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Co naleznete v této publikaci
2.1 Co je EPS?
Pûnov˘ polystyren je v nej‰ir‰ím slova smyslu tuh˘ bunûãn˘
plast, kter˘ se vyskytuje v ﬁadû tvarÛ a aplikací. Pﬁesto se v této
publikaci pojednává jenom o specifickém v˘robku, patﬁícím do
skupiny polystyrenÛ: EPS.
Abyste pﬁesnû vûdûli o kterém materiálu hovoﬁíme, bude vyznaãeno kter˘ materiál spadá do zájmové oblasti této publikace
a kter˘ nikoliv.

ANO EPS, kter˘ je jedin˘m pﬁedmûtem této publikace poãínaje bodem 2.2, je materiálem pouÏívan˘m pro boxy
na ryby, na obaly na elektrospotﬁebiãe a izolaãní panely pro
budovy. Toto jsou nejznámûj‰í pouÏití a dále uvidíme mnoho
dal‰ích.

Vytvoﬁené grafy, srovnávací tabulky, diagramy,
fotografie a obrázky se snaÏí nalézt správnou
rovnováhu mezi váÏností tématu a jeho popularizací.
Doufáme, Ïe se tato publikace stane uÏiteãn˘m
zdrojem referenãních údajÛ a informací
a pomÛÏe ãtenáﬁÛm pﬁi pﬁijímání odborn˘ch
a spotﬁebitelsk˘ch rozhodnutí.

Proces v˘roby EPS (pûnového polystyrenu)

NE XPS (extrudovan˘ polystyren) je také pûna z plastu
zaloÏená na polystyrenu, ale li‰í se od EPS v tom, Ïe
nemá tvar perlí, ale vzniká procesem vytlaãování s pouÏitím
plynÛ jako nadouvadel, které
se li‰í od plynÛ pouÏívan˘ch pro
vypûÀování EPS. XPS se podobnû jako EPS pouÏívá jako tepelná izolace ve stavebnictví a je
obvykle zbarven˘.

První stupeÀ: pﬁedpûÀování

NE Tácky z vytlaãovaného polystyrenu, které
jsou také známy jako PSP (polystyrénov˘ papír) jsou vytlaãovaná polystyrénová pûna o malé tlou‰Èce a laminovaná (laminát má tlou‰Èku 2 aÏ 3 mm), pﬁiãemÏ vytvarování se provádí
pomocí vákua. Je to materiál pouÏívan˘ pro v˘robu klasick˘ch
táckÛ pro balení mal˘ch dávek potravin a obvykle se s nimi
setkáváme v supermarketech.
Nyní v‰ak obrátíme svoji pozornost od PSP, protoÏe není pﬁedmûtem této publikace.

Druh˘ stupeÀ: zrání a stabilizace

2.2

Bûhem procesu pﬁedpûÀování se kompaktní perle suroviny
pﬁemûní na plastové perle s mal˘mi uzavﬁen˘mi buÀkami, které
mají uvnitﬁ vzduch.

V právû vypûnûn˘ch ãásticích se bûhem chlazení vytváﬁí vákuum a to musí b˘t kompenzováno difuzí vzduchu. Takto získají
perle vût‰í mechanickou pruÏnost a zlep‰í se schopnost vypûnûní, coÏ je velmi uÏiteãné v následujícím stupni pﬁemûny.
Tento proces probíhá bûhem procesu zrání materiálu v provzdu‰Àovan˘ch silech. Perle se souãasnû i su‰í.

ROPA

Získávání suroviny ZPS
(zpûÀovatelného polystyrenu)

Pûnov˘ polystyren se získává ze zpûÀovatelného polystyrenu, kter˘ je tuh˘m bunûãn˘m
plastem obsahujícím zpûÀovadlo, tak jak to
bylo patrné z dﬁívûj‰í definice.
ZpûÀovateln˘ polystyren je tudíÏ vyrábûn z
ropy tak jak je to patrné ze schématu:

Surovina se ohﬁeje ve speciálních pﬁedpûÀovacích strojích,
pÛsobením páry pﬁi teplotách v rozmezí asi 80 aÏ 100 °C. Hustota materiálu klesne pﬁibliÏnû z 630 kg/m3 na hodnoty kolem
10 aÏ 35 kg/m3.
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V‰echny informace t˘kající se EPS a jeho chování
z hlediska Ïivotního prostﬁedí. S informacemi
se zachází pﬁesnû a objektivnû, takÏe si budete
moci utvoﬁit podloÏen˘ názor na pûnov˘ polystyren.

2.3

S procesem popsan˘m v pﬁedchozí ãásti, kter˘ nás provedl od
ropného vrtu k zpûÀovatelnému polystyrenu je spojen proces
dal‰í pﬁemûny aÏ k pûnovému polystyrenu: EPS. Vidûli jsme,
Ïe surovina se získává chemick˘m procesem. Dal‰í proces
zahrnuje fyzikální pÛsobení, pﬁiãemÏ se proces pﬁemûny provádí ve tﬁech stupních.
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Dobﬁe doloÏené,
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Tﬁetí stupeÀ: dopûnûní a koneãné vytvarování
Bûhem této fáze se stabilizované pﬁedpûnûné perle dopraví
do forem, kde se na nû znovu pÛsobí parou tak, Ïe se perle
vzájemnû spojí. Takto se získají veliké bloky (které se pozdûji
ﬁeÏou na poÏadovan˘ tvar jako jsou desky, panely, válce atd.)
nebo v˘robky mající jiÏ koneãn˘ tvar.

EPS je materiál pouÏívan˘ pro boxy na ryby a na obaly elektrick˘ch spotﬁebiãÛ a elektronick˘ch v˘robkÛ a na izolaãní panely v budovách. To jsou nejbûÏnûj‰í uÏití a dále
budou uvedeny mnohé dal‰í.

1. P¤EDPù≈OVÁNÍ
Surovina

2. ZRÁNÍ

Pûnov˘ polystyren je v nej‰ir‰ím slova smyslu tuh˘ buniãit˘ plast, kter˘ se nachází v mnoha tvarech a aplikacích.
V této publikaci se ale zab˘váme v˘hradnû specifick˘m
v˘robkem, kter˘ patﬁí do rodiny polystyrenÛ: EPS.

PﬁedpûÀovací
zaﬁízení

Existují i jiné polystyreny, jako je XPS (vytlaãovan˘ polystyren), které se pouÏívají v˘hradnû ve stavebnictví a PSP
(polystyrenov˘ papír), coÏ je materiál pouÏívan˘ k v˘robû
táckÛ pro balení mal˘ch porcí potravin se kter˘mi se setkáváme v supermarketech. Tyto polystyreny, které se
nûkdy zamûÀují s EPS, nejsou pﬁedmûtem této publikace.

Sila

3. FINÁLNÍ TVAROVÁNÍ
Tvarování
do blokÛ

V˘roba
tvarovek

Blok

¤ezaãka

Desky

Proces v˘roby EPS
První stupeÀ: pﬁedpûÀování
Surovina se ohﬁeje v pﬁedpûÀovacím zaﬁízení. Kompaktní perle suroviny se zmûní v buniãité perle plastu.
Druh˘ stupeÀ: zrání a stabilizace
Bûhem chlazení se v ãásticích vytvoﬁí vakuum, které se
musí vykompenzovat difuzí vzduchu.
Tﬁetí stupeÀ: expanse a finální tvarování
Stabilizované pﬁedpûnûné perle se dopraví do forem, kde
se spolu spojí, ãímÏ se vytvoﬁí buì veliké bloky, které se
pozdûji rozﬁeÏou nebo v˘robky, které mají jiÏ svÛj koneãn˘ tvar.

Tvarovky
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Aplikace a vlastnosti EPS
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Jak uvidíme v této ãásti, rozsah aplikací v˘robkÛ z pûnového
polystyrenu je velmi ‰irok˘.
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PROCES P¤EMùNY
NA PùNOV¯ POLYSTYREN (EPS)

ZPĚŇOVATELNÝ
POLYSTYREN

Na tyto aplikace se zamûﬁíme tak, Ïe je rozdûlíme do tﬁí hlavních kategorií a zdÛrazníme vlastnosti, které ãiní pûnov˘ polystyren ideálním pro kaÏdou z nich:

• POUÎITÍ JAKO STAVEBNÍ MATERIÁL
• APLIKACE V BALENÍ
• JINÉ APLIKACE
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Souhrny znázorÀující
klíãové pojmy
Tyto souhrny umoÏÀují ãtenáﬁi rychlou orientaci,
nemá-li ãas na podrobné proãtení detailních informací.
V kaÏdé kapitole je jeden nebo i více tûchto souhrnÛ,
jejichÏ tématem jsou základní pojmy kolem EPS spolu
s jeho chováním v Ïivotním prostﬁedí.
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Úvod
Chování materiálÛ v Ïivotním prostﬁedí, které se úãastní vût‰iny ãinností ãlovûka je pﬁedmûtem rostoucího zájmu a dÛleÏitosti. V této úvaze není nic nového a není to ani na‰ím cílem.
Na‰ím cílem je posvítit si na chování EPS (pûnového polystyrenu) v Ïivotním prostﬁedí, dát tento materiál do souvislostí. Má své v˘hody a samozﬁejmû nûkteré nev˘hody.
I tak je pro kaÏdého z nás pﬁínosem mít k dispozici srovnatelná data a solidní argumenty, aby se na‰e názory
vytváﬁely na základû reality a ne na základû neovûﬁen˘ch zpráv, chybn˘ch informací nebo komentáﬁÛ, získan˘ch z pochybn˘ch zdrojÛ. Tato publikace si klade
za cíl poskytnout ãtenáﬁi seriózní dÛkladné, dobﬁe doloÏené informace o chování EPS v Ïivotním prostﬁedí.
EPS je materiál, kter˘ vypovídá mnoho o rovnováze
a ochranû svûta ve kterém Ïijeme.

E

P

S

Mezinárodní uznání hlavních ekologick˘ch témat, jako je globální oteplování zpÛsobené skleníkov˘m úãinkem, rozpad ozónové vrstvy, kyselé de‰tû a úbytek pﬁírodních zdrojÛ vytváﬁí
a v mnohém smûru mûní metody a kriteria pouÏívaná pﬁi v˘bûru a pouÏívání materiálÛ. Dopad materiálu na Ïivotní prostﬁedí kolem má rozhodující vliv pﬁi urãování jeho pouÏití.
EPS (pûnov˘ polystyren) je lehká a tuhá pûna, která se ‰iroce
pouÏívá v evropském stavebnictví hlavnû jako tepelná izolace.
Je také vynikajícím obalov˘m materiálem, protoÏe jeho rázové
vlastnosti v kombinaci s nízkou hmotností z nûho dûlají materiál vhodn˘ pro nespoãet pouÏití. Pﬁesto rostoucí obavy v rámci
vysoce konkurenãního trhu ze zmûn v na‰em Ïivotním prostﬁedí
vedly k hodnocením úãinkÛ materiálÛ na Ïivotní prostﬁedí, která
byla ãasto neexaktní nebo neúplná.

Pomocí této publikace se EUMEPS (European Manufacturers
of Expanded Polystyrene = Evrop‰tí v˘robci pûnového polystyrenu) snaÏí poskytnout globální a vyváÏené informace o tom,
jaké mají pro Ïivotní prostﬁedí následky v˘robky z EPS, vãetnû
tûch, které se t˘kají stavebnictví a oblasti obalÛ.
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Úvod
Souhrn

1.1 Pojem Ïivotní prostﬁedí

1.2 EPS (pûnov˘ polystyren) neobsahuje CFC
nebo HCFC

EPS (pûnov˘ polystyren) je lehká a tuhá pûna, která se ‰iroce
pouÏívá v evropském stavebnictví, hlavnû jako tepelná izolace. Je také vynikajícím materiálem pro balení, protoÏe jeho
dobré rázové vlastnosti v kombinaci s nízkou hmotností z nûj
dûlají oblíben˘ materiál pro nespoãet pouÏití.

E

Ve v‰ech sektorech prÛmyslu se v posledních letech zv˘‰il zájem
o Ïivotní prostﬁedí. UvaÏujeme-li o modelech chování moderní
spotﬁební spoleãnosti, jsou tací, kteﬁí odhadují, Ïe obaly obecnû mají negativní úãinek na Ïivotní prostﬁedí. Zejména jsou na
mu‰ce plasty, které se povaÏují za pﬁímou pﬁíãinu urãit˘ch ekologick˘ch nerovnováh.
Toto uvaÏování je souãástí pomyslného pﬁetahování se o provaz
kde soupeﬁícími skupinami jsou sektory prÛmyslu. Fakta nás ale
vedou k velmi odli‰n˘m závûrÛm.
Cílem tohoto dokumentu je ukázat zákazníkÛm odvûtví pûnového
polystyrenu, vládním organizacím, sdruÏením spotﬁebitelÛ a obecné veﬁejnosti, Ïe volba EPS pro balení rÛzn˘ch v˘robkÛ uspokojuje nejpﬁísnûj‰í technické a ekologické pﬁedpisy.
Firmy, které pouÏívají nûjak˘ materiál na obaly a balení sv˘ch v˘robkÛ by mûly prokazovat svoji ekologickou odpovûdnost. Omyl v tomto
smyslu, jako je v˘bûr nevhodného materiálu, ohroÏuje urãité aspekty jejich podnikání. Informace dostupné tûmto firmám v mnohém
smûru stejnû jako trhu obecnû, jsou ãasto vzájemnû si protiﬁeãící nebo neúplné.
Pomocí rozsáhlého a pﬁesného mezinárodního informaãního programu EUMEPS (Association of European Manufacturers of
Expanded Polystyene = SdruÏení evropsk˘ch v˘robcÛ pûnového
polystyrenu) a úsilí prestiÏních nadnárodních firem pﬁedstavuje
tato publikace zváÏení objektivních faktÛ, které vedou k pozitivním ekologick˘m závûrÛm, uveden˘m na konci tohoto materiálu.
Dal‰í informace má k dispozici mezinárodní pracovní skupina
(ITF = International Task Force).

P

S

EPS (pûnov˘ polystyren)
neobsahuje CFC nebo HCFC
EPS neobsahuje a nikdy neobsahoval ani CFC, ani HCFC plynné uhlovodíky, které zmen‰ují ozónovou vrstvu (známé jako
freony).

Na sloÏení EPS se podíváme do hloubky v pﬁíslu‰né ãásti, ale
hned zpoãátku by mûlo b˘t jasné, Ïe EPS neobsahuje a nikdy
neobsahoval ani CFC, ani HCFC plynné uhlovodíky, které zmen‰ují ozónovou vrstvu (známé jako freony).
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EPS: neobsahuje
CFC
a HCFC

Zatím nepÛjdeme do podrobností, ale byli bychom rádi, kdyby
byl tento bod zcela jasn˘, protoÏe je to oblast, kde se EPS viní
za nûco, s ãímÏ nemá nic spoleãného. Je to prostû jeden z pﬁíkladÛ, i kdyÏ jeden z nejváÏnûj‰ích, jak mohou chybné informace o EPS pﬁispívat k tomu, Ïe se EPS vyluãuje jako materiál na mnoho aplikací kvÛli obavám z následkÛ, které jsou nejen
nesprávné, ale které se diametrálnû li‰í od toho jak tomu je
doopravdy.

S

EPS: neobsahuje
CFC
a HCFC

Chcete se k nám pﬁipojit?
Jsou to právû takovéto pﬁípady, kde jsou fakta v rozporu s chybn˘mi úsudky, které chceme vyjasnit v tomto materiálu.
Zveme Vás na exkursi do oblastí faktÛ a reality EPS. Neklademe si za cíl poskytnout vám komplexní názory, ale poskytnout vám objektivní data tak, abyste si mohli vytvoﬁit názor
zaloÏen˘ na skuteãném stavu vûcí.
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Co je EPS?
2.1 Co je EPS?
Pûnov˘ polystyren je v nej‰ir‰ím slova smyslu tuh˘ bunûãn˘
plast, kter˘ se vyskytuje v ﬁadû tvarÛ a aplikací. Pﬁesto se v této
publikaci pojednává jenom o specifickém v˘robku, patﬁícím do
skupiny polystyrenÛ: EPS.
Abyste pﬁesnû vûdûli o kterém materiálu hovoﬁíme, bude vyznaãeno kter˘ materiál spadá do zájmové oblasti této publikace
a kter˘ nikoliv.

ANO EPS, kter˘ je jedin˘m pﬁedmûtem této publikace poãínaje bodem 2.2, je materiálem pouÏívan˘m jako tepelná izolace ve stavebnictví, na obaly na elektrospotﬁebiãe
a potraviny. Toto jsou nejznámûj‰í pouÏití a dále uvidíme mnoho
dal‰ích.

2.3

Proces v˘roby EPS (pûnového polystyrenu)

S procesem popsan˘m v pﬁedchozí ãásti, kter˘ nás provedl od
ropného vrtu k zpûÀovatelnému polystyrenu je spojen proces
dal‰í pﬁemûny aÏ k pûnovému polystyrenu: EPS. Vidûli jsme,
Ïe surovina se získává chemick˘m procesem. Dal‰í proces
zahrnuje fyzikální pÛsobení, pﬁiãemÏ se proces pﬁemûny provádí ve tﬁech stupních.

XPS (extrudovan˘ polystyren) je také pûna z plastu
zaloÏená na polystyrenu, ale li‰í se od EPS v tom, Ïe
nemá tvar perlí, ale vzniká procesem vytlaãování s pouÏitím
plynÛ jako nadouvadel, které
se li‰í od plynÛ pouÏívan˘ch pro
vypûÀování EPS. XPS se podobnû jako EPS pouÏívá jako tepelná izolace ve stavebnictví a je
obvykle zbarven˘.

První stupeÀ: pﬁedpûÀování

Tácky z vytlaãovaného polystyrenu, které
jsou také známy jako PSP (polystyrénov˘ papír) jsou vytlaãovaná polystyrénová pûna o malé tlou‰Èce a laminovaná (laminát má tlou‰Èku 2 aÏ 3 mm), pﬁiãemÏ vytvarování se provádí
pomocí vákua. Je to materiál pouÏívan˘ pro v˘robu klasick˘ch
táckÛ pro balení mal˘ch dávek potravin a obvykle se s nimi
setkáváme v supermarketech.
Nyní v‰ak obrátíme svoji pozornost od PSP, protoÏe není pﬁedmûtem této publikace.

Druh˘ stupeÀ: zrání a stabilizace

NE

NE

V právû vypûnûn˘ch ãásticích se bûhem chlazení vytváﬁí vákuum a to musí b˘t kompenzováno difuzí vzduchu. Takto získají
perle vût‰í mechanickou pruÏnost a zlep‰í se schopnost vypûnûní, coÏ je velmi uÏiteãné v následujícím stupni pﬁemûny.
Tento proces probíhá bûhem procesu zrání materiálu v provzdu‰Àovan˘ch silech. Perle se souãasnû i su‰í.

ROPA

Získávání suroviny ZPS
(zpûÀovatelného polystyrenu)

Pûnov˘ polystyren se získává ze zpûÀovatelného polystyrenu, kter˘ je tuh˘m bunûãn˘m
plastem obsahujícím zpûÀovadlo, tak jak to
bylo patrné z dﬁívûj‰í definice.
ZpûÀovateln˘ polystyren je tudíÏ vyrábûn z
ropy tak jak je to patrné ze schématu:

Bûhem procesu pﬁedpûÀování se kompaktní perle suroviny
pﬁemûní na plastové perle s mal˘mi uzavﬁen˘mi buÀkami, které
mají uvnitﬁ vzduch.
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2.2

Surovina se ohﬁeje ve speciálních pﬁedpûÀovacích strojích,
pÛsobením páry pﬁi teplotách v rozmezí asi 80 aÏ 100 °C. Objemová hmotnost materiálu klesne pﬁibliÏnû z 630 kg/m3 na
hodnoty kolem 10 aÏ 35 kg/m3.

Co je EPS?
Souhrn

Tﬁetí stupeÀ: dopûnûní a koneãné vytvarování
Bûhem této fáze se stabilizované pﬁedpûnûné perle dopraví
do forem, kde se na nû znovu pÛsobí parou tak, Ïe se perle
vzájemnû spojí. Takto se získají veliké bloky (které se pozdûji
ﬁeÏou na poÏadovan˘ tvar jako jsou desky, panely, válce atd.)
nebo v˘robky mající jiÏ koneãn˘ tvar.

EPS je materiál pouÏívan˘ pro boxy na ryby a na obaly elektrick˘ch spotﬁebiãÛ a elektronick˘ch v˘robkÛ a na izolaãní panely v budovách. To jsou nejbûÏnûj‰í uÏití a dále
budou uvedeny mnohé dal‰í.

1. P¤EDPù≈OVÁNÍ
Surovina

2. ZRÁNÍ

Pûnov˘ polystyren je v nej‰ir‰ím slova smyslu tuh˘ buniãit˘ plast, kter˘ se nachází v mnoha tvarech a aplikacích.
V této publikaci se ale zab˘váme v˘hradnû specifick˘m
v˘robkem, kter˘ patﬁí do rodiny polystyrenÛ: EPS.

PﬁedpûÀovací
zaﬁízení

Existují i jiné polystyreny, jako je XPS (vytlaãovan˘ polystyren), které se pouÏívají v˘hradnû ve stavebnictví a PSP
(polystyrenov˘ papír), coÏ je materiál pouÏívan˘ k v˘robû
táckÛ pro balení mal˘ch porcí potravin se kter˘mi se setkáváme v supermarketech. Tyto polystyreny, které se
nûkdy zamûÀují s EPS, nejsou pﬁedmûtem této publikace.

Sila

3. FINÁLNÍ TVAROVÁNÍ
Tvarování
do blokÛ

V˘roba
tvarovek

Blok

¤ezaãka

Desky

Proces v˘roby EPS
První stupeÀ: pﬁedpûÀování
Surovina se ohﬁeje v pﬁedpûÀovacím zaﬁízení. Kompaktní perle suroviny se zmûní v buniãité perle plastu.
Druh˘ stupeÀ: zrání a stabilizace
Bûhem chlazení se v ãásticích vytvoﬁí vakuum, které se
musí vykompenzovat difuzí vzduchu.
Tﬁetí stupeÀ: expanse a finální tvarování
Stabilizované pﬁedpûnûné perle se dopraví do forem, kde
se spolu spojí, ãímÏ se vytvoﬁí buì veliké bloky, které se
pozdûji rozﬁeÏou nebo v˘robky, které mají jiÏ svÛj koneãn˘ tvar.

Tvarovky

ROPA

PRIMÁRNÍ BENZÍN

MONOMERNÍ STYRÉN

Polymerace

Aplikace a vlastnosti EPS

Jak uvidíme v této ãásti, rozsah aplikací v˘robkÛ z pûnového
polystyrenu je velmi ‰irok˘.

VODA
Chemický
průmysl

PENTAN

2.4

Rafinerie
ropy

NAFTA

PROCES P¤EMùNY
NA PùNOV¯ POLYSTYREN (EPS)

ZPĚŇOVATELNÝ
POLYSTYREN

Na tyto aplikace se zamûﬁíme tak, Ïe je rozdûlíme do tﬁí hlavních kategorií a zdÛrazníme vlastnosti, které ãiní pûnov˘ polystyren ideálním pro kaÏdou z nich:

• POUÎITÍ JAKO STAVEBNÍ MATERIÁL
• APLIKACE V BALENÍ
• JINÉ APLIKACE
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kapitola 2

Co je EPS?
2.4.1 Aplikace ve stavebnictví
MoÏné aplikace EPS ve stavebnictví jsou velmi rozmanité. EPS
mÛÏeme najít ve skuteãnosti u vût‰iny staveb jako jsou veﬁejné a obytné budovy, rodinné domky, nákupní stﬁediska, pouÏívá se také na mosty, Ïelezniãní trati a vozovky.
Jak vidíme, EPS je sv˘mi vlastnostmi ideální materiál pro lehké
v˘plnû, izolace, dekoraãní nebo tvarovací prvky, jako lehké
v˘plnû u vozovek k usnadnûní drenáÏe atd. Lze si prohlédnout
kterékoliv staveni‰tû nebo kteroukoliv budovu a naleznete tam
v˘robky z EPS, které plní rozmanité dÛleÏité funkce. Dále
bychom mohli provést testy, ze kter˘ch by bylo patrné, Ïe náhrada urãit˘ch tradiãních produktÛ v˘robky na bázi EPS zlep‰í energetické chování budov, jejich stabilitu, bezpeãnost a samozﬁejmû jejich ekologické chování. To ale není tématem této
publikace a z tohoto dÛvodu to nebudeme zvaÏovat v celé ‰íﬁi,
ale chtûli bychom ãtenáﬁe upozornit na to, Ïe se mohou spojit se SdruÏením zpracovatelÛ zpûÀovatelného polystyrenu âR
a vyÏádat si detailnûj‰í informace kolem této nebo jiné problematiky, které je zajímají.

SNADNÁ MANIPULACE A INSTALACE: materiál mÛÏe b˘t opracováván obvykl˘mi nástroji a garantuje perfektní povrchovou
úpravu a pﬁizpÛsobení. Jeho nízká hmotnost souãasnû usnadÀuje dopravu materiálu na místo a umoÏÀuje ekonomickou
instalaci.
CHEMICKÁ ODOLNOST: Pûnové polystyrénové materiály jsou
v˘bornû kompatibilní s materiály, které se ve stavebnictví obvykle pouÏívají, vãetnû cementÛ, omítek, soli nebo vody.
UNIVERZÁLNOST: EPS mÛÏe mít mnoho rÛzn˘ch tvarÛ a velikostí, které vyhovují specifick˘m poÏadavkÛm konstrukce.
ODOLNOST PROTI STÁRNUTÍ: V‰echny v˘‰e zmínûné vlastnosti si EPS uchovává po celou dobu svého Ïivotního cyklu
a to je tak dlouho, jak dlouho stojí budova u které byl pouÏit.
V˘robky z EPS nejsou mûnûny externími ãiniteli ani houbami
nebo parazity, protoÏe nemají Ïádnou nutriãní hodnotu.

U stavebních aplikací upozorÀujeme na následující vlastnosti:
NÍZKÁ TEPELNÁ VODIVOST: daná tím, Ïe materiál má bunûãnou strukturu s uzavﬁen˘mi buÀkami vyplnûn˘mi vzduchem,
coÏ brání prostupu tepla nebo tepeln˘m ztrátám a dosahuje
se tak v˘born˘ch izolaãních vlastností.
NÍZKÁ HMOTNOST: hustoty jsou v rozsahu 10 aÏ 35 kg/m3
a umoÏÀují vytváﬁet lehké ale bezpeãné konstrukce.
MECHANICKÁ ODOLNOST: pﬁestoÏe jsou v˘robky z EPS lehké,
mají dobré mechanické vlastnosti, coÏ je dÛleÏité pro urãité
aplikace, které tuto vlastnost vyÏadují (napﬁ. izolace ploch˘ch
stﬁech, podlah atd.).
NÍZKÁ NASÁKAVOST VODY: napomáhající pﬁi udrÏování tepeln˘ch a mechanick˘ch vlastností, které by byly ovlivnûny vlhkostí (a proto je EPS tak vynikajícím izolaãním materiálem,
majícím mnohem lep‰í funkci neÏ materiály, které se z hlediska vlhkosti takto nechovají).
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2.4.2 Aplikace na obaly
Do pûnového polystyrenu lze zabalit kaÏd˘ v˘robek jakéhokoliv tvaru nebo velikosti. Proto následnû uveden˘ rozsah aplikací nemusí b˘t úpln˘.

Co je EPS?
V oblasti balení a obalÛ rozli‰ujeme dvû základní oblasti:

Souhrn

BALENÍ PRÒMYSLOV¯CH V¯ROBKÒ
BALENÍ POTRAVIN
BALENÍ PRÒMYSLOV¯CH V¯ROBKÒ
Pﬁedstavme si nûjak˘ prÛmyslov˘ v˘robek a nejlep‰í obal bude
urãitû z EPS. EPS je ideální materiál pro ochranu prÛmyslov˘ch
v˘robkÛ, pﬁi jejich transportu a manipulaci.
Od choulostiv˘ch farmaceutick˘ch v˘robkÛ pﬁes elektronické
souãástky, elektrospotﬁebiãe a hraãky,
aÏ po zahradnické
nebo zahrádkáﬁské
v˘robky mají v‰echny
tyto v˘robky moÏnost
dostat se aÏ do místa
urãení v perfektním
stavu neboÈ jsou chránûny obalem z EPS.
Navíc je dÛleÏité zdÛraznit skuteãnost, Ïe obal z EPS se perfektnû hodí pro automatizované v˘robní linky, ze kter˘ch v˘robky vycházejí zcela zabalené. Balení do EPS se v˘bornû hodí
pro integrované v˘robní systémy a pﬁedstavuje nejlep‰í alternativu z hlediska nákladÛ, univerzálnosti a úãinnosti, kterou
mohou snadno pouÏívat jak pracovníci, tak dÛmyslné stroje,
které manipulují s v˘robky dokud neopustí v˘robní linku.

Aplikace a vlastnosti EPS
V˘robky z pûnového polystyrenu se pouÏívají v ‰irokém
rozsahu aplikací.
APLIKACE JAKO MATERIÁL PRO STAVEBNICTVÍ
EPS má díky následujícím vlastnostem mnoho pouÏití
(lehká v˘plÀ, izolace, dekoraãní prvek nebo pro dodání
koneãného vzhledu, jako lehk˘ v˘plÀov˘ materiál v silnicích, k usnadnûní drenáÏe pozemku, atd.):
• nízká tepelná vodivost
• nízká hmotnost
• mechanická odolnost
• nízká absorpce vody
• snadná manipulace a instalace
• chemická odolnost
• universálnost
• odolnost proti stárnutí.
APLIKACE NA BALENÍ
Balení prÛmyslov˘ch v˘robkÛ
Farmaceutické v˘robky, elektronické souãástky, elektrospotﬁebiãe, hraãky nebo zahradnické a zahrádkáﬁské
v˘robky, v‰echny tyto v˘robky pﬁicházejí do míst svého
urãení v perfektním stavu jsou-li chránûny obalem z EPS
a navíc pﬁedstavuje EPS nejlep‰í alternativu z hlediska
nákladÛ, universálnosti a úãinnosti.

BALENÍ POTRAVIN
Pro ryby a kor˘‰e, maso, ovoce, zmrzlinu atd. pﬁedstavuje EPS
velmi dobr˘ zpÛsob jak udrÏet tyto potraviny ãerstvé. Je to
podobné, jako u balení prÛmyslov˘ch v˘robkÛ, kde jsme popsali dokonalou ochranu, která zabraÀuje rizikÛm, prasknutí a zniãení v rÛzn˘ch stádiích v˘roby a dopravy. Obaly z EPS zabezpeãují, Ïe rÛzné potraviny dojdou aÏ k maloprodejci a nebo ke
koneãnému spotﬁebiteli v perfektním stavu.
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kapitola 2

Co je EPS?
Manipuluje se zde s potravinami, které musí b˘t dobﬁe chránûny a izolovány, aby se minimalizovalo riziko jejich po‰kození nebo zkaÏení. Z tohoto dÛvodu mÛÏeme roz‰íﬁit ekologické
v˘hody balení a obalÛ z EPS o jejich schopnost konzervovat
potraviny, protoÏe umoÏÀují ochranu Ïivoãi‰n˘ch a rostlinn˘ch
v˘robkÛ a o optimalizací Ïivotního cyklÛ v˘robkÛ, ãímÏ se zabraÀuje jejich pﬁedãasnému znehodnocení.

ODOLNOST VÒâI VLHKOSTI: vynikající mechanické a tepelné
vlastnosti si tento materiál uchovává proto, Ïe neabsorbuje
vodu. Je to velmi v˘znamné, protoÏe nepﬁízeÀ poãasí, jako je
dé‰È mÛÏe ovlivnit jiné materiály, ale ne EPS.
ODOLNOST PROTI STLAâENÍ: umoÏÀuje bez obtíÏí stohování
obalÛ s v˘robky a obalÛ samotn˘ch pﬁi skladování, dopravû
a v místû prodeje.

CHEMICKÁ ODOLNOST: umoÏÀuje, aby bylo mnoho v˘robkÛ
zabaleno, aniÏ se nûjak ovlivní jejich chuÈ ãi vzhled.
VZHLEDOV¯ ÚâINEK (NAPOMÁHAJÍCÍ PRODEJI): je dán jeho
pﬁitaÏliv˘m vzhledem pro zákazníka a snadnou obarvitelností,
potiskovatelností, stohovatelností a upravitelností i jin˘mi
aranÏérsk˘mi postupy.
HYGIENIâNOST: je dána tím, Ïe materiál je inertní, nepodléhá zmûnám a je ne‰kodn˘. Proto mÛÏe pﬁijít do pﬁímého styku
s potravinami a vyhovuje stanoven˘m zdravotním a bezpeãnostním normám.

Nyní ponûkud odboãíme a pﬁipomeneme rozdíl jiÏ uveden˘
v bodu 2.1 o názvu “Co je EPS”.
Hovoﬁíme o balení do EPS, coÏ nemá nic spoleãného s mal˘mi tácky z PSP, které jsou nûkdy srovnávány nebo zamûÀovány s na‰ím materiálem.
Pro ty obalové aplikace, které jsme uvedli má v˘znam podtrhnout následující vlastnosti EPS:
TLUMENÍ NÁRAZÒ: materiál má velk˘ index absorpce energie pro pﬁípad, Ïe dojde k pádu nebo nárazu a stává se tedy
ideálním materiálem pro ochranu citliv˘ch v˘robkÛ bûhem
dopravy a skladování.
TEPELNÁ IZOLACE: materiál chrání v˘robky, zejména potraviny pﬁed náhl˘mi zmûnami teploty.
NÍZKÁ HMOTNOST: nízká hustota tohoto materiálu sniÏuje
hmotnost obalu a to vede k úsporám pﬁi dopravû.
UCHOVÁNÍ VITAMINU C: jak ukázaly nedávné studie, pﬁi balení do obalÛ z EPS si ovoce a zelenina déle udrÏí obsah vitaminu C.
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P¤IZPÒSOBIVOST: je snadné ho pﬁizpÛsobit pro kaÏd˘ v˘robek a design.

2.4.3 Jiné aplikace
Univerzálnost a snadnost pﬁizpÛsobení, uvedené ve v˘ãtu vlastností materiálu, znamenají, Ïe oblast jeho pouÏití je prakticky
neomezená. Pﬁesto Ïe pouÏití EPS ve stavebnictví a na obaly
pﬁedstavuje velké mnoÏství aplikací, existují i jeho mnohá dal‰í
pouÏití.

Co je EPS?
Zb˘vá zde dodat, Ïe moÏnosti pouÏití EPS jsou omezeny jen
pﬁedstavivostí. Tento materiál lze pouÏít na jevi‰tní kulisy,
modely, formy pro odlévání kovÛ a na jiné v˘robky. To ale nikdy
neomezí na‰i pﬁedstavivost, spí‰e naopak budou objevovány
stále nové a vzru‰ující moÏnosti. Od oblastí rekreace a vzdûlávání aÏ po prÛmyslové a obchodní pouÏití je pﬁítomen EPS
a podnûcuje na‰i tvoﬁivost.

Souhrn
Balení potravin
Na ryby a kor˘‰e, maso, ovoce, zmrzlinu atd. jsou obaly
z EPS nejlep‰ím zpÛsobem jak udrÏet potraviny ãerstvé
díky následujícím vlastnostem:
• absorpce nárazÛ
• tepelná izolace
• nízká hmotnost
• schopnost uchovat vitamín C
• odolnost vÛãi vlhkosti
• odolnost vÛãi stlaãení
• chemická odolnost
• estetick˘ vzhled (napomáhající prodeji)
• hygieniãnost
• pﬁizpÛsobivost

RÛzné aplikace
Univerzálnost a snadnost úpravy EPS znamená, Ïe jeho
oblast pouÏití je prakticky neomezená. Jevi‰tní kulisy,
modely, rÛzné v˘robky pro plavbu, formy na odlévání kovÛ
a jiné aplikace jsou moÏnosti, které jsou otevﬁeny pro pouÏití takto univerzálního materiálu. Nikdy neomezí na‰i pﬁedstavivost, spí‰e ji zv˘‰í a pﬁinutí nás objevovat nové a vzru‰ující moÏnosti.
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kapitola 3

Anal˘za Ïivotního cyklu
Obãas dostáváme následující otázky:
Má v˘roba v˘robkÛ z EPS nûjak˘ dopad na Ïivotní
prostﬁedí?
EKOLOGICKÉ BILANCE NEBO ANAL¯ZY ÎIVOTNÍHO CYKLU
Odpovûì zní ano, protoÏe není moÏné udûlat nûco z niãeho.
V‰echny v˘robní procesy mají nûjak˘ dopad na Ïivotní prostﬁedí.
Bez ohledu na to, zdali se jedná o energii a pouÏití zdrojÛ, emise
do ovzdu‰í, zneãi‰tûní vody nebo tvorbu odpadÛ, vÏdy k nim
dochází. Je ale také pravda, Ïe kaÏd˘ v˘robce, kter˘ dbá na
Ïivotní prostﬁedí se snaÏí, aby dopad na Ïivotní prostﬁedí byl
minimální.
Nûkteré materiály jsou uvádûny na trh jako “ekologické” nebo
“ekologicky pﬁátelské” a uvádí se podrobnû jaké mají úãinky
na Ïivotní prostﬁedí (tam, kde jsou tyto úãinky pﬁíznivé).
Existuje metoda jak obejít zavádûjící informace a vyhodnotit
ekologické úãinky materiálÛ:

CYKLUS
ÎIVOTNOSTI

Ekologická bilance nebo anal˘za Ïivotního cyklu v˘robku jsou
pojmy, které byly koncipovány tak, Ïe se vzaly v potaz v‰echny stupnû zahrnuté do Ïivotnosti produktu od jeho zaãátku do
jeho konce Ïivotnosti.
V kaÏdém z tûchto stádií se stanoví mnoÏství spotﬁebovávané
energie, jakoÏ i mnoÏství a typ zpÛsobeného zneãi‰tûní vody
a ovzdu‰í a mnoÏství vytváﬁen˘ch pevn˘ch odpadÛ.
Tato nová disciplína je nejúãinnûj‰í dostupnou metodou pro
vyhodnocení dopadu materiálÛ na Ïivotní prostﬁedí. Je stále
více pﬁijímána úﬁady Evropské unie.

Recyklace surovin

POUŽITÍ ROPY

SKLÁDKA

Mechanická recyklace
PLASTY
JINÉ
DOPRAVA
VYTÁPĚNÍ
ENERGETIKA

Rekuperace energie
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Anal˘za Ïivotního cyklu
Souhrn

Obal z pûnového polystyrenu má v˘raznû
niÏ‰í dopad na Ïivotní prostﬁedí bûhem
v˘roby neÏ v˘robky z buniãité lepenky. Je
tomu tak zejména z hlediska zneãi‰tûní
ovzdu‰í, spotﬁeby energie, zneãi‰tûní vody
a potenciálu pro globální oteplování.
Tabulka ukazuje srovnání EPS s jin˘mi
materiály a poskytuje údaje, které jsou
zajímavé z ekologického hlediska.

Ekologická bilance (anal˘za Ïivotního cyklu)
Ekologická bilance nebo anal˘za Ïivotního cyklu v˘robku
byla pojata tak, aby brala v úvahu v‰echny fáze obsaÏené v cyklu Ïivotnosti v˘robku od poãátku aÏ do konce jeho
Ïivotnosti. V kaÏdé z tûchto fází se stanoví mnoÏství spotﬁebované energie, jakoÏ i mnoÏství a typ zpÛsobeného
zneãi‰tûní atmosféry a vody a mnoÏství vytvoﬁen˘ch pevn˘ch zbytkÛ.
Anal˘zy Ïivotního cyklu ukázaly, Ïe obal z pûnového polystyrenu má jasnû mnohem men‰í úãinek na Ïivotní prostﬁedí neÏ jiné srovnatelné materiály pro stejné pouÏití.
Obal z pûnového polystyrenu má bûhem v˘roby podstatnû niÏ‰í dopad na Ïivotní prostﬁedí, neÏ v˘robky z lepenky. Je tomu tak zejména z hlediska zneãi‰tûní ovzdu‰í,
spotﬁeby energie, zneãi‰tûní vody a potenciálu pro globální oteplování.

INDEX ZATĚŽOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

POROVNÁVANÉ OBALY

KELÍMKY
Z EPS

PAPÍROVÉ
KELÍMKY

1
1
1
1
1
1

15
13
1,3
170
6
0,6

OBALOVÉ
TVAROVKY (2)

EPS

KARTON
A LEPENKA

SPOTŘEBA ENERGIE
ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
ZNEČIŠTĚNÍ VOD
POTENCIÁL PRO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ
OBJEM TUHÝCH ODPADŮ

1
1
1
1
1

2,3 - 3,8
3,1 - 4,1
2,3 - 2,8
4,0 - 4,4
0,69 - 0,79

OBALOVÉ MATERIÁLY (3)

EPS

DŘEVO,PAPÍR
ATD.

1
1
1
1

1,3
6,4
2,0
1,2

KELÍMKY
Z PRODEJNÍCH AUTOMATŮ (1)
CHEMIKÁLIE
ELEKTŘINA
CHLADÍCÍ VODA
TECHNOLOGICKÁ VODA
PÁRA
ROPA

NÁKLADY
HMOTNOST
SPOTŘEBA ENERGIE
OBJEM TUHÝCH ODPADŮ

EPS=1

Anal˘za Ïivotního cyklu ukázala, Ïe obaly
z pûnového polystyrenu mají jasnû mnohem men‰í vliv na Ïivotní prostﬁedí neÏ
jiné konkurenãní materiály pro stejné
úãely.

ZDROJE:
(1) University of Victoria, British Columbia, "Kalí‰ky z polymerní pûny vÛãi kelímkÛm z papíru".
(2) InFo Kunstoff, Berlin, "EPS a vlnitá lepenka studie cyklu Ïivotnosti".
(3) Study GVM, Wiesbaden.
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kapitola 4

Vliv EPS na Ïivotní prostﬁedí
Po seznámení s pojmem “ekologická bilance” a s v˘sledky,
získan˘mi ze studií, které byly provádûny, se nyní znovu podíváme na Ïivotní cyklus v˘robkÛ z EPS, a provûﬁíme podrobnû
v‰echny otázky, t˘kající se ekologie a Ïivotního prostﬁedí.

V kapitole 2 této publikace jsme uvedli, Ïe EPS je získáván
z ropy stejnû jako jiné plasty. Mohli bychom tedy ﬁíci, Ïe EPS
spotﬁebovává ãást tohoto pﬁírodního zdroje. Ale abychom to
dali do souvislostí, uvaÏme co se stane s tímto zdrojem (ropou),
v Evropû a jaká ãást jeho spotﬁeby se t˘ká EPS.
Z obrázku je patrno, Ïe se na celkové spotﬁebû ropy podílí jednotlivé sektory následovnû: 35 % vytápûní, 29 % doprava,
22 % v˘roba energie, 7 % rÛzná pouÏití a 7 % petrochemie,
pﬁiãemÏ 4% se pouÏijí na plasty. Koneãnû EPS ãiní asi 2 %
v‰ech plastÛ, takÏe procentní podíl ropy pﬁipadající na v˘robu EPS je pouze 0,1 %.
Lze dodat, Ïe kdyby, poãítáno na hlavu, byla ropa pouÏitá na
v˘robu plastÛ namísto toho pouÏita k v˘robû paliva, získané
palivo by vystaãilo jen na 300 km jízdu autem. Stejn˘ pﬁíklad
vztaÏen˘ na EPS by umoÏÀoval jen cestu autem do místního
supermarketu. (1)
AÏ dosud jsme vidûli, Ïe pﬁírodní zdroje, pouÏívané pﬁi v˘robû
v˘robkÛ z EPS jsou minimální, aãkoliv nadpis této ãásti neuvádí nic o nízkém vyuÏívání zdroje, ale spí‰e o jeho efektivním
pouÏívání.
Podívejme se na dva pﬁíklady na dÛkaz této efektivnosti:
• KaÏd˘ kilogram ropy pouÏit˘ pﬁi v˘robû izolaãních panelÛ
z EPS znamená úsporu 150 kg ropy za palivo na vytápûní
sídli‰È a budov (vypoãteno za období 50 let). (2)

PAŘÍŽ

BRUSEL

4.1. Efektivní vyuÏití pﬁírodních zdrojÛ

DOPAD EPS A PLASTŮ
NA SPOTŘEBU ROPY

SUPER
MARKET

Plastové
mateiály

DOMOV

EPS
(1) EUMEPS: The facts

ÚSPORY TOPNÉHO OLEJE V DOMECH A BUDOVÁCH,
KDE BYLA POUŽITA IZOLACE Z EPS
BEZ IZOLACE

S EPS

Výdaje za
topný olej
(2) APME (1986): The energy content of plastics
articles-How plastics help save energy

ÚSPORY HMOTNOSTI A PALIVA
PŘI POUŽITÍ OBALŮ Z EPS
57%

SE SKLEM
43%

93%

S PLASTY
7%

• Díky nízké objemové hmotnosti obalov˘ch materiálÛ z EPS
a plastÛ obecnû se ve srovnání s jin˘mi obalov˘mi materiály dosahuje velk˘ch úspor pﬁi dopravû zboÏí . (3)
Po anal˘ze doposud pﬁedloÏen˘ch dÛkazÛ mÛÏeme potvrdit, Ïe
EPS je dobr˘m pﬁíkladem efektivního vyuÏití pﬁírodních zdrojÛ.

Hmotnost
produktu

Hmotnost
obalů

Úspory paliva: 39%

(3) Repsol: Una segunda vida para los plásticos. (Repsol: A second life for Plastics)

VYTÁPĚNÍ 35 %

PLASTY 4%

DOPRAVA 29 %

EPS 0,1%

ENERGETIKA 22 %
RŮZNÉ 7 %

PETROCHEMICKÉ VÝROBKY 7 %

100% ROPY
ZDROJ: “EPS a životní prostředí”. EUMEPS
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Souhrn

4.2. Styren a pentan: dvû sloÏky pro v˘robu
zpûÀovatelného polystyrenu
STYREN A ZDRAVÍ
Monomerní styren, kter˘ se pouÏívá k v˘robû zpûÀovatelného
polystyrenu, se vyrábí po dobu více neÏ 60 let a vyuÏívá se pﬁi
v˘robû ‰iroké ‰kály plastÛ a v˘robkÛ z nich.

ROPA

Styren se také vyskytuje v pﬁírodû a lze ho nalézt v mnoha potravinách, vãetnû jahod, fazolí, oﬁechÛ, piva, vína, kávov˘ch zrn
a skoﬁice.
DÛkladn˘ v˘zkum zdravotních úãinkÛ styrenu ukázal, Ïe i kdyÏ
vysoké hladiny mohou b˘t nebezpeãné stejnû jako u vût‰iny
chemick˘ch produktÛ, styren je pﬁi normálním pouÏití naprosto bezpeãn˘.
Bezpeãnost je garantována velmi pﬁísn˘mi expoziãními mezemi. Napﬁíklad ve Francii ãiní maximální dovolená úroveÀ 50
dílÛ na milion (ppm) a v Nûmecku to je 20 ppm. Skuteãné hodnoty styrenu jsou v‰ak v praxi znaãnû pod tûmito mezemi.

STYREN

VODA

PENTAN
NADOUVADLO

Nedávno publikovan˘ v˘zkum, proveden˘ na 50.000 pracovnících, vystaven˘ch styrenu na pracovi‰ti v období 45 let ukázal, Ïe není Ïádná spojitost mezi rakovinou a styrenem. (4)

VODA

(DO ČISTIČKY)

POLYMERACE

(4) Bond, G. Bodner, K. and Cook, R. (1991): A critical review of eight studies
involving nearly 50.000 workers. II. the epidemiology of styrene.
The SIRC Review 2 (1) 43-45

ÚPRAVA

PRŮTOČNÉ SCHÉMA
VÝROBY
ZPĚŇOVATELNÉHO
POLYSTYRENU (ZPS)

SILO
NA SUROVINU

STYREN SE DÁ NALÉZT
V MNOHA POTRAVINÁCH
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Studie emisí z lidsk˘ch sídel ukázaly, Ïe pouÏití EPS k izolaci
nepﬁedstavuje Ïádné zdravotní riziko. (5)

Pﬁesto odvûtví EPS zkoumá, jak tato malá mnoÏství uvolnûného pentanu dále sníÏit.

Americké a evropské státem ﬁízené organizace do‰ly k závûru, Ïe styren není karcinogenní a není klasifikován jako nebezpeãná látka podle direktivy EU.

MnoÏství CO2 vytvoﬁené z pentanu, pouÏívaného pﬁi v˘robû izolaãních panelÛ z EPS je nev˘znamné ve srovnání s emisemi,
kter˘m se tím zamezí. PouÏitím tepeln˘ch izolací z EPS se za
necel˘ t˘den zamezí vypou‰tûní stejného mnoÏství CO2, jaké
vznikne bûhem jejich v˘roby.

Pﬁesto evrop‰tí v˘robci souhlasili s tím, Ïe podniknou kroky
ke sníÏení hladiny obsahu zbytkového styrenu ve sv˘ch v˘robcích, aby se zabezpeãilo, Ïe bude proces pﬁemûny na EPS bezpeãn˘. Stejn˘m zpÛsobem bylo dohodnuto pro proces v˘roby
ZPS, Ïe nejménû 99,9 % zpracovaného styrenu by mûlo b˘t
pﬁemûnûno na polystyren.

Pentan není evropsk˘mi zdravotnick˘mi institucemi povaÏován za látku nebezpeãnou pro zdraví.
PouÏitím izolace z EPS se dá zabránit aÏ 50 % emisí CO2.

C5H12

-50% CO2
PENTAN NEPOŠKOZUJE
OZÓNOVOU VRSTVU
OZÓNOVÁ VRSTVA A PENTAN
Pﬁi v˘robû EPS vypûÀováním polystyrénov˘ch granulí do bunûãné struktury se pouÏívá pentan, nadouvadlo neobsahující CFC.
Aãkoliv to je téma, které jsme vyjasnili na zaãátku této publikace, chtûli bychom zdÛraznit, Ïe v˘robky z EPS neobsahují
a nikdy neobsahovaly ani CFC (chlorované a fluorované uhlovodíky) ani HCFC (hydrochlorované a fluorované uhlovodíky)
plyny, protoÏe nadouvadlem je pentan.
Pentan je snadno tûkavá kapalina, která se stále vytváﬁí v pﬁírodních procesech, v zaÏívacích systémech zvíﬁat a pﬁi anaerobním rozkladu rostlinného materiálu pÛsobením mikroorganismÛ. Patﬁí do stejné chemické skupiny jako jiné lépe
známé plyny, jako je metan, etan, propan a butan, které se
pouÏívají jako palivo.
KvÛli nízké stabilitû se pentan uvolnûn˘ bûhem procesu v˘roby EPS rychle mûní na oxid uhliãit˘ a vodu pomocí fotochemické reakce.
ProtoÏe pentan neobsahuje chlor, nemÛÏe na rozdíl od nadouvadel CFC a HCFC, po‰kodit ozónovou vrstvu. (6)
Pentan uvolnûn˘ bûhem v˘roby a zpracování ZPS se podílí
na lidmi zavinûn˘ch emisích tûkav˘ch organick˘ch látek (VOC),
pouze v rozmezí 0 - 0,2 %. K získání jasného názoru na situaci je tﬁeba zváÏit fakt, Ïe mnohem vût‰í mnoÏství metanu jsou
vytváﬁena z rozkladu domácího odpadu. Profesor Hocking z University of Victoria v Kanadû nedávno ukázal, Ïe metanu uvolnûného rozkladem papírov˘ch pohárkÛ standardní velikosti je
50 krát více neÏ je mnoÏství pentanu, uvolnûného pﬁi zpracování pohárkÛ z EPS. (7)
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použitím izolace z EPS
se dá zabránit až
50% emisí CO2
4.3. Proces vypûÀování
Nebudeme nyní popisovat tento proces (protoÏe byl podrobnû popsán v kapitole 2), ale podíváme se na ekologické aspekty této fáze v cyklu Ïivotnosti v˘robkÛ z EPS.
âistá technologie
V tomto procesu se jako energie pouÏívá pára.
Pára se vyrábí v kotlích, pouÏívajících jako palivo hlavnû zemní plyn.

Nízká spotﬁeba vody
Na rozdíl od jin˘ch odvûtví je spotﬁeba vody
bûhem vypûÀování na EPS velmi nízká, protoÏe
se v procesu pouÏívá opakovanû. Proto nejsou
v místech, kde sídlí toto odvûtví, v˘znamnû ochuzovány zásoby vody.
Nevytváﬁí pevn˘ odpad
Vytvoﬁen˘ odpad je ten sam˘ materiál, jako je
ten kter˘ se vypûÀuje a je proto znovu zavádûn
do procesu. V˘robky, které nevypadají dobﬁe,
v˘robky zborcené, nebo takové, které neprojdou
pﬁísnou kontrolou jakosti se znovu vrátí do procesu bez toho,
aby se vytváﬁel proud materiálu, smûﬁujícího mimo závod.
(5) Voss, H. Kunststoffe 77, (1987) str. 61-62
(6) Verschuren (1991): Pﬁíruãka ekologick˘ch dat o organick˘ch chemikáliích
(1983), United Nations Environment Programme:
pokrok v ochranû ozonové vrstvy (1989) (aktualizováno 1991)
(7) Hocking, M.B. (1991): Regenerace plastÛ v prespektivû.

Vliv EPS na Ïivotní prostﬁedí
Existuje zde trval˘ zpûtn˘ tok, kter˘ umoÏÀuje optimalizaci
nákladÛ, aniÏ by se pl˘tvalo nûjak˘m materiálem a aniÏ by to
mûlo nûjak˘ vliv na Ïivotní prostﬁedí v dÛsledku produkce odpadÛ.
Velmi nízké úrovnû emisí
Bûhem procesu vypûÀování EPS jsou emise do
ovzdu‰í velmi malé a nedochází ani k zneãi‰tûní pÛdy nebo podzemních vod a jak bylo uvedeno jiÏ dﬁíve, nevzniká ani Ïádn˘ tuh˘ odpad.

Souhrn
I kdyÏ EPS je vyrábûn z ropy, ve skuteãnosti spotﬁebovává malou ãást tohoto zdroje. Navíc ve stavebnictví ‰etﬁí
energii a pﬁi dopravû palivo.

VYTÁPĚNÍ 35 %

PLASTY 4%

DOPRAVA 29 %
ENERGETIKA 22 %

4.4. PouÏití EPS
V kapitole 2.4 této publikace bylo uvedeno, Ïe dvû hlavní aplikace pûnového polystyrenu jsou v oblasti stavebnictví a v obalové technice.
Podívejme se nyní na v˘hody, které tento materiál pﬁiná‰í z ekologického hlediska.

RŮZNÉ 7 %

EPS 0,1%

PETROCHEMICKÉ VÝROBKY 7 %

Styren a pentan
Styren, kter˘ se pouÏívá k v˘robû pûnového polystyrenu,
se vyrábûl prÛmyslovû po více neÏ 60 let a pouÏívá se pﬁi
v˘robû ‰iroké ‰kály plastÛ a v˘robkÛ z plastÛ.

EPS JAKO STAVEBNÍ MATERIÁL
Nedávno publikované studie ukázaly, Ïe není spojitost
mezi styrenem a rakovinou.
Bûhem v˘roby EPS se vyuÏívá nadouvadlo pentan (není
CFC). Pentan není evropsk˘mi zdravotnick˘mi institucemi povaÏován za nebezpeãnou látku. Produkty z EPS nikdy
nepouÏívaly CFC nebo HCFC plyny a nepo‰kozují ozónovou vrstvu.

Proces transformace
Bûhem transformaãního procesu má EPS následující ekologické v˘hody:
POUÎITÍ EPS OMEZUJE TVORBU SKLENÍKOVÉHO EFEKTU
Skleníkov˘ efekt je zpÛsobován hromadûním plynÛ v ovzdu‰í
(hlavnû CO2), coÏ umoÏÀuje prÛchod sluneãního záﬁení a zabraÀuje unikání záﬁení odraÏeného od Zemû, mající jinou vlnovou
délku, do prostoru. Tento jev vyvolává “GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ” a s tím spojené hrozivé následky.

• pouÏívá se ãistá technologie
• nízká spotﬁeba vody
• nevytváﬁí se pevn˘ odpad
• velmi nízké úrovnû emisí

Vûdci a experti na Ïivotní prostﬁedí potvrzují, Ïe nejúãinnûj‰ím
zpÛsobem jak bojovat proti globálnímu oteplování je sniÏování
emisí CO2, protoÏe tento plyn má vût‰í vliv na skleníkov˘ efekt
neÏ v‰echny ostatní ‰kodlivé emise dohromady.
80 % v‰ech emisí oxidu uhliãitého
pochází ze spalování fosilních
paliv. Jak vytápûní domácností,
tak zejména prÛmyslové vytápûní
zpÛsobují v samotné západní Evropû vypou‰tûní 620 mil. tun CO2
roãnû. Není to ohromné mnoÏství?
Pﬁi ﬁe‰ení tohoto problému je dÛleÏit˘m spojencem EPS.
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Dostateãná tepelná izolace z EPS pﬁispívá ke sniÏování energetické nároãnosti budov a sniÏuje tak emise CO2 aÏ o 50 %.
Navíc je toto sníÏení trvalé po celou dobu Ïivotnosti v˘robku.
EPS JE SPOJENEC V BOJI PROTI “KYSELÉMU DE·TI”
Vût‰ina fosilních paliv obsahuje síru a vytváﬁí pﬁi spalování SO2
a SO3. Tyto plyny reagují s vlhkostí a vytváﬁejí kyselé slouãeniny, které zpÛsobují jev znám˘ jako “kysel˘ dé‰È“.
Energetická úspora, která vzniká z tepelné izolace z EPS umoÏÀuje sníÏit spotﬁebu paliva, coÏ má za následek sníÏení emisí
látek, které zpÛsobují “kysel˘ dé‰È.

EPS JAKO OBALOV¯ MATERIÁL

SO3
SO2
K Y S E L Ý

D É Š Ť

EPS ·ET¤Í PALIVO P¤I DOPRAVù
MoÏná je právû toto nejzﬁejmûj‰í ekologick˘ pﬁínos pouÏití EPS
v balení. Je to velmi lehk˘ materiál, kter˘ je vysoce odoln˘ proti
stlaãení, má vysok˘ koeficient odolnosti proti rázu a dá se
s ním snadno a bezpeãnû manipulovat. To v‰e z nûho dûlá perfektní ochranu v˘robkÛ bûhem dopravy.
Obaly z EPS na rozdíl od jin˘ch (tûÏ‰ích) materiálÛ, pﬁedstavují
pro dopravu zanedbatelné nav˘‰ení hmotnosti a firmy mohou
sniÏovat spotﬁebu paliva a dopravovat v˘robky levnûji.

E P

O D L E S Ň O V Á N Í

S

EPS NEPO·KOZUJE OZÓNOVOU VRSTVU
Nikdy nepﬁestaneme opakovat, Ïe v˘robky z EPS neobsahují
a nikdy neobsahovaly CFC a HCFC plyny, které jsou odpovûdné za postupující po‰kození ozónové vrstvy.
EPS POSKYTUJE POHODLÍ
Prostﬁedí kolem lidí je také záleÏitost ekologie. V˘robky z EPS,
pouÏité v budovách pﬁispívají k zachování konstantní teploty
v domovech a prostorách a také napomáhají v boji proti hluku,
tj. akustickému zneãi‰tûní, které tato místa ovlivÀuje. Tímto
zpÛsobem se zaji‰Èuje, aby se lidé cítili ve sv˘ch domovech
a na pracovi‰tích pohodlnû.

Nyní je jasné, Ïe ochrana v˘robkÛ obalem z pûnového polystyrenu spoﬁí palivo pﬁi dopravû. Ménû paliva znamená ménû
emisí ‰kodlivin a men‰í spotﬁebu pﬁírodních neobnoviteln˘ch
zdrojÛ.
EPS OPTIMALIZUJE V¯ROBNÍ NÁKLADY
Proã jsou v˘robní náklady optimalizovány? Jednodu‰e proto,
Ïe schopnost EPS poskytovat integrovanou ochranu pro produkt jakéhokoliv typu podstatnû sniÏuje mnoÏství odpadÛ pﬁi
transportu. Toto sníÏení odpadÛ vznikl˘ch po‰kozením v˘robku (znehodnocení, zkaÏení zpÛsobené zmûnami teplot atd.)

E P
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znamená, Ïe není nutno vyrábût velké mnoÏství nov˘ch v˘robkÛ, aby se nahradily po‰kozené. V˘roba v˘robkÛ vyÏaduje energii a v závislosti na produktu vytváﬁí odpady, a tím je ovlivÀováno Ïivotní prostﬁedí. Má-li b˘t nûkterá ãást v˘roby nahrazena
kvÛli odpadÛm nebo vadn˘m komponentÛm, potom je zde
pﬁím˘ úãinek na spotﬁebu energie a vût‰í dopad na ekologii,
neÏ v˘robní proces pﬁedpokládá. Ochrana pomocí EPS umoÏÀuje vyhnout se tûmto problémÛm a tudíÏ optimalizuje v˘robní náklady.
Tuto vlastnost EPS je dÛleÏité zdÛraznit, protoÏe nám pomáhá pochopit, Ïe vyhodnocení dopadu produktu na Ïivotní prostﬁedí by se mûlo provádût komplexnû. V úvahu by se mûl vzít
Ïivotní cyklus, parametry okolí a v˘robkÛ a lidská ãinnost s tím
spojená.

Souhrn
EPS jako stavební materiál
Podívejme se na v˘hody, které EPS pﬁiná‰í pﬁi pouÏití ve
stavebnictví:

• bojuje proti skleníkovému efektu
• je spojencem v boji s kysel˘m de‰tûm
• nepo‰kozuje ozónovou vrstvu
• poskytuje pohodlí

EPS JE INERTNÍ A NE·KODN¯ MATERIÁL
Tato charakteristika mu umoÏÀuje, aby si zachoval své vlastnosti bûhem celé své uÏiteãné Ïivotnosti tak, aby se s ním
dalo manipulovat bez speciálních opatﬁení a bez rizika pro pracovníky.

E P

S
EPS jako obalov˘ materiál
EPS pouÏit˘ jako obalov˘ materiál pﬁiná‰í tyto v˘hody:

MoÏnost pouÏití EPS k balení potravin je rovnûÏ v˘znamn˘
aspekt. Znamená to, Ïe mÛÏe pﬁijít do pﬁímého styku s potravinami, aniÏ by podléhaly nûjak˘m chuÈov˘m nebo aromatick˘m zmûnám a vyhovuje v‰em zdravotním, bezpeãnostním
a hygienick˘m pﬁedpisÛm a poÏadavkÛm vyspûl˘ch zemí.

• ‰etﬁí palivo v dopravû
• optimalizuje v˘robní náklady
• je inertním a ne‰kodn˘m materiálem
• pﬁispívá k bezpeãnosti lidí

E P

S

EPS P¤ISPÍVÁ K BEZPEâNOSTI LIDÍ
Od cyklistick˘ch a motoristick˘ch pﬁileb pﬁes plováky a záchranné prostﬁedky aÏ po obaly na léky a chladící boxy na dopravu
lidsk˘ch orgánÛ, EPS “pﬁispívá svojí tro‰kou” k ochranû a bezpeãnosti lidí.

E P

S
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PRŮMĚRNÉ
SLOŽENÍ
TKO

RŮZNÉ DRUHY
PLASTŮ V TKO
(% hm)

(% hm)
Organické
produkty
49 %
Papírová
lepenka
20 %
JINÉ 0,2 %

Různé 10 %
Sklo 8 %
Plasty 7 %
Kovy 4 %
Textilie 2 %

4.5. Odpadové hospodáﬁství
V rámci popisu jednotliv˘ch etap Ïivotního cyklu EPS jsme jiÏ
pro‰li etapami v˘roby, vypûÀování a vyuÏití. Nyní se nacházíme v etapû, kdy máme materiál, kter˘ splnil svoji funkci. Pozitivních pﬁínosÛ pro Ïivotní prostﬁedí se dá v‰ak dosáhnout
i pomocí správného odpadového hospodáﬁství.

4.5.1 ÚroveÀ vytváﬁení odpadÛ
Co se t˘ãe úrovnû vytváﬁení odpadÛ zaãnûme zavedením
pojmu, kter˘ jsme dosud nepouÏili, ale kter˘ nám napomÛÏe
zbavit se ãásti nûkter˘ch nedorozumûní, která se t˘kají podílu EPS v tuhém komunálním odpadu (TKO). Tento pojem se
naz˘vá vizuální zneãi‰tûní.

PĚNOVÝ
POLYSTYREN (EPS) 0,1%
POLYOLEFINY 4,6 %
PVC 1,2 %

4.5.2 SniÏování odpadu u zdroje
âím je v˘robek men‰í a lehãí, tím se na konci jeho aktivní Ïivotnosti vytvoﬁí ménû odpadu. V posledních nûkolika letech vyvinul obor EPS veliké úsilí, aby se minimalizovalo pouÏití materiálu za optimalizace parametrÛ produktu, a bude v tom nadále
pokraãovat,

4.5.3 Opûtovné pouÏití
Produkty z EPS se dají znovu pouÏít v mnoha aplikacích. Mezi
nimi vyniká speciálnû konstruované balení pro nûkolikanásobné pouÏití ve v˘robních procesech a pﬁi montáÏi produktÛ

EPS je bíl˘ a je v˘raznû viditeln˘ i po likvidaci. Obaly z EPS, jsou
ãasto velmi objemné, a v rámci TKO velmi nápadné. Veliké bílé
kusy jsou vidût na velkou vzdálenost a zaujímají velik˘ prostor,
nebo se do daného prostoru nevejdou, to je vizuální zneãi‰tûní. Není to reálné zneãi‰tûní, protoÏe EPS se skládá z 98 %
ze vzduchu. Stejnû tak vzniká nesprávná domnûnka, Ïe se
vyrábí velké mnoÏství materiálu, kter˘ se pozdûji vyhazuje.
Podíváme-li se na procenta rÛzn˘ch sloÏek v TKO, vidíme, Ïe EPS
ãiní malou ãást z celkového mnoÏství odpadÛ pﬁesto Ïe to tak
na první pohled nevypadá.
Po prozkoumání v˘‰e uveden˘ch grafÛ je patrné, Ïe plasty obecnû ãiní jen 7 % TKO a Ïe EPS ãiní jen 1,5 % odpadu z plastÛ,
coÏ znamená jen 0,1 % v‰eho pevného komunálního odpadu.
Anal˘za tûchto ãísel ukazuje, Ïe pﬁíspûvek EPS k tvorbû odpadÛ je vskutku velmi mal˘. I tak obor EPS a prÛmysl plastÛ aktivnû spolupracují s místními a národními úﬁady na v˘voji ekonomicky a ekologicky provediteln˘ch koncepcí odpadového
hospodáﬁství.
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PET 0,3 %
KOMPAKTNÍ POLYSTYREN 0,6 %

(Polyetylen, polypropylen)

1. OPĚTOVNÉ
POUŽITÍ MATERIÁLŮ PŘI VÝROBĚ
NOVÝCH PRVKŮ
Z EPS

2. VÝROBA EPS
PRO APLIKACE
DO PŮDY

3. OPĚTOVNÉ
POUŽITÍ VE
STAVEBNICTVÍ

4. VÝROBA
PS GRANULÁTU
EXTRUDOVANÍ

Předpěněný
materiál

DRCENÍ

JEMNÉ DRCENÍ

Výroba
bloků

Výroba
tvarovek

Drenáž

Porézní Lehké
cihly izolační
omítky

Bloky

Tvarovkové
prkvy

Kypření
zeminy

Prefabrikované
EPS systémy

Vstřikování

Zahradní
substrát

Pomocný
materiál
do kompostů

MOŽNOSTI MECHANICKÉ RECYKLACE
POUŽITÝCH OBALŮ Z EPS

Vliv EPS na Ïivotní prostﬁedí
Souhrn

4.5.4 Mechanická recyklace
V závislosti na povaze a pÛvodu materiálu plastového odpadu je tﬁeba jej nejprve pﬁed recyklací selektivnû sbírat, tﬁídit,
rozdrtit, vyprat, usu‰it, pﬁidat aditiva a zgranulovat. Odpady
z prÛmyslov˘ch a distribuãních obalÛ jsou relativnû nekontaminované a homogenní a skuteãnost, Ïe nejsou zneãi‰tûné
znamená, Ïe je proveditelná mechanická recyklace. Mezi plasty se EPS tû‰í v˘hodám v tom smyslu, Ïe se dá snadno rozli‰it, protoÏe se pouÏívá hlavnû k balení v˘robkÛ, které ho nekontaminují, jako jsou elektrospotﬁebiãe a elektronické v˘robky.
Jinou v˘hodou EPS oproti jin˘m materiálÛm je, Ïe je k dispozici mnoho variant mechanické recyklace.
Uveìme jaké to jsou:
V¯ROBA NOV¯CH V¯ROBKÒ Z EPS
Rozdrcením odpadního EPS a jeho pﬁidáním do v˘robního procesu a smícháním stanoveného procenta s nov˘m nepouÏit˘m materiálem.
V závislosti na aplikacích mohou nové v˘robky obsahovat více
neÏ 40 % recyklovaného materiálu.
ZLEP·OVÁNÍ KVALITY PÒDY
Po rozdrcení se EPS pouÏívá jako pﬁímûs do pÛdy a zlep‰uje
její odvodnûní a provzdu‰nûní a pﬁispívá k vût‰ímu rÛstu rostlin. Mnoho zahradnick˘ch ‰kolek, které pouÏívají paﬁeni‰tních
loÏí a dopravních podnosÛ z EPS pro semenáãky vyuÏívá tyto
produkty pro tento úãel.

Odpadové hospodáﬁství
V˘robky z EPS nyní splnily svoji funkci, ale pﬁesto mohou
mít pﬁi správném odpadovém hospodáﬁství minimální vliv
na Ïivotní prostﬁedí.
ÚROVE≈ VYTVÁ¤ENÍ ODPADÒ
Zaveìme termín, kter˘ jsme dosud nepouÏili: vizuální zneãi‰tûní. EPS je bíl˘ a pﬁi skládkování je velmi dobﬁe viditeln˘. Nevytváﬁí v‰ak reálné zneãi‰tûní, protoÏe se skládá z 98 % vzduchu.
SloÏení TKO ukazuje, Ïe EPS vytváﬁí jen velmi malou ãást
celkového zneãi‰tûní.
PRŮMĚRNÉ
SLOŽENÍ
TKO

RŮZNÉ DRUHY
PLASTŮ V TKO
(% hm)

(% hm)
Organické
produkty
49 %
Papírová
lepenka
20 %
JINÉ 0,2 %

Různé 10 %

POMOCN¯ MATERIÁL DO KOMPOSTU
V˘robky z drceného EPS se zde pouÏívají k tomu, aby zlep‰ily
provzdu‰nûní organického odpadu a tvoﬁí cenné aditivum pﬁi
pﬁípravû kompostu.

Sklo 8 %
Plasty 7 %
Kovy 4 %
Textilie 2 %

PĚNOVÝ
POLYSTYREN (EPS) 0,1%
POLYOLEFINY 4,6 %
(Polyetylen, polypropylen)

PVC 1,2 %

PET 0,3 %
KOMPAKTNÍ POLYSTYREN 0,6 %

MECHANICKÁ RECYKLACE
P¤ÍMùSI K JIN¯M STAVEBNÍM MATERIÁLÒM
Odpad z EPS se mísí po rozdrcení na zrna rÛzné velikosti s jin˘mi stavebními materiály na v˘robu lehk˘ch porézních cihel,
malt, izolaãních omítkovin, lehãeného betonu atd.
SPOJENÍ A GRANULACE
Odpad z v˘robkÛ z EPS se dá snadno transformovat pouh˘m
procesem fúze a získá se tak pÛvodní materiál, pelety kompaktního polystyrenu. Pelety získané tímto zpÛsobem se dají
pouÏít k v˘robû jednoduch˘ch pﬁedmûtÛ, jako jsou vû‰áky na
odûv, pera, materiály do kanceláﬁe atd.

EPS se dá snadno poznat a pouÏívá se hlavnû k balení
v˘robkÛ, které jej nezneãi‰Èují. Dal‰í v˘hodou EPS oproti jin˘m materiálÛm je, Ïe existuje mnoho moÏností
mechanické recyklace.
• v˘roba nov˘ch v˘robkÛ z EPS
• zlep‰ování pÛdy
• pomocn˘ materiál do kompostu
• pﬁidání k jinému stavebnímu materiálu
• spojení a granulace
RECYKLACE SUROVINY
Recyklování suroviny v podstatû spoãívá v získání pÛvodní suroviny z odpadního plastu.

4.5.5 Recyklace suroviny
Tato metoda je zatím v poãáteãní fázi v˘voje. V základû se skládá ze získání originálního materiálu z plastového odpadu. Graf
ukazuje rÛzné procesy a získané v˘robky.
PROCES

ZÍSKANÝ
VÝROBEK

ALKOHOLÝZA,
GLYKOLÝZA

NOVÉ
MONOMERY

PYROLÝZA,
HYDROGENACE

PETROCHEMICKÉ
PRODUKTY

ZPLYŇOVÁNÍ

SYNTÉZNÍ
PLYN

RECYKLACE SUROVIN
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Vliv EPS na Ïivotní prostﬁedí
4.5.6 Rekuperace energie
Recyklování není vÏdy tou nejlep‰í alternativou odpadového hospodáﬁství, aÈ kvÛli ekonomick˘m, ekologick˘m (velmi ‰pinavé
a kontaminované odpady) nebo logistick˘m
pﬁíãinám nebo kvÛli kombinaci tûchto úvah.

VÝROBCI OBALŮ

V tûchto pﬁípadech mnoho studií a ekologick˘ch bilancí ukázalo, Ïe pro ãetné plasty
je nejlep‰ím ﬁe‰ením je ãist˘m zpÛsobem
spálit, získat z nich energii a zabránit toku
odpadu do zemû.

Optimalizace
obalových systémů,
volba materiálu,
design.

REDUKCE
Současná průměrná hmotnost
obalu z plastu je o 80% menší
než před 20 lety.

ELEKTŘINA
MATERIÁL

Spotřebitelé

Spalování odpadÛ za úãelem zpûtného získání energie (elektrického proudu nebo
tepla) pﬁedstavuje velmi úãinnou alternativu jak maximalizovat vyuÏití a v˘hody zdroje, kter˘m jsou plastické hmoty (8)

Konec
životnosti
a likvidace

Jako v‰echny ostatní plasty má EPS vysokou kalorickou hodnotu. Jeden kilogram
pûnového polystyrenu obsahuje tolik energie, jako 1,3 litru topného oleje.

Odpad
z plastových
obalů

Třídění
odpadu

Palivo
z odpadu

Palivo
z obalů

Palivo
z polymeru

Materiály s energetickým potenciálem

TKO

Navíc odpad z EPS jako zdroj energie sniÏuje
spotﬁebu fosilních paliv a tím pomáhá uchovávat neobnovitelné pﬁírodní zdroje.

46.000

SPALOVÁNÍ S VYUŽITÍM ENERGIE

44.000
29.000
18.000
8.000

ZEMNÍ
PLYN

PLASTY
(PE,PP,PS) TOPNÝ OLEJ

UHLÍ

RECYKLOVÁNÍ
Recyklování plastových
lahví v Evropě se
v roce 1993
zdvojnásobilo, přičemž
80 000 tun plastů je
znovu využito.
Recyklování suroviny
může zvýšit recyklování
plastů o 15%.

ZÍSKÁNÍ ENERGIE
V roce 1992 skončilo
asi 22 % západoevropských
plastových odpadů v TKO
jako zdroj energie.

Z toho je patrné, Ïe získávání energie
z odpadního EPS a plastÛ obecnû má nûkolik v˘hod:
48.000

Opětovné využití
plastových obalů
znamená snížení
počtu obalů
o více než 70%.

DŘEVO
A PAPÍR

Nûkdy se uvádí moÏná toxicita emisí s ohledem na tuto metodu odpadového hospodáﬁství. Co se t˘ãe EPS neexistují Ïádné
takové problémy, protoÏe se spaluje v moderních zaﬁízeních
a pﬁi vysok˘ch teplotách a vedlej‰ími produkty jsou pára, oxid
uhliãit˘ a velmi malá mnoÏství netoxického popele. Tyto emise
jsou ménû kontaminující neÏ typické ohníãky v táboﬁi‰tích.

TKO

SPALNÉ TEPLO (kJ/kg)
a) Zabrání se nutnosti vozit plastov˘ odpad na skládku.
b) Jedná se o proces, kter˘ sniÏuje objem odpadu témûﬁ na
nulu.
c) Napomáhá to sniÏování rychlosti jakou jsou spotﬁebovávána fosilní paliva. Zv˘‰ením spalování TKO o 10 % se
vytvoﬁí energie, která bude znamenat roãní úsporu 2 milionÛ tun uhlí.
d) Energie, která se získá se dá pouÏít k ohﬁevu a k v˘robû
elektrické energie. V regionu ·védska je 15 % energetick˘ch potﬁeb kryto vyuÏitím energetického obsahu TKO.
e) Odpad uloÏen˘ v na‰ich popelnicích za rok obsahuje dostatek energie k ohﬁevu vody pro 500 vykoupání ve vanû nebo
pro napájení televizního pﬁijímaãe po dobu 5000 hodin.
Obal na jogurt obsahuje dost energie k rozsvícení Ïárovky na dobu jedné hodiny.
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(8) Mark, F.E. (1993):
The Role of Plastics in municipal solid
waste combustion (APME Technical paper)

1 ROK

500 VYKOUPÁNÍ VE VANĚ

RT
JOGU

1 BALENÍ
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4.5.7 Skládka
Skládka je nejménû Ïádoucí varianta mezi v‰emi alternativami odpadového hospodáﬁství, které jsme dosud zvaÏovali.
Skládka znamená nevyuÏít zcela pﬁírodní zdroje tím, Ïe se nevyuÏívají moÏnosti opûtovného pouÏití odpadÛ pro nové aplikace nebo pro vyuÏití jejich energetického obsahu. Ale kdyÏ neexistuje proveditelná alternativa pro dal‰í vyuÏití, mÛÏe odpadní
EPS bezpeãnû skonãit na skládce, protoÏe je biologicky inertní, netoxick˘ a stabilní. A protoÏe se nerozkládá, nebude EPS
pﬁispívat k vytváﬁení metanu (s jeho odpovídajícím potenciálem pro “skleníkov˘ efekt”) a neznamená ani Ïádné riziko pro
podzemní vody (protoÏe je inertní a stabilní).

ZPùTNÉ ZÍSKÁNÍ ENERGIE
Spalování odpadÛ a získávání energie pro v˘robu elektrického proudu nebo tepla pﬁedstavuje velmi úãinnou
variantu. Stejnû jako v‰echny plasty má i EPS vysokou
kalorickou hodnotu. Kilogram pûnového polystyrenu obsahuje tolik energie, jako 1,3 litry topného oleje.
48.000

46.000

44.000
29.000
18.000

BIOLOGICKÁ ODBOURATELNOST A FOTODEGRADACE

8.000

Pﬁed nûkolika lety se navrhovalo, Ïe je moÏné vyvinout takové
plasty, které se rozkládají úãinkem mikroorganismÛ nebo úãinkem sluneãního záﬁení. BohuÏel stupeÀ biologické odbouratelnosti, kter˘ se podaﬁilo v praxi dosáhnout, byl velmi mal˘.
Plastické hmoty pohﬁbené na skládce se rozkládají jen nesnadno pÛsobením svûtla a podmínky na skládkách jsou nevhodné pro ãinnost mikroorganismÛ, které mohou odbourávat materiály jako jsou noviny i nûkolik rokÛ.
Existuje zde také riziko, Ïe odbouratelné plasty pﬁeru‰í recyklaãní proces pokud se z nedbalosti pﬁidají k recyklovateln˘m
odpadÛm.

ZEMNÍ
PLYN

PLASTY
(PE,PP,PS) TOPNÝ OLEJ

UHLÍ

DŘEVO
A PAPÍR

TKO

SPALNÉ TEPLO (kJ/kg)
SKLÁDKA
KdyÏ neexistuje proveditelná alternativa pro zpûtné získání EPS z odpadu, mÛÏe b˘t bezpeãnû uloÏen na skládce, protoÏe je biologicky inertní, není toxick˘, je stabilní
a nerozkládá se (nepﬁedstavuje riziko pro podloÏí ani pro
spodní vody).

Na druhé stranû nebudeme schopni zaruãit jakost v˘robkÛ,
vyroben˘ch z tohoto typu odbourateln˘ch plastÛ.

BEZ
ATMOSFÉRICKÝCH
EMISÍ

EPS

BEZ
ATMOSFÉRICKÝCH
EMISÍ

BEZ
EMISÍ

DO PODLOŽÍ

EPS

BEZ
EMISÍ

DO PODLOŽÍ

6
EPS
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Legislativní rámec
V odpadu, kter˘ vytváﬁí na‰e spoleãnost tvoﬁí obaly jeho podstatnou ãást. Tato nepﬁíjemná skuteãnost pﬁinutila evropské
instituce, aby zavedly legislativní opatﬁení. Koncem roku 1994
byla pﬁijata následující evropská direktiva:

EVROPSKÁ DIREKTIVA 94/62/CE Z 20. PROSINCE 1994 T¯KAJÍCÍ SE OBALÒ A ODPADU SKLÁDAJÍCÍHO SE Z OBALÒ
Tato direktiva má za cíl vyÏadovat od ãlensk˘ch státÛ Evropské unie, aby pﬁijaly opatﬁení t˘kající se obalÛ a odpadu z obalÛ
se zámûrem sníÏit jejich dopady na Ïivotní prostﬁedí.
Dal‰ím cílem, kter˘ direktiva sleduje, je harmonizace legislativy, která se t˘ká této záleÏitosti v rÛzn˘ch zemích Evropské
unie.
Direktiva v podstatû zavádí ﬁadu opatﬁení zamûﬁen˘ch na následující oblasti:
• prevence produkování obalového odpadu
• opûtovné pouÏití obalÛ (tam kde to okolnosti dovolují)
• opûtovné vyuÏití odpadu z obalÛ (recyklování a získávání
energie)
• podstatné sníÏení odpadu ukládaného na skládkách.

1) OBECN¯ CÍL:
V ROCE 2001 RECYKLOVAT NEJMÉNù 50 % A NEJV¯·E 65 %
ODPADÒ Z OBALÒ.
2) V RÁMCI P¤EDCHOZÍHO OBECNÉHO CÍLE:
• V ROCE 2001 RECYKLOVAT NEJMÉNù 25 % , MAXIMÁLNù
45 % CELKOVÉHO HMOTNOSTNÍHO MNOÎSTVÍ OBALOV¯CH MATERIÁLÒ, OBSAÎEN¯CH V ODPADU.
• V ROCE 2001 RECYKLOVAT NEJMÉNù 15 % KAÎDÉHO
OBALOVÉHO MATERIÁLU.
V této publikaci jsme vidûli, Ïe obal z EPS zdaleka nepatﬁí mezi
ty odpady, které hlavnû pﬁispívají k vytváﬁení odpadu z obalÛ
(viz sekce 4.5.1). Domníváme se, Ïe kaÏd˘ materiál, kaÏdé
odvûtví a kaÏdá zemû musí vyvinout vlastní úsilí k dosaÏení
cílÛ, stanoven˘ch v direktivû EU.
Je povinností odvûtví EPS tak uãinit a pracuje se na tom. Tabulka ukazuje poslední údaje o recyklaci obalÛ z EPS v rÛzn˘ch
evropsk˘ch zemích.
Jak je patrné z tabulky byla u recyklace EPS dosaÏena v prÛmûru míra 36 % a západní Evropa tak v souãasnosti splÀuje
cíle direktivy EU, i kdyÏ v nûkter˘ch zemích se musí nadále vyvíjet urãité úsilí na cestû vpﬁed.

âlenské státy se zavazují pﬁijmout potﬁebná opatﬁení k dosaÏení následujících cílÛ ve zhodnocení a recyklaci:

ZEMĚ

VÝROBA
OBALŮ Z EPS

RECYKLACE

RECYKLACE

RAKOUSKO
BELGIE
DÁNSKO
FINSKO
FRANCIE
NĚMECKO
IRSKO
ITÁLIE
NIZOZEMÍ
NORSKO
PORTUGALSKO
ŠPANĚLSKO
ŠVÉDSKO
ŠVÝCARSKO
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
ZÁPADNÍ EVROPA

2 200
3 300
9 000
1 610
27 000
22 500
900
46 000
9 000
12 000
1 744
15 900
1 600
3 000
25 370
181 124

1 805
1 900
6 180
62
10 800
19 800
40
10 200
4 060
1 425
25
1 095
498
420
7 100
65 410

82,0%
57,6%
68,7%
3,8%
40,0%
88%
4,4%
22,2%
45,1%
11,9%
1,4%
6,9%
31,1%
14,0%
28%
36,1%

ÚDAJE JSOU V TUNÁCH
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Zdroj: dotazník EUMEPS 1997

ÚDAJE O RECYKLACI OBALŮ Z EPS
V RŮZNÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH

Zdroj: dotazník EUMEPS 1997

PROCENTO ZASTOUPENÍ RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ
RECYKLACE OBALŮ Z EPS V ROCE 1996

1: Nahrazení nového EPS

17,2%

2: Opětovné zplynění EPS

1,4%

3: Nahrazení nového polystyrenu

8,6%

4: Zpětné získání energie

8,5%

5: Recyklace suroviny

0,3%

Výroba minus recyklace

64%

Legislativní rámec
Souhrn
ROZDĚLENÍ PRODUKTŮ
Z RECYKLOVANÉHO EPS

Evropská direktiva mající dopad na balení
a odpady z obalÛ
1) OBECN¯ CÍL:
V ROCE 2001 RECYKLOVAT NEJMÉNù 50 % A NEJV¯·E 65 % ODPADÒ Z OBALÒ.

Lehčený beton
Porézní cihly
Jiné
Opětovné zplynění EPS
Granulace polystyrenu
Získání energie
Spalování komunálního odpadu
Získání původní suroviny
Tvarovky z EPS
Bloky z EPS
Zlepšování půdy

7,40%
4,10%
1,29%
4,10%
23,87%
0,09%
23,75%
0,73%
10,42%
20,71%
3,53%

V ãásti 4.5 byly uvedeny rÛzné varianty zpracování odpadÛ
z EPS. Podívejme se jak vypadá vyuÏití recyklovaného EPS
v koláãovém grafu.

ÚDAJE O RECYKLACI OBALŮ Z EPS
V RŮZNÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH
ZEMĚ

VÝROBA
OBALŮ Z EPS

RECYKLACE

RECYKLACE

RAKOUSKO
BELGIE
DÁNSKO
FINSKO
FRANCIE
NĚMECKO
IRSKO
ITÁLIE
NIZOZEMÍ
NORSKO
PORTUGALSKO
ŠPANĚLSKO
ŠVÉDSKO
ŠVÝCARSKO
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
ZÁPADNÍ EVROPA

2 200
3 300
9 000
1 610
27 000
22 500
900
46 000
9 000
12 000
1 744
15 900
1 600
3 000
25 370
181 124

1 805
1 900
6 180
62
10 800
19 800
40
10 200
4 060
1 425
25
1 095
498
420
7 100
65 410

82,0%
57,6%
68,7%
3,8%
40,0%
88%
4,4%
22,2%
45,1%
11,9%
1,4%
6,9%
31,1%
14,0%
28%
36,1%

Zdroj: dotazník EUMEPS 1997

Zdroj: dotazník EUMEPS 1997

2) V RÁMCI P¤EDCHOZÍHO OBECNÉHO CÍLE:
• V ROCE 2001 RECYKLOVAT NEJMÉNù 25 % , MAXIMÁLNù 45 % CELKOVÉHO HMOTNOSTNÍHO MNOÎSTVÍ OBALOV¯CH MATERIÁLÒ, OBSAÎEN¯CH V ODPADU.
• V ROCE 2001 RECYKLOVAT NEJMÉNù 15 % KAÎDÉHO OBALOVÉHO MATERIÁLU.

ÚDAJE JSOU V TUNÁCH
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kapitola 6

Závûr
S

1. EPS je dobr˘m pﬁíkladem úãinného vyuÏití pﬁírodních zdrojÛ.

E

P

7. Obal z EPS mÛÏe pﬁijít do pﬁímého styku s potravinami, jelikoÏ
splÀuje v‰echny existující mezinárodní zdravotnické pﬁedpisy.

S

E P

S

E

P

E P

S

Nyní, kdyÏ jsme podrobnû prozkoumali v‰echny ekologické aspekty EPS, lze z toho vyvodit následující
závûry:

8. Na EPS nerostou houby a bakterie.

S

2. V˘roba a pouÏití EPS nevytváﬁí
Ïádné zdravotní nebo ekologické
riziko.

H
C
F
C

E P

10. V˘robky z EPS mají vysoké
spalné teplo (1 kg EPS je ekvivalentní 1,3 kg kapalného paliva),
coÏ je nûco, co z nich dûlá ideální materiály pro zpûtné získávání
energie.

S

11. ProtoÏe EPS je nerozpustn˘
ve vodû, neunikají z nûj látky,
které by mohly kontaminovat
zdroje podzemní vody.

S

E P

12. EPS je 100 % recyklovateln˘.

S

5. PouÏití EPS na tepelnou izolaci ve stavebnictví znamená podstatné energetické úspory na
vytápûní a chlazení budov a v˘razné sníÏení emisí zneãi‰Èujících
plynÛ (CO2 a SO2). Pﬁispívá tedy k zmen‰ení skleníkového efektu a ke sníÏení v˘skytu kysel˘ch de‰ÈÛ.
E P

E P

S

4. Proces vypûÀování spotﬁebovává málo energie a nevytváﬁí
odpady.

E P

6. Obaly z EPS díky sv˘m parametrÛm navíc poskytují plnou
ochranu balen˘m v˘robkÛm
a ‰etﬁí palivo pﬁi jejich dopravû.
Je tomu tak protoÏe jsou velmi
lehké a to znamená, Ïe se náklady na produkt nezv˘‰í kvÛli hmotnosti balení u dopravovan˘ch produktÛ zabalen˘ch do EPS. Platí se za produkt a ne za
balení.
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E P

9. EPS pﬁedstavuje jen malou ãást
celkového tuhého komunálního
odpadu (0,1 %). Navíc EPS tvoﬁí
zanedbatelnou ãást celkového
mnoÏství odpadÛ vytváﬁen˘ch na‰í
spoleãností.

S

E P

S

3. EPS nepo‰kozuje ozónovou
vrstvu, protoÏe se pﬁi v˘robním
procesu nepouÏívají a nikdy
nepouÏívaly CFC a HCFC látky.

S

C
F
C

P E

Koneãn˘ závûr
Anal˘za Ïivotního cyklu ukázala, Ïe
pûnov˘ polystyren má mnohem
men‰í dopad na Ïivotní prostﬁedí,
neÏ jiné konkurenãní materiály
pouÏívané ke stejnému úãelu.

Závûr
Souhrn

O odvûtví EPS
1.

EPS je dobr˘m pﬁíkladem úãinného vyuÏití pﬁírodních zdrojÛ.

2.

V˘roba a pouÏití EPS nevytváﬁí Ïádné zdravotní nebo
ekologické riziko.

3.

EPS nepo‰kozuje ozónovou vrstvu, protoÏe neobsahuje a nikdy neobsahoval CFC a HCFC látky.

4.

Proces vypûÀování spotﬁebovává málo energie
a nevytváﬁí odpady.

5.

PouÏití EPS na tepelnou izolaci ve stavebnictví znamená energetické úspory. Pﬁispívá tedy k zmen‰ení skleníkového efektu a ke sníÏení kysel˘ch de‰ÈÛ.

6.

Obaly z EPS ‰etﬁí palivo pﬁi jejich dopravû.

7.

Obal z EPS mÛÏe pﬁijít do pﬁímého styku s potravinami.

8.

Na EPS nerostou houby a bakterie.

• pracovali na v˘voji mezinárodních modelÛ odpadového hospodáﬁství kolem pûnového polystyrenu,

9.

EPS ãiní jen 0,1 % celkového prÛmûru pevného
komunálního odpadu.

• vybudovali síÈ pro komunikaci a informaãní v˘mûnu kolem
EPS a správné odpadové hospodáﬁství ve spolupráci
s v˘robci obalÛ, v˘robci surovin, vládními organizacemi
a organizacemi spotﬁebitelÛ.

10. V˘robky z EPS mají vysoké spalné teplo (1 kg EPS
je ekvivalentní 1,3 kg kapalného paliva), coÏ je nûco,
co z nich dûlá ideální materiály pro zpûtné získávání energie.

V této publikaci jsme studovali v‰echny aspekty, které bychom
mûli mít na pamûti kdyÏ provádíme vûcnû správná vyhodnocení ekologick˘ch efektÛ EPS (pûnov˘ polystyren). SnaÏili jsme
se tak jako vÏdy zÛstat objektivní a vyváÏení ve svém pﬁístupu
pﬁi vysvûtlování v˘hod EPS a tûch míst na která by se mûl soustﬁedit v˘zkum, aby se dosáhlo zlep‰ení jak kvality, tak i ekologie.
Odvûtví EPS cítí jako svÛj závazek informovat se a posoudit
v‰echny aspekty, které mají úãinek na komplikovan˘ vztah
mezi prÛmyslovou a komerãní aktivitou a ochranou na‰eho pﬁírodního prostﬁedí.
Závazek informovat velké i malé firmy, veﬁejné organizace
a správní orgány, vládní a nevládní organizace, informovat Vás.
RÛzné organizace kolem EPS z více neÏ 25 zemí svûta podepsalo mezinárodní dohodu o recyklaci, coÏ je dohoda, která
zavazuje signatáﬁe, aby:
• napomáhali pﬁi vyuÏití recyklovaného EPS v co nej‰ir‰ím
rozsahu aplikací,

11. EPS neemituje ve vodû rozpustné látky, které by
mohly kontaminovat zdroje podzemní vody.
12. EPS je 100 % recyklovateln˘

KONEâN¯ ZÁVùR
Anal˘za Ïivotního cyklu ukázala, Ïe pûnov˘
polystyren má mnohem men‰í dopad na
Ïivotní prostﬁedí, neÏ jiné konkurenãní
materiály pouÏívané ke stejnému úãelu.
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