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Plasty se staly nezbytnou součástí moderního životního stylu a celosvětová výroba plastů za posledních 50 let
značně vzrostla. Plasty splňují potřeby řady výrobků díky svým příznivým
vlastnostem, jako je nízká hustota, vysoký poměr pevnosti k hmotnosti, vysoká trvanlivost, jednoduchost výroby
a nízké výrobní náklady [1]. Celosvětová výroba plastů byla v roce 2015 přibližně 322 milionů t, přičemž z toho evropská výroba činila cca 58 milionů t.
Dle typu polymerů bylo v Evropě v roce 2015 vyprodukováno nejvíce polypropylenu (PP – 19,1 %) a nízkohustotního polyethylenu (PE-LD – 17,3 %)
[2]. Většina druhů plastů není v přírodním prostředí biologicky odbouratelná
a chemicky reaktivní a z tohoto důvodu dokážou polymerní výrobky přetrvávat po celá desetiletí, až staletí, což
způsobuje dlouhodobé znečištění životního prostředí [1]. Stále se zvyšující
růst celosvětové spotřeby plastů a následně i zvýšené množství odpadních
plastů vyžaduje nové způsoby recyklace, neboť způsob ukládání odpadních plastů na skládky je dlouhodobě
neudržitelný [3]. Přestože se recyklace plastů v Evropě v posledních letech
zvýšila téměř na 30 %, skládkování
stále tvoří velkou část zpracování plastového odpadu [2]. Poměr recyklace
PP je však velmi nízký. Např. ve Spojených státech bylo v roce 2012 recyklováno pouze 0,6 % PP, což z něj činí
jeden z nejméně recyklovaných postkonzumních plastů [1].
Stavební průmysl spotřebovává
obrovské množství přírodních zdrojů
a v mnoha zemích je také jedním z největších spotřebitelů energie. Tuto spotřebovanou energii je možné rozdělit
na vázanou energii (energie pro procesy spojené s dokončením budovy, např.
získávání přírodních zdrojů, výroba materiálu, přeprava apod.) a provozní energii (klimatizace, vytápění, osvětlení budov apod.) [4]. V posledních letech
dochází k výraznému zvýšení spotřeby
energie ve spojení s celosvětovým hospodářským rozvojem. Z tohoto důvodu je problematika vzájemných vztahů
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