ocelový šrot.
Velká Británie - recyklace - konstrukce průmyslové - šrot ocelový - firma Able - průmysl petrochemický - průmysl plynárenský

ŠŤASTNÁ, J.
Bude Silon Planá zpracovávat PET lahve?
EKOjournal, 5, 1996, č. 9, s. 15. 1 obr.
Silon a.s. Planá nad Lužnicí, účastník konkurzu na návrh sběrového systému a zpracování PET lahví z komunálního odpadu, nepřestal ani po zrušení konkurzu o zpracování PET lahví uvažovat. Silon již dnes zpracovává významný podíl preforem, tj. odpadů z výroby PET lahví. Německý majoritní vlastník se myšlence nové recyklační linky vůbec nebrání. Předpokladem je samozřejmě marketingová studie, která prokáže, že je v ČR možnost získat dostatek suroviny v odpovídající kvalitě a ceně. Silon se rozhodně nechce zabývat sběrem a dotřiďováním lahví, chtějí spolupracovat s firmami, které jsou schopny jim PET lahve sesbírat, vytřídit a dodat. Z recyklační linky vychází vysoce kvalitní vypraná drť, ze které se vyrábí polyesterová střiž, která je základní surovinou pro textilní průmysl. Zatím se v Silonu čeká na výsledky marketingové studie a ještě není jasné, zda bude recyklační linka v Plané pracovat.
firma Silon a.s. - Planá nad Lužnicí - PET lahve - recyklace plastů - průmysl textilní
PET lahve už nemusí na skládku.
Odpady, 6, 1996, č. 10, s. 31. 
SILON a. s. v Plané nad Lužnicí instalovala první linku na zpracování polyesterového odpadu již v roce 1990. Dvě linky jsou schopny zpracovat za rok až 2 000 tun PET odpadů, na výstupu je kvalitní polyesterová střiž, základní surovina pro textilní průmysl.
recyklace - PET lahve - SILON

EISLER, Jan - CÍR, Jaroslav
Methods For Plantwide Monitoring And Control Of Volatile Organic Compounds Emissions. (Metody pro monitorování a kontrolu emisí těkavých organických látek.)
Chemické listy, 90, 1996, č. 10, s. 792-797. 2 tab., 2 gr., 2 sch.
Těkavé emise představují důležitou součást emisí těkavých organických látek v petrochemických závodech a rafineriích. Referenční metoda EPA 21 může být použita pro monitorování těchto emisí. Hlavním pokrokem této metody je zlepšení praxe údržby v zařízeních a znatelné snížení emisí. Bylo zjištěno, že jednoduchá cesta opravy netěsnících ventilů a spojů není v některých případech efektivní a musí být nahrazena odolnějšími typy (zejména ve starších výrobních jednotkách). Výsledky metody EPA AP-42, která vypočítává emise ze skladovacích tanků se ukázala být spolehlivou, jestliže srovnáváme její výsledky s přímým měřením emisí. Tato metoda může být použita pro monitorování emisí těkavých organických látek ze skladovacích tanků. 
látky těkavé organické - monitorování emisí - průmysl petrochemický - rafinerie

Silon ekologicky doma i v zahraničí.
Technický týdeník, 54, 1996, č. 49, s. 15. 2 fot.
SILON je v ČR dominantním výrobcem polyesterových střiží a kabelů, vláken používaných jako základní surovina v textilním průmyslu. Programy produkce a zpracování různých polymerních materiálů. V Silonu byla v roce 1990 realizována první recyklační linka na zpracování odpadů, druhá linka byla zprovozněna v roce 1994. Snaha o komplexní recyklaci použitých PET lahví. Připravovaná recyklační technologie.
firma Silon - odpady plastové - PET lahve - recyklace plastů - průmysl textilní

Podmínky výkupu PET lahví.
Odpady, 7, 1997, č. 9, s. 8. 
A.s. Silon Planá nad Lužnicí vykupuje použité PET lahve. Proto, aby následný výrobek byl kvalitní, vymezil si Silon podmínky: láhve musí být stoprocentně polyetylentereftalát; nesmí být přítomny láhve z jiného materiálu zejména z PVC; vykupují se pouze transparentní a bleděmodré; láhve mohou obsahovat zbytky nápojů, etikety, lepidlo a uzávěry; nesmí obsahovat kovové uzávěry; láhve mají být slisované do balíků, roztříděné na transparentní a bleděmodré, vázací drát musí být z materiálu, který nepodléhá korozi.
firma Silon - Planá nad Lužnicí - polyetylentereftalát - PET - PVC - sběr PET lahví - plasty

Eine Flasche wird wieder eine Flasche. (Láhev bude zase lahví.)
UmweltMagazin, 26, 1997, č. 9, s. 54. 1 obr.
Článek informuje o nové metodě firmy Paul Stehning GmbH na recyklaci PET. Vyrábí recyklát PET, který lze stoprocentně zavést zpět do výroby lahví. Metoda je výhodná jak z ekologického tak i ekonomického hlediska.
SRN - recyklace - lahve PET - technologie ekologické - PET - plasty

COOPER, Jeff
Italy shakes PET recycling by the tail. (Itálie udělala pokrok v recyklaci plastické hmoty PET.)
Materials Recycling Week, 169, 1997, č. 8, s. 8-12. 1 tab., 3 fot.
Velká Británie velmi zaostává v recyklaci plastické hmoty PET. V poslední době jsou na tom lépe Belgie a Itálie. Spotřeba PET stále stoupá a v současné době je celosvětová spotřeba 16,2 mil. t, z toho 3 mil. tvoří PET láhve. Holandská výzkumná skupina předpokládá, že v roce 2000 by mohlo být recyklováno až 250 000 t. V roce 1996 bylo obnoveno 75 000 t PET a recyklováno 61 000 t. Velká část recyklovaného materiálu se zpracovává do vláken, ze kterých se v konečné fázi vyrábějí oděvy. Od roku 1995 vzrostla recyklace PET o 65 %. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou způsobeny rozdílnými geografickými a kulturními podmínkami, ale také hustotou sběrového systému.
recyklace PET - Evropské společenství - PET - plasty - množství odpadů

MILLER, Chaz
Profiles in Garbage: Polyethylene Terephtalate. (Průřez odpady: polyetylentereftalát.)
Waste Age, 28, 1997, č. 11, s. 123-124. 2 gr.
Polyetylentereftalát se používá především na výrobu lahví. Tento materiál byl uveden na trh na počátku sedmdesátých let. Jeho výroba je poměrně drahá, ale je to vysoce hodnotný materiál pro recyklaci. Uvedené údaje za rok 1995 poskytla U.S. EPA. Vyrobeno bylo 1 130 000 mil. t, z toho 620 000 t tvořily lahve pro nealkoholické nápoje a 180 000 t jiné obaly. Recyklovalo se 330 000 t, procento recyklace bylo 34,7, recyklovaly se hlavně lahve, ostatní materiály minimálně. Skládkovalo se 1,8 mil. krychlových yardů tohoto odpadu, lahve pro nealkoholické nápoje tvořily 0,4 % skládkovaného tuhého komunálního odpadu. Recyklované PET lahve se používají například na výrobu koberců a oděvů. Pro recyklaci se buď třídí podle barvy nebo se používají ve směsi. Kontaminace nesmí být větší než 2 %, a pokud nejsou potaženy materiálem odolným proti UV-záření, nesmí se venku skladovat déle než 6 měsíců. Velkou výhodou PET lahví je jejich nízká hmotnost.
recyklace plastů - recyklace lahví plastových - polyetylentereftalát - PET - plasty

Recyklace plastů.
Technický týdeník, 46, 1998, č. 1, s. 10. 1 fot.
Divize součástky automobilů společnosti Ford Motor (Dearborn, MI) se zabývá využitím recyklovaných plastů. V roce 1996 se využilo 17 % recyklovaných plastů, v roce 1997 to má být 22 % a úkolem pro rok 2002 je využít 50 % recyklátů. Např. kryt motoru pro Ford F 150-truck je vyroben ze 100 % z recyklovaných nápojových PET lahví. Tímto aktuálním problémem se zabývají všechny zodpovědné automobilky, mj. Chrysler.
firma Ford Motor - plasty recyklované - lahve PET - firma Chrysler - automobily

Ekologická iniciativa České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.
Technický týdeník, 46, 1998, č. 5, s. 10. 
Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vznikla dobrovolná iniciativa členských firem Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). Jejím obsahem je vyrábět a dodávat pohonné hmoty s jakostními parametry, vyhovujícími připravovanému programu zemí EU Auto Oil. Uvedenou iniciativou chtějí členské firmy ČAPPO přispět k omezení negativního vlivu provozu motorových vozidel na životní prostředí. Zároveň vyzývají ostatní distributory a dovozce, kteří podnikají na území ČR k následování.
Ministerstvo ŽP - Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu - ČR - program Auto Oil - hmoty pohonné - vliv dopravy na ŽP

BROŽOVÁ, Jaroslava
Taky z toho něco máme! aneb jak je to s PET lahvemi.
Nika, 18, 1997, č. 9-10, s. 33-34. 3 fot.
Jihočeská Dobrá voda je všeobecně známá a oblíbená, její spotřeba se rok od roku zvyšuje. Její "výrobce" společnost HBSW Dobrá Voda má zatím stále větší zisky. Ačkoliv při otevření podniku její představitelé slibovali, že s vratností PET lahví nebude žádný problém, dnes se můžeme téměř kdekoliv ve volné přírodě s použitými PET lahvemi setkat. Představenstvo HBSW Dobrá Voda na své sliby zapomnělo. Navíc z kdysi českého představenstva zbyl jenom ředitel a ostatní členy vedení (prý z Beneluxu) tento problém nezajímá. Podle zákona je producentem odpadu spotřebitel, tedy ten, kdo si Dobrou Vodu koupí. To umožňuje podniku, aby odpovědnost přenášel na obec. Skutečnost, že v akciové společnosti Silon v Plané nad Lužnicí uvedli letos do provozu komplexní recyklační linku na zpracování PET lahví, firmu HBSW nezajímá.
Dobrá voda - firma HBSW Dobrá Voda - PET lahve - firma Silon

European PET container recycling collection increases 66 percent. (Recyklace nádob z PET vzrostla na 66 %.)
Waste Management & the Environment, 7, 1997, č. 4, s. 16-20. 1 fot., 1 sch.
V roce 1996 stoupl sběr nádob z PET pro recyklaci na celkové množství 75 000 t, což je přibližně 1,5 bil. lahví. To představuje vzrůst na 66 %. Předpokládá se další růst na 100 000 t v roce 1997, v roce 2000 se předpokládá sběr mezi 250 000 a 350 000 t. Nyní se uplatňují dvě sběrová schémata: sběr od krajů chodníků a systém odměny pro spotřebitele. V současné době dvě třetiny sebraného množství pocházejí ze Švýcarska, Belgie, Holandska a Itálie. Neustále se zvyšuje počet účastníků sběru od krajů chodníků (například v Belgii je to nyní 40-60 % domácností). Zvyšuje se účinnost systému odměny pro spotřebitele, takto se vrátí 90 % prodaných PET lahví. Rozšíření recyklace negativně ovlivňuje nepřítomnost infrastruktury a nedostatečný rozvoj sběrových schémat. 
sběr PET lahví - recyklace PET lahví - Evropa - PET

NEČESANÝ, František - RAŠKA, Stanislav - LEDERER, Jaromír
Zneškodňování těžkých ropných zbytků a polotuhých odpadů.
In:Odpady 98. Sborník přednášek, s. 67-69. 1 obr.
Praha, SOP ČR 1998.
V rámci akce zneškodňování starých ekologických zátěží byl ukončen zkušební provoz provozní jednotky pro zpracování kalů homogenizací se sorbentem Chezacarb na práškové energetické palivo s kapacitou 4 t/h. Úložiště kalů a odpadů v lokalitě a.s. Chemopetrol byly využívány po několik desetiletí pro ukládání odpadu z výroby. Byly založeny na silné vrstvě tzv. nedopalu z Winklerových generátorů, které působí jako účinná absorbční bariéra.
odpady ropné - zátěže staré - skládky - firma Chemopetrol

ROCH, Petr
Textilie z PET lahví.
Profit, 9, 1998, č. 35, s. 10. 1 fot.
V České republice se každoročně použije na výrobu PET lahví mezi 10 až 15 tisíci tun granulátů a předlisků. Recyklací PET lahví se u nás zabývá několik firem. Většina jich pak granulát prodává do zahraničí, protože neví o českém podniku, který by granulát dál upravoval. Mezi takové podniky patří Silon Planá nad Lužnicí, který odpad využívá jako výchozí surovinu pro výrobu polyesterových střižových vláken a následně i netkaných textilií. Výrobce obalů by měl mít možnost starat se i o jejich následnou likvidaci.
PET lahve - recyklace - firma Silon - Planá nad Lužnicí - plasty

VOLNÁ, Katka
Liberecká cesta třídění odpadu.
EkoList, 3, 1998, č. 11, s. 10. 1 fot.
Na Liberecku se na tamních školách sbírají baterie a obaly. V současné době je do projektu zapojeno 16 mateřských, 90 základních a 3 střední školy a rozbíhá se i spolupráce s Technickou univerzitou. Sebrané baterie se vozí do Žďáru nad Sázavou, kde je recykluje firma Ekogalva. Hliník odebírají Kovohutě Mníšek pod Brdy. Vymyté PET lahve bez víček se lisují do balíků. Dvoutunové balíky odebírá Silon Planá nad Lužnicí. Čeká se na spuštění recyklačního procesu tetrapakových krabic firmou Kuruc Nové Zámky ve spolupráci s Novou Pakou. Prostředky na provoz celého systému sběru baterií a obalů zajišťuje MŽP a Nadace Partnerství.
recyklace - baterie - obaly - Liberec - MŽP - Nadace Partnerství - PET - tetrapak

MILLER, Chaz
Profiles in Garbage: Polyethylene Terephthalate (PET). (Průřezy odpady: polyetylentereftalát.)
Waste Age, 30, 1999, č. 1, s. 73-74. 5 gr.
Polyetylentereftalát je obecně známý pod názvem PET a jedná se o plastovou pryskyřici, která se používá na výrobu lahví, filmů nebo tácků na potraviny. Je to relativně nový materiál ze začátku sedmdesátých let. Je o něco dražší než například vysokohustotní polyetylen, ale zároveň je to hodnotnější materiál z hlediska recyklace. Polovina sebraných lahví pochází ze sběru od krajů chodníků. Uvedené údaje jsou od U.S. EPA z roku 1996. Celkově bylo vyprodukováno 1 180 000 t, 680 000 t pochází od nealkoholických nápojů a 390 000 t jsou lahve vyrobené na zakázku a 110 000 t jsou ostatní obaly z tohoto materiálu. U lahví se recyklační sazba pohybuje od 22 do 30 %. Spaluje se nebo se skládkuje 860 000 t. 
polyetylentereftalát - lahve PET - spalování PET - skládkování PET - recyklace PET - USA

HRADECKÁ, Hana
Konečně jsou PET lahve zpracovávány i u nás!
Planeta EKOjournal, 1, 1998, č. 11, s. 38-39. 1 obr., 2 fot.
PET lahve jsou nejen oblíbené prodejci a spotřebiteli nápojů. Především je to velmi objemný odpad a hlavně kvalitní druhotná surovina. Zpracovává se v a.s. Silon, Planá nad Lužnicí. Technologie zpracování PET lahví. Recyklace PET lahví do čisté fóliové drtě. Výroba PET vlákna. Podrobně je popsáno zpracování PET lahví do fóliové drtě. Fóliová drť se pak dál zpracovává ve vlákno.
recyklace PET - PET lahve - PET vlákna - firma Silon - Planá nad Lužnicí

ŠŤASTNÁ, Jarmila
Obaly, obaly, obaly.
Planeta EKOjournal, 1, 1998, č. 12, s. 10-11. 2 fot.
Obaly od spotřebního zboží jsou jednou z významných složek komunálního odpadu. Symbolem takového obalu, jehož cesta od výrobce na skládku je zvlášť krátká, jsou PET lahve. Jednou ze společností, které vědí jak využít obalový odpad je společnost EKO-KOM. Společnost EKO-KOM chce postupovat podle francouzského systému Eco-emballage.
obaly - odpady - skládky - PET lahve - firma EKO-KOM - firma Eco-amballage - sběr obalů

HRADECKÁ, Hana - VRBOVÁ, Martina
Separovaný sběr, třídění, úprava odpadů.
Odpady, 9, 1999, č. 6, s. I-VI. 4 fot.
Povinnost tříděného sběru odpadů vyplývá pro obce ze zákona o odpadech. Všechny zúčastněné strany vědí, že ač je to proti logice, třídění odpadů je velmi nákladná činnost, zatěžující finančně obce a jejich občany. Příjmovými komoditami jsou sklo, papír, obaly z PET, jednodruhové fólie a kovy. Za ostatní suroviny je nutné zpracovateli platit.
sběr tříděný - zákon o odpadech - obce - sklo - papír - obaly - lahve PET - třídění odpadů

Komplett aus dem PET? (Kompletně z PET?)
UmweltMagazin, 28, 1999, č. 1/2, s. 45. 1 obr.
Narůstá množství PET lahví a přestože jsou k dispozici technologie, neexistuje v Německu ani jediné zařízení na jejich recyklaci. Výrobce obalů Schmalbach-Lubeca (Ratingen) realizoval v lednu 1998 ve francouzském Beaune zařízení s takzvanou technologií Supercryle. Pomocí této metody recyklace lze vyrábět lahve na nápoje ze 100% recyklovaného PET. Po vytřídění PVC se kousky PET vysuší, extrudují na zrna a zkrystalizují. Po procesu čištění se získá granulát, vhodný k výrobě nápojových lahví. Ročně se zpracuje asi 5 000 t lahví. Konkurence v Německu se má objevit v 1. polovině roku 1999 v Limburgu, kde se mají rovněž vyrábět lahve ze stoprocentního recyklátu. Ročně má zpracovat 7 000 t lahví, které budou pocházet i z jiných evropských zemí. 
SRN - Francie - PET - recyklace PET - odpady plastové - polyetylentereftalát

'PET' jsou v kurzu.
EKO VIS, 9, 1999, č. 3, s. 77. 
Používání plastových lahví z polyetylentereftalátu "PET" se zvyšuje nejen v Německu, ale v celé Evropě. Struktury a technologie pro přímou recyklaci "starých lahví za nové láhve" se teprve buduje. V Německu se používají vratné PET lahve, které mohou být uvedeny do oběhu desetkrát. Ve Francii existuje jeden závod, který je schopen vyrábět nové lahve z použitých PET lahví.
polyetylentereftalát - PET - recyklace - SRN - Francie - lahve vratné - lahve PET

KUBEŠ, Tomáš
Výrobci minerálek se zbavují skla. PET láhve zplavují trh a oběh skleněných obalů je na zhroucení.
Profit, 10, 1999, č. 46, s. 6. 1 fot.
Většina nápojů se dnes dodává do obchodů v PET lahvích. Skleněné obaly ustupují. Je tomu tak proto, že skleněných lahví je přebytek a velkosklady je nemají kam dát. Někteří zákazníci si ale stěžují, že nápoje v PET lahvích ztrácejí svou původní chuť a získávají příchuť obalu (umělé hmoty). PET lahve zpracovává Silon Planá v Plané nad Lužnicí. Očekává se, že zákon o odpadech, který přinutí výrobce zpracovávat veškerý odpad, vrátí skleněným lahvím šanci.
nápoje - obaly vratné - obaly nevratné - PET - plasty

PŘIBYLOVÁ, Monika
PET lahve a životní prostředí.
Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 9, 1999, č. 11, s. 8. 
Katedra Ekonomiky životního prostředí zpracovala studii Hodnocení životního cyklu výrobku (LCA), jejímž cílem bylo prakticky vyzkoušet a ověřit použití tohoto nového nástroje čistší produkce v českém prostředí. Předmětem hodnocení byly skleněné a PET lahve. Zjistilo se, že jednocestné PET lahve působí na životní prostředí pětkrát negativněji než skleněné. Hlavními kritérii byla spotřeba energetických surovin, příspěvek ke skleníkovému efektu, acidifikace a produkce tuhého odpadu.
cyklus výrobku životní - PET lahve - lahve skleněné - suroviny energetické - efekt skleníkový - odpady - LCA

VELEK, Ondřej - PŘIBYLOVÁ, Monika
První cena Karla Velka - vlivy životního cyklu skleněné a PET lahve na životní prostředí.
Prameny, 5, 1999, č. 4, s. 21-23. 2 sch.
Informace o diplomové práci oceněné cenou Karla Velka, která se zabývá vlivem životního cyklu skleněných a PET lahví na životní prostředí. Studií bylo zjištěno, že skleněné lahve jsou příznivější životnímu prostředí. Lahve s dvaceti cykly mají čtyřikrát menší dopad na životní prostředí, lahve se čtyřicetinásobným použitím mají pětkrát až šestkrát menší dopad na životní prostředí.
sklo - PET - lahve - vliv na ŽP - životní prostředí - práce diplomové - cyklus výrobku životní - LCA

Rozpad systému výkupu lahví - příčiny a řešení.
Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 9, 1999, č. 12, s. 10-11. 1 obr.
Obchody omezily výkup skleněných lahví. Obchodníci upřednostňují PET lahve, protože si je zákazníci víc žádají - jsou lehčí, ale mají negativní vliv na životní prostředí. Čeští občané ještě nejsou vychováni k tomu, aby se šetrněji chovali k životnímu prostředí. Rozpadající se systém sběru vratných lahví může nyní legislativně zastavit pouze Ministerstvo průmyslu a obchodu. Součástí článku je také hodnocení "Kdo způsobil současný stav (ve výkupu lahví)" z několika různých úhlů pohledu. Problematika recyklace odpadu PET lahví.
lahve skleněné - PET lahve - sběr - legislativa - Ministerstvo průmyslu a obchodu - zálohování lahví - obaly vratné
NALLINGER, M.

Geschlossener Kreislauf. (Uzavřený oběh.)
Recycling Magazin, 54, 1999, č. 9, s. 12-15. 3 obr.
Experti počítají s nárůstem množství PET lahví na celém světě o 15 až 18 % ročně. Nový postup recyklace umožňuje stoprocentní uzavření oběhu těchto lahví. Ve Francii již existuje zařízení, které postupem "Supercycle" vyrábí PET lahve z recyklátu, a brzy má být podobné zařízení vybudováno i v Německu. Umyté lahve se zbaví uzávěrů a rušivých látek a rozdrtí. Rozdrcený materiál se zpracovává ve výtlačném lisu (extrudéru): vakuové odsávání odsaje prchavé rušivé látky. Při následné kondenzaci lze v závislosti na čase, teplotě a vakuu vyrobit PET o různé viskozitě. Vyráběný granulát je možno přizpůsobit požadavkům zpracovatele. Plánuje se roční kapacita 7000 t granulátu, z něhož bude možno vyrobit asi 175 milionů PET lahví.
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Neue Masche für PET-Flasche. (Nový systém oběhu nápojových PET lahví.)
UmweltMagazin, 28, 1999, č. 6, s. 42. 
1 obr.
V současné době jsou v SRN nápojové PET lahve vratné, když doslouží, jsou recyklovány nebo se skládkují nebo spalují. Firma Petcycle (Bad Neuenahr-Ahrweiler) chce vytvořit nový "dvoucestný" systém oběhu. Lahve by zůstaly v uzavřeném materiálovém oběhu od výrobce prostřednictvím obchodu ke spotřebiteli a zpět k recyklaci. Konkrétně by obchod dostával lahve v nornované euro-přepravce. Pomocí zálohového systému by se prázdné lahve vrátily výrobci. Ten by je po perforaci a slisování předal na recyklaci. K získání mikrobiologicky nazávadného granulátu jsou vhodné postupy "Supercycle" a postup firmy OHL Limburg. Čistý granulát bude tvořit asi 70 % suroviny na nové PET lahve, zbylých 30 % bude tvořit nový materiál. 
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SONG, H.S. - MOON, K.S. - HYUN, J.C.
A life-cycle assessment (LCA) study on the various recycle routes of PET bottles. (Analýza životního cyklu různých způsobů recyklace PET lahví.)
Waste & Environment Today-Bibliogr.J., 12, 1999, č. 10, s. 8. 
Bilance spotřeby energie a materiálu a porovnání emisí v každém stupni životního cyklu PET lahví. Vývoj matematického modelu, analýza citlivosti parametrů a optimalizační model. Výběr environmentálně přijatelných alternativ recyklace a stanovení optimálních podmínek. Je zváženo použití metody analýzy životního cyklu při srovnávání variant odpadového hospodářství.
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KOCH, Eckhard
PET-Flaschen-Recycling. (Recyklace PET lahví.)
Umwelt, 29, 1999, č. 7/8, s. 15. 
1 obr.
Klaus Weilbach z Offenbachu vyvinul postup leštění vytříděných PET lahví, který umožňuje zvýšit průměrný oběh lahví až na trojnásobek. Zařízení lze začlenit přímo do plnicí linky. Vytříděné lahve se naplní studenou vodou, aby byla zajištěna jejich stabilita při leštění. Lahve leští stroj s 12 lešticími jednotkami, první tři jednotky pracují s lešticím voskem, každá další jednotka rotuje v opačném směru k předešlé. Sílu tlaku a přísun lešticího prostředku kontroluje zařízení automaticky. Hlavní výhodou leštění je zlepšení drsnosti povrchu lahve, chemická struktura se nemění. Význam má také prodloužení životnosti - leštění umožní oběh lahve až 45x. 
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