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Ekológia pri spacovaní textílií z áut.
Operačný program životné prostredie
Slovensko je vo výrobe automobilov
malá veľmoc. Má však šancu stať
sa aj významným hráčom pri
ekologickom spracovaní odpadov,
ktoré vznikajú práve spracovaním
automobilov, ktoré doslúžili. Unikátny
environmentálny projekt s názvom
Recyklácia syntetických textílií
v Krajnom, realizovaný z prostriedkov
Operačného programu Životné
prostredie, ktorý v nadväznosti na 9.
zasadnutie Monitorovacieho výboru
pre OP ŽP navštívili v piatok 15. 6.
2012 zástupcovia Európskej komisie
a Ministerstva životného prostredia SR
spoločne so zástupcami regionálnych
environmentálnych, poradenských
a informačných centier, spája v tejto
oblasti hneď tri výrazné pozitíva:
1. Recykluje syntetické materiály
s takmer najdlhším polčasom
rozkladu.
2. Vyznačuje s a veľmi nízkou
energetickou náročnosťou procesu
spracovania a zušľachťovania
odpadu na stavebný materiál.
3. V ý r o b o k
má
výborné
tepelnoizolačné aj zvukovoizolačné
vlastnosti.
Prijímateľ, PR Krajné, s. r. o., ktorého
hlavným cieľom v rámci projektu
s názvom Recyklácia syntetických
textílií, Krajné je vybudovať zariadenie
na zhodnocovanie syntetických textílií
v obci Krajné, môže na tento účel
využiť prostriedky z Kohézneho fondu
Európskej únie v rámci poskytnutého
nenávratného finančného príspevku
z OPŽP v sume 2 361 485,70 eura, čo
predstavuje 50 % z celkových nákladov
projektu.
Špecifickými cieľmi projektu sú:
• Upraviť vyseparovanú zložku
– textilný odpad pred jeho
zhodnotením.
• Vyrobiť izolačné a konštrukčné
dosky STERED a zabezpečiť ich
využívanie ako st avebného
materiálu v záujme trvalo
udržateľného rozvoja.
• Prispieť k zníženiu množstva
odpadov zneškodňovaných
ukladaním na skládky odpadov
v zmysle požiadaviek smernice EÚ
o skládkach odpadov a POH SR na
roky 2006 – 2010.
• Zvýšiť množstvo zhodnocovaných
textilných odpadov.
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Projekt má pre Slovensko aj EÚ
výrazný inovačný potenciál
predovšetkým v jeho základnej
myšlienke rekultivácie špičkových
materiálov využitých pri odhlučnení
a tepelnej izolácii motorových vozidiel
poslednej dekády. Doteraz končili
textilné komponenty z vyradených
automobilov zakopané v objemných
sklád kach odpadu, alebo boli
spaľované v špeciálnych spaľovniach
a výnimočné vlastnosti a dlhá
životnosť týchto textilných materiálov
sa ďalej nezhodnocovali. Projekt PR
Krajné vďaka unikátnej technológii
STERED (www.stered.sk) zostavil
komplexnú technologickú linku,
spôsobilú tento hodnotný textilný
materiál spracovať , a zhodnotiť
ho na výrobu nových výrobkov so
širokým využitím v stavebníctve a v
dopravnej infraštruktúre. Takéto
zhodnotenie textilného odpadu zo
spracovania starých vozidiel je zároveň
3- až 5-krát energeticky úspornejšie
ako výroba tradičných izolačných
materiálov na báze kameňa, resp.
skla. Vďaka tomu je projekt v plnom
súlade s Akčným plánom Európskej
komisie pre energetickú účinnosť.
K napĺňaniu cieľov Akčného plánu
energetickej účinnosti prispievajú aj
finálne výrobky STERED aplikované
v st avebných výrobkoch, keď
prispievajú k znižovaniu tepelných
únikov z budov. Pre svoje výborné
akustické vlastnosti prináša produkt
STERED široké uplatnenie pri aplikácii
Smernice EÚ 2003/10/EC o hluku.

Lokalizácia – STERED PR Krajné, s. r. o.
Výrobné zázemie investor umiestnil
do nevyužívaného brownfieldu, ktorý
sa nachádza v nezastavanom území na
južnom okraji obce Krajné. Do užívania

bol tento areál daný v roku 1989
a v súčasnosti je v celom komplexe
zabezpečená jeho udržiavacia činnosť.
Lokalita bola vyberaná so zámerom
akceptovateľnej výšky nákladov na
logistiku vstupnej suroviny. Výhoda
lokalizácie projektu v tomto areáli
spočíva v blízkosti dostupnosti
pracovnej sily, ale najmä v blízkosti k
pôvodcom odpadu, t. j. producentom
a potenciálnym dodávateľom odpadu.
Pri stavebnej realizácii a dodávke
technológie sa využilo odborné,
technické a výrobné zázemie firiem
z regiónu. Informačná otvorenosť
investora a ekologický čistý proces
spracovania si získali podporu
samotného miestneho obyvateľstva
v úzkej súčinnosti miestnej
samosprávy.
Prijímateľ – spoločnosť PR Krajné, s. r. o.,
v snahe efektívne využiť doposiaľ
skládkovaný odpad, si prostredníctvom
projektu kladie za cieľ zhodnotiť odpad
na ďalšie použitie. Základnú vstupnú
surovinu bude tvoriť vytriedený odpad
- textilné koberce a čalúnenia z procesu
spracovania starých vozidiel a textilná
drvina z recyklácie opotrebovaných
pneumatík. Výrobkami z recyklátu
a doplňujúcich materiálov budú
tepelnoizolačné s adrokartónové
dosky (SD) a polyuretánové dosky
(ID) využívané v stavebnom priemysle
na zatepľovanie budov a vytváranie
priečok v konštrukciách budov.
Vývoj a príprava tejto myšlienky
vyžadovali
angažovanosť
najvýznamnejších
kapacít
a renomovaných dodávateľov. Na
vývoji technológie STERED sa podieľal
Ústav textilnej techniky v Bratislave,
kde vyvinuli rozvlákňovací stroj RS II

Lokalizácia projektu – obec Krajné
www.nsrr.sk
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SR a EÚ. Keďže jedným z cieľov
EÚ je minimalizovať dosah starých
vozidiel na životné prostredie, čo
v praxi znamená rešpektovať zásady
opätovného využitia, recyklácie
a spätného získavania materiálov
zo starých vozidiel so zohľadnením
princípu „znečisťovateľ platí“, štáty EÚ
sú v súlade so smernicou Európskeho
parlamentu a Rady č. 2000/53/ES
o nakladaní so starými vozidlami
povinné podniknúť také opatrenia,
ktoré zabezpečia, že podnikateľské
subjekty vybudujú systémy na
spracovanie nielen kovových, ale aj
ostatných komponentov zo starých
vozidiel.

Materiál na spracovanie
Konateľ spoločnosti Stered PR Krajné, s. r. o., J. Plesník a zástupkyňa DG Regio Európskej
komisie A. Hlavatá.

Plus, ktorý umožní využiť a následne
zušľachtiť odpad v súlade so Smernicou
EÚ 2008/98/ES. Tá si kladie za cieľ
zhodnocovanie odpadu a používanie
zhodnotených materiálov s cieľom
šetriť prírodné zdroje. Na vývoji
a výrobe spracovateľskej linky sa
podieľal Výskumný ústav chemických
vlákien, a. s., vo Svite.
Výskumné práce sa realizovali
s podporou Recyklačného fondu
a následne na ne nadviazal projekt
s názvom Recyklácia syntetických
textílií, Krajné, ktorý z Kohézneho
fondu EÚ prostredníctvom Operačného
p ro g r a m u Ž i v o t n é p ro s t re d i e

spolufinancuje Ministerstvo životného
prostredia SR ako Riadiaci orgán
pre OPŽP. Ako sme uviedli, cieľom
bolo pokryť spracovateľskú potrebu
vyseparovaného textilného odpadu
zo spracovania vozidiel po skončení
životnosti na území SR.
Súčasná
sieť zariadení na
zhodnocovanie textilných odpadov
v SR bude vybudovaním nového
areálu doplnená o novú technológiu,
ktorej výstupom budú kvalitné
produkty využiteľné v stavebníctve.
Realizácia projektu výrazne napomôže
plneniu legislatívnych a koncepčných
cieľov odpadového hospodárstva

Keďže textilný materiál na výrobu
automobilového príslušenstva
sa osobitne vyvíjal pre náročné
potreby
automobilového
priemyslu, spĺňa vysoké nároky
na zvukovoizolačné, tepelné
a protivibračné vlastnosti. Výhodou
oproti iným tradičným materiálom
je aj jeho vyššia odolnosť proti
vlhkosti, plesniam, znížená
horľavosť , mechanická odolnosť
a v neposlednom rade hygienická
neškodlivosť, pričom certifikáty na
ne vystavujú popredné svetové
akreditované pracoviská. Tento
materiál sa získava ako technologické
odstrižky, odrezky a nepodarky pri
výrobe nového výrobku z primárneho
materiálu.
Zároveň
proces
spracovania vozidiel poslaných

Vstupný materiál na spracovanie.
www.nsrr.sk
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do automobilového dôchodku na
recykláciu a zošrotovanie generuje
obrovské objemy textílií, napr. kusy
kobercov, čalúnenia, poťahov pri
rozoberaní vozidla po ukončení jeho
životnosti. Podielovú zložky môže
tvoriť i textilná drvina z recyklácie
p ne um atí k . J edn ot l i vé tex t i l n é
diece pre automobily sú vyrábané
zo syntetických textílií, tvoria ho
polypropylén (PP), polyamid (PA),
polyester (PET ), ako doplnkové
materiály sa používajú polyetylén
(PE) a polyuretánové ľahké a tuhé
peny (PUR). Pre svoje špecifické
fyzikálne a chemické vlastnosti sú
tieto textílie určené aj na výrobu
dielcov, od ktorých sa vyžadujú
akustické a tepelnoizolačné
vlastnosti. Svojím zložením ide aj
o syntetické textílie kombinované
s v ý s t u h ov ý m i a v ý p l ň ov ý m i
hmotami zabezpečujúcimi tvarovú
pamäť. Tieto kombinované textílie
sú charakterizované ako ťažko
rozvlákniteľné textílie, pre klasické
textilné rozvláknenie a ďalšie
spracovanie nepoužiteľné. Končia
zakopané v objemných skládkach
odpadu alebo sa spaľujú v špeciálnych
spaľovniach. Preto s a doteraz
vlastnosti týchto materiálov v iných
oblastiach použitia nevyužívali.
Vďaka unikátnej technológii STERED
sa podarilo zostaviť komplexnú
technologickú linku spôsobilú tento
hodnotný textilný materiál spracovať
a zhodnotiť na nové výrobky.

Technológia spracovania
Základným princípom spracovania
j e m e c h a n i c ké p re p r a co v a n i e
p ôvo d n é h o m ate r i á l u . P ro d u k t
STERED sa vyrába na báze patentovo
chránenej mechanickej recyklácie
syntetických textílií používaných
v automobilovom priemysle.
Technológiu tvorí komplexná linka,
ktorá predstavuje technologické
spojenie recyklačného uzla (úprava
vstupného materiálu a jeho prípravy
n a j e h o ď a l š i e z h o d n o t e n i e)
s výrobným uzlom na výrobu
hotových výrobkov tvoreným dvoma
samostatnými linkami STERED ID
na izolačné dosky a STERED SD na
konštrukčné dosky.
Vzhľadom na kvalitu vstupného
materiálu je potreba pridávania ďalších
aditív do materiálov obmedzená. Väčšina
deklarovaných vlastností je dosiahnutá
výberom základných materiálov
používaných na výrobu textilných
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Zástupcovia MŽP SR a EK spolu s prof. Jurajom Hraškom, DrSc., bývalým ministrom
životného prostredia SR, ktorý spolupracoval na príprave vízie a jej realizácii.
autodielcov (hygienická neškodlivosť,
chemická odolnosť a stabilita atď.).

konštrukčných vlastností jednotlivých
stavebných prvkov.

Linka STERED ID

Realizované technologické riešenie
je spôsobilé zabezpečiť spracovanie
vytriedeného textilného odpadu
zo spracovania starých vozidiel
v celkovom ročnom množstve cca
70-tis. spracovaných vrakov ročne.
Riešenie perspektívne zabezpečuje
spracovanie cca 50 % súčasnej
produkcie textilnej drviny z recyklácie
pneumatík v SR a vybudované
zariadenie zároveň ročne upraví 915
t odpadov a zhodnotí 900 t odpadu,
pričom spustenie výrobnej prevádzky
bude mať taktiež pozitívny vplyv na
stabilizáciu zamestnanosti v regióne,
keď priamo vytvorí 50 pracovných
miest vo výrobe. Samotná aplikácia
výrobkov je spôsobilá generovať
aj ďalšie pracovné miesta, a to
i s využitím marginalizovaných skupín
obyvateľstva.

Do homogenizovaného základného
materiálu STERED S sa pridáva
spojivo na báze PUR. Po chemickom
zreagovaní je štruktúra stabilizovaná,
bez akýchkoľvek uvoľňovaných častíc
do okolitého prostredia. Výroba
hotového výrobku izolačnej dosky
STERED ID neprodukuje žiadny ďalší
technologický odpad.

Linka STERED SD
Do sadrovej, cementovej zmesi sa
primiešava základný materiál STERED
S. Konštrukčná doska STERED SD
tak v sebe kombinuje vlastnosti
základných stavebných materiálov
a výstuhovú vlastnosť pridávaného
STERED-u S. To umožňuje znížiť
potrebu týchto neobnoviteľných
prírodných zdrojov pri zachovaní

Prezentácia výsledku spracovania odpadu.
www.nsrr.sk
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Produkt spracovania
Nový i zo l a č ný a ko n št r u kčný
materiál STERED sa vyznačuje týmito
vlastnosťami:
• viac ako 90 % tvoria syntetické
látky,
• stabilné fyzikálne a mechanické
vlastnosti,
• dlhá životnosť,
• chemicky
stabilný v kyslom
i zásaditom prostredí,
• mechanicky odolný i pre dynamicky
záťažové prostredie,
• vode odolný,
• netoxický, odolný proti plesniam
a hlodavcom,
• hygienicky neškodlivý,
• opätovne recyklovateľný!
P ro d u k t ST E R E D t i e ž v y k a z u j e
nadštandardné parametre v oblasti
akustických vlastností - zvukovej
pohltivosti, nepriezvučnosti a tlmenia
vibrácií a štandardné tepelnoizolačné
vlastnosti v porovnaní s bežne
dostupným a používaným materiálom.

Spôsoby použitia STERED-u:
Sypaný materiál STERED S
Základným výstupným produktom je
sypaný materiál STERED S.
Vyznačuje sa tým, že ho tvoria
homogenizované časti syntetických
textílií a vlákien, zmes sa voľne
nerozsýpa a už i bez pridania spojiva
je schopná držať tvar vyplňovaného
priestoru.
V stavebníctve má využitie ako sypaná
izolácia do medzikrokvových priestorov
či pri konštrukcii podláh. Po uzavretí do
pevných rámov môže tvoriť panel na
akustické a tepelné izolácie.
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Konštrukčná doska STERED SD
Nosným materiálom konštrukčnej
dosky STERED SD je prírodná sadra.
Doplnením vláknitého materiálu
STERED S sa tvorí doska vhodná na
suché stavebné procesy.
Sendvičový polpanel, panel STERED
SDID
Sendvič STERED SDID je kombináciou
materiálov „SD“ a „ID“. Výrobok
STERED SDID je na trhu stavebných
materiálov novým prvkom určeným
na suchú výstavbu. Vďaka vysokému
stupňu finalizácie je montáž veľmi
jednoduchá. Polpanel STERED SDID
je preto vhodný aj pre segment
svojpomocnej výstavby.

prostredie a jeho realizáciou
prijímateľom - spoločnosťou PR Krajné,
s. r. o., sa Slovensko môže dostať
do popredia v rámci EÚ pri plnení
Smernice Európskeho parlamentu
a Rady č. 2000/53/ES o nakladaní
so starými vozidlami, ktorá uložila
členským štátom povinnosť zvýšiť
podiel recyklátu zo starých vozidiel
tak, aby sa dalo zužitkovať až 95 % ich
hmotnosti.
Ing. Zdenka Slováková
Sekcia environmentálnych programov
a projektov, Ministerstvo životného
prostredia SR
www.opzp.sk

Kombináciou STERED-u SD a STERED-u
I D s a z v ý ra z ň u j ú v y n i k a j ú ce
akusticko-izolačné a tepelnoizolačné
charakteristiky.
Iné konštrukčné využitie materiálu
STERED:
STERED pri vyšších objemových
hodnotách vykazuje výborné tlmiace
účinky vibrácií. Pri spracovaní môže byť
tvarovaný priamo na formu základnej
konštrukcie zdroja vibrácií.
Pri vyšších objemových hustotách
(cca do 500 kg/m 3) má tvarovaný
STERED armovacie schopnosti (napr.
zalisovávanie úchytov a pod.).
Podporením tohto projektu
z Operačného programu Životné

Kontakt:
Sekcia environmentálnych programov
a projektov
riadiaci orgán pre Operačný program
Životné prostredie
Odbor riadenia programov
Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky
Nám. Ľ. Štúra 1, SK - 812 35 Bratislava
tel: + 421 2 5956 2269
fax: + 421 2 5956 2110
e-mail: zdenka.slovakova@enviro.gov.sk
doména úradu: www.minzp.sk
doména OP ŽP: www.opzp.sk

Izolačná doska STERED ID
Vyrába sa zo základného sypaného
materiálu pridávaním spojiva na báze
PUR. Obsahuje až 85 % textilného
podielu. PUR spojivo je po zreagovaní
plne stabilizované.
Výrobok je tvarovaný do formy
spravidla na rozmery 1200 x 600 mm
a hrúbky 20 – 30 - 50 mm.
Izolačná doska prináša nadštandardné
parametre akustickej izolácie pri
zachovaní porovnateľných parametrov
tepelnej izolácie. Izolačná doska
STERED ID tak predkladá nové možnosti
využitia v jednotlivých stavebných
systémoch (priečky, podlahy, akustické
panely, protihlukové steny...).
www.nsrr.sk

Ukážky z možných spôsobov využitia výstupného produktu STERED.
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