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Na Slovensku už dokážeme zrecyklovať takmer celé auto

Od kolísky po kolísku
Realizácia projektu spracovania textilných materiálov
zo starých vozidiel, ktorý podporil Recyklačný fond, sa blíži do finále

Európska smernica o nakladaní so starými
vozidlami zavádza povinnosť od roku 2015
zhodnotiť najmenej 95 percent ich hmotnosti. Náročnosť tohto záväzku si v dostatočnom
predstihu uvedomili predstavitelia Recyklačného fondu. Kým v roku 2004 sa v SR spracovalo len vyše dvesto vozidiel, v súčasnosti
ich je ročne okolo 45 000. Vďaka podpore
z Recyklačného fondu sa na Slovensku podarilo vybudovať systém na likvidáciu starých
vozidiel, počnúc legislatívnymi podmienkami
a končiac spracovateľskými kapacitami a ich
zbernými strediskami. Výsledok? Rozdiel počtu vyradených vozidiel z evidencie Dopravných inšpektorátov s množstvom áut odovzdaných na recykláciu, už dnes nie je väčší
ako dve-tri percentá. Slovensko radí medzi
najúspešnejšie krajiny v rámci Európskej únie.
No pokiaľ ide o mieru zhodnotenia, ktorú
stanovuje uvedená smernica, tam ešte sú rezervy. Jednu z nich predstavujú práve textilné
časti v automobiloch. Tie tvoria cca 2,5 percenta hmotnosti vozidla. Keďže v SR doposiaľ
nie je spracovateľ, Recyklačný fond podporil
aj projekt spracovania tejto odpadovej komodity, aby nesmerovala zbytočne na skládky.
Závod v Krajnom pri Myjave vybudovala spoločnosť PR Krajné, s.r.o. a o niekoľko týždňov
by sa mala spustiť jeho skúšobná prevádzka.
Závod umiestnila do nevyužitého areálu bývalej prevádzky na spracovanie ovocia, teda
revitalizovala hnedý park .
Ešte pred otvorením prevádzky vykonali
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zástupcovia Recyklačného fondu kontrolný
deň Recyklačného fondu, aby overili kompletnosť a funkčnosť dodávanej kompletnej linky
spracovania. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia dodávateľských firiem a ďalší hostia.
Vývojárska odysea
Spoločnosť PR Krajné, s. r. o., vznikla
v roku 2006 s cieľom nájsť vhodné projektové riešenie pre problematiku materiálového zhodnocovania textilných odpadov

z automobilového priemyslu. V prvom kroku
rozpracovala koncepciu spracovania zmiešaných textilných odpadov zo spracovania
vozidiel po skončení životnosti na recyklát,
vhodný na ďalšie zhodnotenie. Následne riešila využitie tohto recyklátu na zhodnotenie
do výrobkov, najmä v oblasti stavebníctva.
Využilo sa pri tom aj zapracovanie textilnej
drviny z recyklácie pneumatík. Výsledkom
bol návrh na výrobu komplexnej spracovateľskej linky. Základným východiskom spracovateľskej linky sa stal rozvlákňovací stroj RS
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keď podiel STERED - u tvorí do 15 %. „Značka STERED je medzinárodne registrovnou
ochrannou známkou nového konštrukčného
izolačného materiálu, ktorý sa vyrába na báze
patentovo chránenej mechanickej recyklácie
syntetických textílií používaných v automobilovom priemysle,“ zdôraznil J. Plesník. To znamená, že STERED obsahuje textilné materiály
osobitne vyvinuté pre náročné potreby automobilového priemyslu, kde sa kladú vysoké
nároky na ich zvukové, tepelné a vibračné
izolačné vlastnosti, odolnosť proti vlhkosti,
plesniam, majú zníženú horľavosť, vysokú
mechanickú odolnosť a hygienickú nezávadnosť. Aby boli fyzikálne a chemické vlastnosti
látok stabilné, vyrábajú sa zo syntetických
vlákien, najmä polypropylénu, polyamidu
a polyesteru. „Takže všetky tieto špecifické
vlastnosti pôvodného materiálu sú dané do
vienka aj novému konštrukčnému materiálu
STERED. Ide teda o jasne definované vstupy,
ktoré podliehajú prísnej certifikácii svojich
vlastností,“ dodal J. Plesník.
II, ktorý vyvinul Ústav textilnej techniky, š.p.,
Bratislava. Mimochodom na TOP 2006, organizovanej s podporou Recyklačného fondu, bola táto technológia ocenená II.cenou
v kategórii Inovačné recyklačné technológie.
Koncom roka 2007 spoločnosť PR Krajné kúpila túto technológiu do svojho vlastníctva.
V nasledujúcich mesiacoch na uvedenom
zariadení vykonala viaceré skúšky rozvlákňovania odpadových textílií z automobilového
priemyslu. V tomto období boli intenzívne
koordinované a spracovávané výskumné
a vývojové poznatky Ústavu textilnej techniky, š. p., Bratislava, Výskumného ústavu
chemických vlákien, a. s., Svit a vývoja v oblasti stavebných materiálov pána Jozefa Zlámala – Revdiz. Výsledkom takej spolupráce
bola kompletná linka spracovania zmiešaných textilných odpadov zo starých vozidiel
a z opotrebovaných pneumatík. Finálnym
produktom tejto unikátnej technológie je
nový zvukovoizolačný a tepelnoizolačný
konštrukčný materiál STERED. „Nami predstavená kompletná linka spracovania pre
uvedený druh textilných materiálov je prvá
svojho druhu nielen v rámci EÚ. Nie sú nám
známe iné technologické postupy, ktoré by
uvedený materiál dokázali zhodnocovať
v takom stupni, ako naša linka dodal konateľ
spoločnosti PR Krajné - Juraj Plesník.
Patentovo chránený
V úvode kontrolného dňa Juraj Plesník
predstavil unikátnu technológiu a postup
zhodnocovania. Dodaný zmiešaný textilný
odpad zo starých vozidiel je mechanicky upravený na recyklát. Následne je recyklát z textilných dielov a textilná drvina z pneumatík
homogenizovaný. Takto pripravený materiál
STERED je potom spracovávaný na hotový výrobok v dvoch líniách: na izolačné dosky STERED ID, keď podiel STERED tvorí až 95 % a na
konštrukčné dosky na báze sádry a cementu,
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Finančné injekcie
V roku 2009 PR Krajné požiadalo o podporu na realizáciu projektu z Recyklačného
fondu. Ten žiadosti vyhovel a firme poskytol
na zakúpenie spracovateľskej linky 1,33 milióna eur na zaobstaranie kompletnej linky.
Spracovateľská linka dokáže pri trojzmennej
prevádzke zhodnotiť 2 000 ton odpadového
textilu a 680 ton textilnej drviny ročne. To
znamená, že dokáže zhodnotiť textilné časti
až zo 100-tisíc autovrakov, resp. 20-tisíc ton
pneumatík. „Nezanedbateľný je aj fakt, že
prevádzka nového závodu vytvorí 35 nových
pracovných miest,“ doplnil pri prehliadke novej technológie J. Plesník.
Spoločnosť PR Krajné, s.r.o., pôvodne
plánovala spustiť výrobu už vlani na jeseň.
Rozhodla sa však rozšíriť spracovateľské kapacity o zhodnocovanie odpadov z výroby
nových automobilov a tak sa termín otvorenia nového závodu posunul.
V okruhu do 250 kilometrov od Krajného
vyrábajú totiž autá tri veľké automobilové
spoločnosti – Volkswagen v Bratislave, PSA
Peugeot Citroën v Trnave a KIA Motors v Žiline. Na týchto výrobcov je naviazaný celý rad
dodávateľov, ktorí produkujú technologický
odpad pri výrobe textilných komponentov.
Ide približne o 2 až 4 kilogramy technologického odpadu na jeden nový automobil, čiže
dovedna minimálne 2 500 ton čistého materiálu ročne, ktorý sa ďalej nezhodnocuje.
Keďže ide o identický materiál ako zmiešaný
textilný odpad zo starých vozidiel, spoločnosť PR Krajné,s.r.o., sa rozhodla zhodnotiť
aj tento odpad, lebo je vhodnou druhotnou
surovinou. Škoda ho dávať na skládky alebo
do spaľovní. Na rozšírenie kapacity o spracovanie textilných odpadov z automobilovej
výroby spoločnosť PR Krajné požiadala aj
o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov v rámci Operačného programu
Životné prostredie. (Získala 50-percentnú
dotáciu na financovanie rekonštrukcie a dostavby areálu s celkovými nákladmi 3,342
milióna eur, ako aj na financovanie druhej
etapy projektu technologického spracova-

nia dosiek STERED s celkovými nákladmi
1,408 milióna eur. )
Spracovateľská kapacita linky po doplnení tak dokáže pri trojzmennej prevádzke
zhodnotiť 3 500 ton odpadového textilu
a 1 250 ton textilnej drviny ročne,“ doplnil
pri prehliadke novej technológie J. Plesník
a dodal: „Primárna podpora Recyklačného
fondu, vybudovať spracovateľkú kapacitu na
zhodnocovanie zmiešaných textilných odpadov zo starých vozidiel tak vytvorila podmienky na plnenie úloh Slovenska v oblasti
POH - zvýšiť podiel materiálového zhodnocovania odpadov.“
Izolačný materiál
Po úspešnom rozbehnutí linky na zhodnocovanie textilného odpadu zo starých áut
podporenej Recyklačným fondom pristúpi
teda spoločnosť PR Krajné, s.r.o., k jej rozšíreniu aj o technológiu, ktorá jej umožní spracovávať textilný odpad z výroby automobilov.
A tak sa Slovensko môže stať významným
hráčom pri ekologickom spracovaní textil-

ných odpadov z automobilového priemyslu.
Ako sme už spomenuli, závod v obci Krajné neďaleko Myjavy umožňuje recyklovať
syntetické materiály, ktoré majú veľmi dlhý
polčas rozkladu. Technológia sa zároveň
vyznačuje nízkou energetickou náročnosťou
spracovania a zušľachťovania odpadu. Takéto zhodnotenie textilného odpadu je konkrétne 3- až 5-krát energeticky úspornejšie,
ako výroba tradičných izolačných materiálov
na báze kameňa, resp. skla.
To všetko, ako aj spomínané výborné
tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti predurčujú STERED na viaceré možnosti
aplikácií. Bez pridania spojiva sa môže využiť ako voľne sypaný izolačný materiál do
medzikrovových a stropných priestorov domov. Izolačná doska STERED ID zasa ponúka
tepelnú a zvukovú izoláciu, ako aj výbornú
dynamickú tuhosť, takže nachádza uplatnenie v ťažkých podlahách. STERED SD zasa
slúži ako konštrukčná doska do interiérov aj
exteriérov a v kombinácii s izolačnou doskou
STERED ID ponúka trhu kvalitný a pritom
jednoduchý konštrukčný dielec na priečky
s vynikajúcimi zvukovo-izolačnými vlastnosťami. Testy a skúšky potvrdili výborné
parametre konštrukčného materiálu STERED
z hľadiska pohlcovania zvuku, vibrácií a pod.
Vytvárajú predpoklad, aby STERED vyhral
v konkurencii iných izolačných materiálov
pri budovaní zvukovoizolačných stien popri
diaľniciach, pri kladení koľajníc, ale napríklad
aj pri parketovaní podláh v bytoch.
J. Plesník dodal, že o nový materiál prejavili záujem dokonca aj výrobcovia áut,
ktorí uvažujú s jeho využitím pri svojich
stavebných aktivitách. Surovina tak vlastne
prejde cestou „od kolísky po kolísku“, keď
najprv slúži ako textilná výplň v novom aute
a následne sa uplatní v automobilovom priemysle ako izolačný materiál pri výstavbe hál
a prevádzok.
(rab/du)

56

