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Zadání a účel

■ Všechny fáze zpracování jsou vratné – produktové systémy budou doplňovány na 

základě nově získaných dat a informací



■ Rozpouštění a solvolýza byly vyhodnoceny jako nevhodné pro zpracování směsných 

plastů – produktové systémy lze doplnit, budou-li dodána data



Mechanická recyklace

■ Zdroj dat: plánovaný provoz recyklační linky plastů 

(Oznámení EIA, Recyklační linka plastů, AQD-envitest s.r.o., 01/2019).



Plasmová gasifikace

■ Zdroj dat: PGPT Terminal a.s. (Ing. Petr Břenek)

simulace využití směsného plastu v reálném gasifikačním reaktoru SKO 

(Mihama-Mikata, Japonsko)



ZEVO
■ Zdroj dat: LCI databáze Ecoinvent3

jednotkový proces: treatment of waste plastic, mixture, municipal incineration with 

fly ash extract

■ average Swiss MSWI plants in 2010 (grate incinerators) with electrostatic precipitator for fly ash (ESP), wet flue gas scrubber and 25%  SNCR , 42.77%  

SCR-high dust , 32.68%  SCR-low dust -DeNOx facilities and 0% without Denox (weighted according to mass of burnt waste, representing Swiss average). 

Efficiency of iron scrap separation from slag : 58%. Efficiency of non-ferrous scrap separation from slag : 31%. The technology mix for this dataset 

includes a filter ash treatment (FLUWA) of a share of 46.22%. Gross electric efficiency technology mix 15.84% and Gross thermal efficiency technology 

mix 28.51% 



Pyrolýza
■ Zdroj dat: Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů, v platném znění „Provozní jednotka ověření kontinuální výroby olejů z plastů 

POL OIL CZ s.r.o.“ (Ing. Josef Tomášek, CSc., 8/2021)



Charakterizační metoda: ReCiPe 2016



Výsledky LCIA – ReCiPe midpoint (H)



Výsledky LCIA – ReCiPe midpoint (H)



Výsledky LCIA – ReCiPe endpoint (H)





Výsledky LCIA – ReCiPe Damage assessment



Závěry - shrnutí

■ Veškeré výše uvedené výsledky nejsou finální – výpočetní 

modely budou doplňovány a zpřesňovány 

■ Budou doplněny scénáře na základě připomínkování ze 

strany členů TP Plasty

■ Výsledky všech modelových scénářů lze hodnotit jako 

pozitivní – zpracování plastových odpadů na sekundární 

produkty je přínosem, ve srovnání s primární produkcí 

daných výstupů z jednotlivých systémů
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