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Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá spracovaním plastového odpadu z výroby. Problematika pridávania, stanovenie množstva regranulátu 
v kombinácii s novým nepoužitým plastovým polotovarom vo forme granúl je jednou z foriem využívania a spracovania 
plastov a znižovania odpadu a šetrenia nákladov vo výrobe. V práci sú analyzované mechanické vlastnosti plastových 
výstrekov s rôznym percentuálnym zastúpením regranulátu do základného materiálu z Valox® 4 631 PBT. Na dosiahnutie 
tohto cieľa boli realizované skúšky- ťahová skúška, skúška tvrdosti podľa Shoreho a skúška rázovej húževnatosti metódou 
Charpy.   
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Abstract 
The contribution deals with the problem of processing of plastic waste from the manufacturing. The problem of adding, 
determination of regrind quantity in combination with new granules is one of the form of utilization and processing of 
plastics and decreasing of waste from production and cost savings in the production. The aim of work was to analyze 
mechanical properties of plastics with various percentage of regrind into basic material from Valox® 4 631 PBT. To reach 
this aim, there were realized the tensile tests, Shore test for measuring of hardness of material and Charpy impact test. 
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ÚVOD 

Na znovu použitie plastového odpadu je niekoľko rozličných názorov. Pri posudzovaní znovu použitia plastov 
berieme do úvahy hlavne ovplyvňujúce faktory ako je ekonomika, životné prostredie, dostupné prostriedky ako aj  ďalšie 
faktory ovplyvňujúce  výrobu v podniku. 

Vzhľadom  k tomu, že základom ekonomického efektu recyklácie je využitie energetického potenciálu 
recyklovaného materiálu má recyklácia odpadových materiálov tiež nemalý ekologický význam.  

 
 

1. RECYKLÁCIA PLASTOV 
 
Recykláciou plastov sa rozumie opätovné využitie plastov. Využíva sa buď samotný materiál alebo energia, ktorá je 

v ňom obsiahnutá.   
Plastový odpad môžeme rozdeliť do dvoch základných kategórií,  a to na odpad: 

 technologický – je výsledkom vnútropodnikových technologických operácií ( nepodarky, odrezky, pretoky), 
 amortizačný – vzniká pri ukončení životnosti najrôznejších produktov. 

 
Výber granulačnej metódy závisí na reologických vlastnostiach spracovávanej taveniny, na priestore, ktorý je k 

dispozícii pre granulačné zariadenie, na predpokladaných výkonoch zariadení, na ekonomických požiadavkách a pod. 
Nedostrieknuté (neúplné) diely, vtokové rozvodové sústavy, mechanicky poškodené diely , výlisky s poruchami,   

okraje a nepodarky pri vákuovom tvarovaní (čo činí aj 30% z pôvodnej suroviny), nepodarky pri vstrekovaní  a pod. tvoria 
základ pre technologický odpad, ktorý vzniká už priamo v lisovniach. Toto je významný ekonomický fakt, preto sú veľké 
snahy o dodatočné spracovanie takého – recyklovateľného odpadu. Celosvetovým trendom je nahrádzať mnohé prírodné 
materiály náhradami z plastu. Objavuje sa tu nový fenomén a to ako spracovať alebo využiť použitý plast a hlavne 
technologický odpad vznikajúci pri výrobe plastov. Na obr. 1 je znázornená spotreba plastov vo svete podľa aplikácie v 
priemysle [1]. 
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Obr.1 Zloženie komunálneho odpadu a použitia jednotlivých druhov plastov podľa aplikácie v 
automobilovom priemysle [1] 

 
 
Rôzne postupy pre recykláciu odpadov do regranulátov sú znázornené na obr.1.2 [1].   

 
 

Obr. 1.2 Spracovanie termoplastického odpadu [1] 
 
 

     Odpad, ktorý  vznikol  pri vstrekovaní, sa rozdrví v mlynoch. Takto rozdrvený plast sa privádza do zásobníka, 
odkiaľ buď smeruje do odprašovacieho zariadenia a následne po odprášení sa uskladní, alebo je odoberaný do zmiešavacieho 
zariadenia,  kde sa v presne stanovenom pomere zmiešava so základným materiálom a opätovne spracovaný na konečný 
výrobok. Likvidáciu – recykláciu plastového odpadu členíme na : 

 materiálovú recykláciu, 
 surovinovú recykláciu, 
 chemickú recykláciu 
 energetickú recykláciu [2] 
 
V praxi má najväčšie využitie materiálová recyklácia. Pre najúčinnejšie využitie surovinového a energetického 

vkladu do panenského polymérneho materiálu je predurčená materiálová (alebo tiež fyzikálna) recyklácia. Tento spôsob 
recyklácie je pre termoplasty zvlášť vhodný. Zahrňuje procesy od najjednoduchšieho mletia upotrebených výrobkov a 
následného tepelne mechanického spracovania meliva pre výrobu nových výrobkov až po kompatibilizačné postupy v 
tavenine slúžiaci k príprave viaczložkových materiálov zo zmesí odpadových plastov. Obecne je materiálová recyklácia 
založená na dodávke tepelnej a mechanickej energie a aditív (stabilizátorov, farbív, prípadne i plnív) pre pretvorenie 
odpadovej suroviny na nový materiál s mechanickými i estetickými vlastnosťami blízkymi panenskému polyméru. [2]  

Vtokové zbytky, nepodarky a iný odpad vzniknutý pri spracovaní plastov sa rozdrví pomocou mlynu na drvinu 
(regranulát). Takto rozdrvený plast sa privádza do zásobníka, odkiaľ buď smeruje do odprašovacieho zariadenia a následne 
po odprášení sa uskladní, alebo je odoberaný do zmiešavacieho zariadenia kde sa v presne stanovenom pomere zmiešava so 
základným materiálom. Po dokonalom premiešaní sa takto upravený materiál musí ešte určitú dobu sušiť v sušičke, aby sa 
odstránila vlhkosť. Zo sušičky už materiál smeruje pomocou systému dávkovacích potrubí priamo do násypky 
vstrekovacieho stroja. 

Pri regranulácii  je potrebné  dávať pozor na : 
•  aby časti určené k zomletiu boli z rovnakého druhu plastu, 
•  regenerát musí tvoriť len vtoky a nepodarky z technologicky správne spracovaného materiálu, 
•  výstreky s príznakmi termickej degradácie nepoužívame, 
•  pokiaľ možno nepoužívame žiadne výstreky, u ktorých sa prejavujú stopy vlhkosti,  
•  nepoužívame zašpinené výstreky, 
•  veľkosť zŕn regenerátov má približne odpovedať parametrom originálneho granulátu , 
•  je treba dodržiavať predpisy pre sušenie. [3] 



 

 158 

 
2. METODIKA EXPERIMENTU 
 

Pre určenie vybraných mechanických vlastností plastov bola stanovená metodika experimentu : 
 vystreknúť skúšobné telesá s bsahom regranulátu 0%, 20 %, 40%, 70 % a 100 % , 
 vykonať skúšky ťahom podľa STN EN ISO 527 – 1,2, 
 vykonať skúšku pre stanovenie rázovej húževnatosti Charpyho metódou podľa STN EN ISO 179 – 1 (STN 64 

0612), 
 vykonať skúšky tvrdosti podľa Shoreho v súlade s normou STN EN ISO 868.  
     
Na  experimenty bol použitý materiál Valox ® 4631 PBT (polybutyléntereftalát).       Materiál Valox® PBT 4631 je 

z 30 % vystužený sklenenými vláknami. Vyznačuje sa dobrými elektrickými a mechanickými vlastnosťami a používa sa 
napr. na výrobu elektrických komponentov, snímačov, súčiastok pre elektrospotrebiče, ktoré vyžadujú vysoký povrchový 
lesk .  

Základné mechanické vlastnosti skúšaného materiálu sú uvedené v tab.2. 1. 
 
Skúšobné materiály boli pred  spracovaním vysušené v sušičke pri teplote 120 °C po dobu 3 hodín v súlade s 

podmienkami uvedenými v materiálovom liste výrobcu.  Skúšobné telesá boli vyrobené  podľa normy STN EN ISO 294-1,4 ( 
STN 64 02 10)  na vstrekovacom lise firmy Battenfeld, typ: HM 1000/350. Medzi hlavné technologické parametre 
vstrekovacieho lisu firmy Battenfeld Kunststoffmaschinen Ges.m.b.H A – 2542 Kottingbrunn / Rakúsko, typ: HM 1000/350 
patria:  

 uzatváracia sila                      1000    kN, 
 max. vstrekovacia rýchlosť     134    cm3.s-1, 
 max. vstrekovací tlak             2803    bar, 
 priemer závitovky                      35    mm, 
 teoretický objem výstreku       169    cm3, 
 max. hmotnosť výlisku           153,8  g 
 
 
Tabuľka 2.1. Mechanické vlastnosti Valox ® 4631 PBT 
 

Mechanické vlastnosti Hodnoty Jednotky 

Pevnosť v ťahu 120 MPa 

Pomerné predĺženie   2 % 

Modul pružnosti  10000 MPa 

Medza pevnosti v ohybe 185 MPa 

Rázová húževnatosť Charpy acN 10 kJ/m2 

Rázová húževnatosť Charpy acU 45 kJ/m2 

 
      
Skúšobné telesá boli pred skúšaním kondicionované pri teplote vzduchu 23°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%. 
 
Na výrobu skúšobných telies bola použitá  vstrekovacia forma stavebnicovej konštrukcie, s univerzálnym rámom a 

výmennými tvarovými doskami na výrobu skúšobných telies navrhnutá  na SjF TU v Košiciach.  
 
Na obr. 2 je znázornená forma a vzhľad  skúšobných telies po vystreknutí pre skúšku ťahom..  
 
Na obr. 3 sú znázornené skúšobné telesá pre skúšku tvrdosti podľ Shore a na obr.6 sú skúšobné telesá pre skúšku 

rázovej húževnatostí metódou Charpy. 
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Obr.2  Skúšobné telesá pre skúšku ťahom 
 

Podmienky vstrekovania skúšobných telies pre skúšku ťahom sú uvedené  nasledovne: 
 vstrekovací tlak          2954 bar, 
 objemový prúd            181,48 cm2s-1, 
 vstrekovací objem     55 cm3, 
 dotlak      769 bar, 
 vstrekovacia  dávka    67,2 cm3, 
 teplota dýzy     270 °C 
 teploty na vstrekovacom valci v od násypky k ústiu  240°C,245°C, 240°C  

 

                         
Obr. 3  Skúšobné telesá pre skúšku pre skúšku rázovej  húževnatosti metódou Charpy 

 
Skúšobné telesá boli pred skúšaním označené  A až E podľa množstva pridávaného regranulátu do základného 

materiálu : 
 A – základný materiál Valox ® PBT 4631,  
 B – 20 % - ný obsah regranulátu, 
 C – 40 % - ný obsah regranulátu,  
 D – 70 % - ný obsah regranulátu,  
 E – 100 % - ný  regranulát. 

 
Skúška ťahom podľa STN EN ISO 527 bola vykonaná na skúšobnom trhacom stroji TIRA- test 2300, firmy VEB 

TIW Rauenstein. Je to mikroprocesorom riadený trhací stroj na skúšku pevnosti s max. skúšobnou silou 100 kN s rozsahmi 
zaťaženia 1, 10 a 100 kN. 

 Skúšobné teleso sa uplo do čeľustí trhacieho stroja  a uvedením prístroja do chodu sa rýchlosťou priečnika 10 
mm/min sa podrobilo skúške až do jeho  pretrhnutia. Pri týchto skúškach bolo z každého materiálu odskúšaných po 5 
skúšobných telies. 
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 Skúška rázovej húževnatosti metódou Charpy sa vykonala podľa normy STN EN ISO 179 – 1 na skúšobných 
telesách typu 1 v zmysle normy a  na  zariadení -   Charpy kladivo typu PSW 60/500 výrobca Werkstoffprüfmashinen 
Leipzig, so záťažou kladiva 60 kg.cm-2. Skúšobné telesá  boli podrobené skúškam s vrubom ( polomer vrubu r = 0,10 mm ± 
0,02 mm)  a bez vrubu. Podľa normy bolo odskúšaných po 10 skúšobných telies z každého druhu materiálu.   

Pri skúške tvrdosti podľa Shoreho sa postupovalo podľa STN ISO 868 ( 64 0129) a bola vykonaná na Shoreho 
tvrdomeri typu D, výrobca HARDMATIC Mitutoyo. Pri týchto skúškach bolo z každého materiálu odskúšaných po 5 
skúšobných telies. 

 
 
3.  DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 
 
Výsledky ťahovej skúšky sú graficky spracované na obr.  4 - medza pevnosti skúšaných materiálov. 

 
Obr. 4 Namerané hodnoty medze  pevnosti skúšaných materiálov 

 
     So zvyšujúcim sa % pridávaného regranulátu v materiáli Valox ® 4631 PBT došlo k  poklesu σM o 13,6%  pri 

telesách zo 100% regranulátu oproti telesám zo základnému materiálu. S pridaním už 20% regranulátu do základného 
materiálu  došlo k poklesu hodnôt pomerného predĺženia o 55%. Približne rovnaké namerané hodnoty σM boli u všetkých 
ostatných materiálov s rôznym obsahom regranulátu. 

 
Obr. 5 Shoreho tvrdosť skúšaných materiálov 

 
Na obr. 5 je znázornený vplyv množstva regranulátu na tvrdosť materiálu meranej podľa Shoreho skúšky. Z obr. 5  

vyplýva, že tvrdosť povrchu materiálu nebola ovplyvnená pridávaním regranulátu do základného materiálu 
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Obr. 6 Rázová húževnatosť  acN  metódou Charpy 

      
Vyhodnotením rázovej húževnatosti acN metódou Charpy u skúšobných telies sa zistilo, že k zhoršovaniu tejto 

vlastnosti dochádzalo priamoúmerne vzhľadom so zvyšovaním  obsahu pridávaného regranulátu do  základného materiálu.  
Interval hodnôt acN sa pohyboval od 21,1 kJm–2 do 45,65 kJ.m–2, pričom horná hranica intervalu bola zaznamenaná 

u základného materiálu – A, u materiálu s označením E (100% regranulát)  došlo k poklesu rázovej húževnatosti acN oproti 
základnému materiálu  o 47 %.  

U skúšobných telies s vrubom boli namerané hodnoty rázovej húževnatosti acU v rozmedzí od 9,58 kJ. m–2 do 11,24 
kJ. m–2 .  

Najvyššia hodnota acU bola nameraná u materiálu B ( 20 %  regranulátu ), najnižšia u materiálu D (70 % 
regranulátu)  a materiálu E ( 100 % - ný regranulát).  

Pridávaním regranulátu do základného materiálu dochádzalo k  znižovaniu hodnoty rázovej húževnatosti.  
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4. ZÁVERY 
Pri zvyšovaní výroby produktov vyrábaných z plastov sa zväčšuje objem plastových hmôt na likvidáciu pri  dožití 

týchto produktov ako aj  technologického odpadu vznikajúceho pri výrobe. Pre zníženie tohto trendu sa používa recyklácia 
materiálu na vrátenie plastového odpadu do výrobného cyklu na výrobu spoločensky požadovaného výrobku s cieľom šetriť 
primárne zdroje. 

V príspevku bol analyzovaný vplyv regranulátu na vlastnosti plastov vyrábaných technológiou vstrekovania a bol 
hodnotený vplyv regranulátu na mechanické vlastnosti plastov. Na experimenty bol použitý sklený minerálny kompozit 
vystužený 30 % skleným vláknom Valox ® 4631 PBT. Boli vykonané vybrané skúšky mechanických vlastností na 
materiáloch, do ktorých bol pridávaný do základného materiálu  v pomere 0%, 20% 40%, 70% a 100%  prvotný regranulát. 
Na skúšobných telesách boli vykonané  mechanické  skúšky – skúška na stanovenie ťahových vlastností, skúška rázovej 
húževnatosti metódou Charpy a skúška tvrdosti podľa Shoreho, podľa platných noriem.  

Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že pridávanie regranulátu do základného materiálu má 
vplyv na konečné vlastnosti materiálu. Získané poznatky z uvedenených experimentov sú iba časťou širokej problematiky 
možnosti aplikácie regranulátu pri lisovaní technických plastov a tým aj využívania odpadov z výroby. Realizované skúšky 
výliskov si vyžadujú hlbšie skúmanie problematiky zmeny štruktúry plastického materiálu pri viacnásobnom lisovaní 
vplyvom tepelnej degradácie. 
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