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ABSTRAKT 

 

Ve své bakalářské práci popisuji způsoby recyklace vyřazených akumulátorů a způsob 

získávání druhotné suroviny olova po vlastním procesu recyklace. Dále se zabývám 

ekologickým dopadem na životní prostředí při recyklaci opotřebovaných akumulátoru a také 

ekonomickým hlediskem. 

Zaměřil jsem se především na společnost Kovohutě Příbram nástupnická,a.s., která je jedna z 

největších společností zabývající se recyklací vyřazených automobilových akumulátorů.  

 

Klíčová slova: automobilový akumulátor, recyklace, olovo 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 

In my Bachelor thesis, I describe possibilities of eliminated accumulators recycling and 

possibilities of secondary material of led acquiring. Next, I am interested in ecological impact 

on the environment of accumulators recycling respecting its economic.  

 

I am focused particularly on company Kovohute Pribram nastupnicka, a.s. which is one of the 

biggest companies in the field of eliminated car accumulators.  

 

Key words: Car accumulator, recycling, lead 
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1. Úvod 

Téma bakalářské práce jsem si zvolil, protože mě zajímalo, jakým způsobem se zpracovávají 

vyřazené automobilové akumulátory v České republice, kde každoročně přibývá počet 

automobilů a zároveň se stále více zneškodňují autovraky čímž se stále zvyšují počty 

opotřebovaných automobilových akumulátorů. A jakým způsobem recyklace akumulátorů 

zasahuje do životního prostředí. 

Akumulátor je jedním z důležitých komponentů automobilu. Současné akumulátory mají 

propracovanou konstrukci, výborné parametry a dlouhou životnost. Přesto je doba jejich 

používání omezená a každý akumulátor jednou přestane plnit svojí funkci. A právě tehdy 

nastává otázka, co s nefunkčním akumulátorem? Jak ho zneškodnit? 

Prodej automobilových akumulátorů v ČR jednoznačně stoupá úměrně se zvyšujícím se 

počtem motorových vozidel. Spotřeba akumulátorů u nás zatím není nijak zaznamenávána, 

ale podle prodejních výsledků je jasné, že se zvyšuje. Velké procento automobilů k nám 

dovážených je totiž ojetých, a to právě ve stáří kdy již dosluhují původní akumulátory dodané 

výrobcem vozidla, které budou muset být brzy vyměněny za nové. Nesleduje se také, kde 

nefunkční, staré akumulátory končí. Mnoho majitelů takovýchto akumulátoru ani netuší 

jakým nejšetrnějším způsobem tyto baterie zlikvidovat. A tak tyto baterie končí v popelnicích, 

v horším případě někde na černé skládce na okraji lesa. Zcela jistě jsou přitom akumulátory 

nebezpečným odpadem. Většina z nich je olověných, a právě olovo může při lehkovážném 

zbavení se vysloužilého akumulátoru způsobit životnímu prostředí značnou újmu. Snaha 

výrobců autobaterií nahradit olovo méně škodlivou látkou je prozatím neúspěšná, takže 

nejšetrnější zneškodňovací metodou je v současnosti recyklace opotřebovaných autobaterií. 
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2. Pojem recyklace 

Recyklace (z anglického slova recycling = recirkulace, vrácení zpět do procesu) znamená 

znovu použití, znovu uvedení do oběhu. V původním slova smyslu se recyklací rozumí 

vrácení do procesu, ve kterém odpad vzniká – tedy pro původní a stejný účel. Jedná se o 

postup, který při opětovném využívání odpadů šetří přírodní zdroje a současně snižuje 

zatěžování životního prostředí škodlivými látkami. Recyklace snižuje náklady při 

vzrůstajících cenách surovin, umožňuje zajištění zásob v případě jejich nedostatku a zároveň 

snížení ekologické zátěže životního prostředí odpady. 

Recyklační technologie se snaží o omezování vzniku odpadů pomocí maloodpadových 

technologických postupů. Maloodpadová technologie je někdy označována jako bezodpadová 

technologie. A je to takový způsob výroby, při kterém se co nejracionálněji a nejkomplexněji 

využívají suroviny a energie v cyklu: surovinové zdroje – výroba – spotřeba – druhotné 

suroviny tak, že žádný vliv na životní prostředí nenarušuje jeho normální funkci. Snaha o 

napodobení přírodního koloběhu látek a energií v plánování a řízení průmyslové činnosti 

vyžaduje i zásadní změny v hospodářském systému. Takto chápané bezodpadové technologie 

(nebo maloodpadové technologie) zůstávají proto většinou na úrovni teoretických úvah. 

V praxi se uplatňuje recyklace ve smyslu zpracování, opětného využití už vzniklých odpadů, 

obr. 1. Jedná se tedy o soubor na sebe navazujících procesů, postupů, technologických 

operací, jejichž cílem je materiálová přeměna odpadu na druhotnou surovinu. [1] 

 

 

                                     Obr. 1 Označení opětovného využití odpadu [2] 
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3. Recyklace akumulátorů v zahraničí 

3.1. Úroveň recyklace olověných akumulátorů 

Všechny materiály, ze kterých je vyroben moderní akumulátor jsou recyklovatelné. 

Z průmyslového hlediska jsou olověné akumulátory šetrné k životnímu prostředí, protože 

např. ve Spojených státech se jich zrecykluje přes 96% a ve většině zemí národu G7 je to více 

než 95%.  Zatím co například skleněných lahví je recyklováno pouze 38%, hliníkových 

plechovek 64%, novinového papíru přibližně 68% viz obr. 2. Olověné akumulátory se již přes 

10let umisťují v seznamu nejvíce recyklovatelného spotřebního zboží.   

               

                

 

 
                                     

                                        Obr. 2 Porovnání úrovně recyklace [3] 
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USA 

V 90-tých letech minulého století uvedla společnost GNB Technologies do provozu závod na 

zpracování vyřazených baterií v Columbusu. Kapacitu má přes 9 mil. kusů baterií za rok, 

s roční produkcí 85 tis. tun olova. Technologie pracuje s uzavřeným systémem, proto 

nedochází k úniku emisí ani se neprodukuje nebezpečný odpad.  

Další společností je Exide, která ročně zpracovává 5 mil. kusů akumulátorů s produkcí 87 tis. 

tun olova. Provádí se částečná úprava vík, vysypání desek a separátorů. Polypropylénové 

obaly se drtí, čistí a recyklují. Mřížky a separátory se taví v šachtové peci, drobný materiál 

v plamenné peci, které mají dospalovací komory. Plyny se čistí na filtrech.  

Francie 

Zpracovatelský závod ve Villefranche byl postavený jako náhrada závodu v Lyonu, kde se 

produkovalo 18 tis. tun olova ročně. Nový závod má kapacitu 65 tis. tun olova ročně a může 

dojít k jejímu zvýšení. [4] 

Polsko 

Olovo se zpracovává v závodě Miasteczko. Současná produkce olova je více než 24 tis. tun za 

rok.  

Španělsko 

Celkem zde pracuje 5 závodů na zpracování akumulátorů. Závod Metallurgica de Gormaz má 

roční produkci 40 tis. tun olova. Vsázku tvoří akumulátory bez kyseliny. Odstraní se víko, 

mřížka a separátory. Krabice se drtí, promývá a vyrábí se z ní černý polypropylenový 

granulát. Mřížky a separátory se zpracovávají ve dvou šachtových pecích spolu s koksem, 

vápencem a železnou rudou. Vzniklé plyny se čistí na filtrech. Vyprodukované olovo se 

rafinuje. [4] 

Velká Británie 

V závodě Northfleet společnosti Britannia Refined Metals Ltd. se používá technologie 

ISASMELT. Používá se tavící šachtová pec, ve které se pracuje s předehřátým plynem a 

vzduchem. Produktem je surové olovo a bohatá struska. [4] 
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4. Legislativa odpadového hospodářství 

V následující kapitole se zabývám rozborem platné legislativy pro nakládání s odpadem, 

konkrétně automobilovými akumulátory.  

 

Řeší problematiku související s vlastnostmi odpadů, jejich původem, zařazováním, 

povinnostmi při nakládaní s odpady, následným sběrem, shromažďováním a přepravou a také 

přepravou nebezpečných odpadů, úpravou a tříděním odpadů, atd. 

Legislativa odpadového hospodářství se zabývá základními zákony,vyhláškami a 

nařízeními.Mimo legislativních norem se vztahuje na odpadové hospodářství celá řada ČSN-

EN (např. pro kontejnery na odpady, ocelový a litinový odpad, plasty, obaly,atd.).[1] 

Základní právní předpisy v odpadovém hospodářství tvoří zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou § 31 odst. 5 a § 38 odst. 3, 4, 

5, 6, 7, 8 a 9, které nebyli účinnosti dne 1. ledna 2003, a části šestnácté, která nabývá 

účinnosti dnem vyhlášení. Důležitým materiálem je také vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., 

kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 

pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů. 

Zákon o odpadech definuje pojmy odpad, nebezpečný odpad a komunální odpad. 

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit. 

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, 

s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 

k podnikání. 

Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů zaznačeném 

v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více 

nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. 

Je to druh odpadu, který působí negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo 

zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí. Nebezpečný odpad vykazuje 

vlastnosti jako je toxicita, karcinogenita, žíravost, dráždivost, hořlavost, a jiné obr. 3. Mezi 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
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nebezpečný odpad dále můžeme zařadit chladničky a mrazáky obsahující freony, tuky a oleje, 

ropné produkty, zářivky a jiné odpady obsahující rtuť. 

Automobilové akumulátory jsou podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. klasifikovány jako 

nebezpečný odpad. 

Zákon také stanovuje povinnosti při nakládání s bateriemi a akumulátory. Tyto povinnosti se 

vztahují: 

a) na fyzické nebo právnické osoby, které nakládají s akumulátory s obsahem více než 

0,4 hmotnostních % olova. Tyto osoby jsou povinni zajistit oddělené shromažďování, 

soustřeďování, využití a odstranění takovýchto akumulátorů. 

b) na výrobce a dovozce akumulátorů, kteří jsou povinni označovat akumulátory údaji 

týkajícími se možností jejich zpětného odběru a obsahu těžkých kovů v nich 

obsažených a informovat spotřebitele o nebezpečích spojených s protiprávním 

odstraňováním opotřebených akumulátorů. 

Charakteristika jednotlivých částí odpadu pocházejících z automobilové baterie je následující: 

 Elektrolyt- kyselina sírová a destilovaná voda 

 Plastový nebo pryžový obal,  

 Elektrody vyráběné ze slitin olova a antimonu.  

 Svodné a nosné části elektrod z čistého nebo legovaného olova.  

Odpad z akumulátoru je v mnoha zemích využíván jako zdroj k získávání olova, jako 

druhotné suroviny.  

 

Obr. 3 Označování nebezpečných látek [5] 
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5. Akumulátory v automobilech 

 

U osobních automobilu je nejčastěji používán 6-ti článkový 12V akumulátor. Kapacita 

akumulátoru v osobním voze se liší podle toho, zda je vůz vybaven vznětovým nebo 

zážehovým motorem. Dále pak podle elektrické výbavy vozu. U užitkových vozů je také 

používán 12V akumulátor většinou o vyšší kapacitě nebo jsou použity dva menší 

akumulátory, které jsou zapojeny paralelně. Nákladní automobily používají dva 6-ti článkové 

12V akumulátory o velké kapacitě, které jsou zapojený sériově, aby výsledné napětí bylo 

24V. 

5.1. Umístění akumulátoru v automobilech.  

Akumulátor musí být ve voze pevně zajištěn, aby nedošlo k jeho pohybu a případnému 

poškození. Ve většině osobních vozů je umístěn v motorovém prostoru obr. 4. Kde je pevně 

upevněn k držáku baterie. U sportovních a luxusnějších automobilů muže být uložen 

například v zavazadlovém prostoru a to z důvodu lepšího rozložení hmotnosti nebo 

nedostatku místa v motorovém prostoru obr. 5. V užitkových vozech může být kromě 

motorového prostoru umístěn také pod sedadlem řidiče nebo spolujezdce. Nákladní 

automobily mají obě baterie nejčastěji umístěny na bocích vozu.  

 

 

Obr. 4 Akumulátor umístěn v motorovém prostoru [6] 
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Obr. 5 Akumulátor umístěn v zavazadlovém prostoru [7] 

5.2. Typy akumulátoru v automobilech 

 Kapalinové údržbové v současné době nejlevnější varianta akumulátoru. Je nutné u 

těchto akumulátoru pravidelně kontrolovat hladinu elektrolytu. Nejsou hermeticky 

uzavřené a může dojít k únikům elektrolytu.  

 Kapalinové bezúdržbové akumulátory nemají zátky pro dolévání elektrolytu, avšak 

stále musí mít odvětraní, proto také nejsou hermeticky uzavřené 

 Gelové akumulátory mají nižší hmotnost a menší rozměry pří stejném nebo větším 

výkonu. Jsou odolné vůči otřesům a hermeticky uzavřené. 

 AGM akumulátory používaná pro vozidla se systémem start-stop.  I tyto akumulátory 

jsou bezúdržbové a hermeticky uzavřené. 

http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_143038691839012&key=8467fb2c3ea02b25e956b69f0fe74a93&libId=i93ze03d010004ir000DAz49y825210po&loc=http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5601569-Battery-replacement-procedure&v=1&out=http://s979.photobucket.com/user/Paneuropean/media/RightBattery4_zps4485f88b.jpg.html&title=VWVortex.com - Battery replacement procedure&txt=<img alt="" src="http://i979.photobucket.com/albums/ae275/Paneuropean/RightBattery4_zps4485f88b.jpg" border="0">
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6. Automobilový akumulátor 

 

Akumulátory jsou základním zdrojem elektrické energie u automobilů. S výjimkou vozidel 

s hybridním pohonem nebo elektrickým pohonem jsou použity téměř výhradně olověné 

akumulátory. Uvnitř akumulátoru dochází k chemické reakci mezi kladnými a zápornými 

deskami a elektrolytem ke vzniku elektrického proudu.  

Akumulátor slouží jako zdroj elektrické energie pro osvětlení vozidla i pro další elektrické 

systémy. Energie akumulátoru může být použita pro napájení startéru a současně po dobu 

startu i jako zdroj elektrické energie pro zapalovací okruh a další systémy vozidla. Dále je 

využíván, jestliže spotřeba proudu převýší v daném režimu chodu motoru energii dodávanou 

nabíjecí soustavou vozidla. Akumulátor rovněž slouží, jako stabilizátor napětí v elektrické 

soustavě vozidla kde absorbuje krátkodobé impulsy vyšších napětí. 

6.1. Základní popis akumulátoru 

 

Charakteristickou veličinou akumulátoru je jmenovitá kapacita. Udává se v ampér hodinách 

[Ah]. Nejčastěji se udává pro zatížení jmenovitým proudem po dobu 20 nebo 10 hodin. 

Jmenovitá kapacita se označuje symbolem C a číslici vyjadřující dobu zátěže v hodinách. 

Například C10 = 60Ah, znamená, že akumulátor o kapacitě 60Ah je schopen dodat proud o 

velikosti 6A po dobu 10 hodin. 

Napětí akumulátoru se udává ve voltech V a závisí na počtu článku v baterii. V 6-ti článkové 

olověné baterii ( 12-ti voltová baterie) je při plném nabití akumulátoru svorkové napětí 12,6 

až 12,8V, naproti tomu u zcela vybitého akumulátoru může dosáhnout přibližně 10,5V. To 

znamená, že u 3 článkového akumulátoru (6-ti voltová baterie) jsou tyto hodnoty napětí 

poloviční.  
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V potaz je nutno také vzít, že olověný akumulátor ztrácí schopnost udržet jmenovitou 

kapacitu, proto je nutno počítat s tím, že po jednom až dvou letech klesá jeho kapacita 

přibližně o 1/4 až 1/3 hodnoty vyznačené výrobcem na akumulátoru. Vnější teplota působící 

na akumulátor ovlivňuje kapacitu akumulátoru a to především pokud není akumulátor v 

nejlepším stavu (vybitý, starý nebo opotřebovaný). Je tedy vhodné při nižších teplotách (pod -

10°C) akumulátor z vozidla vyjmout a uschovat jej v dostatečně teplém prostředí. Vybitý 

akumulátor muže zamrznout už při -7°C a zcela vybitý již těsně pod bodem mrazu. 

6.2. Složení akumulátoru 

 

 Elektrolyt 

Elektrolyt je tvořen zředěnou kyselinou sýrovou. Při plně nabytém akumulátoru je tvořen 

zhruba 64% kyseliny sýrové a 36% destilované vody. Při plném nabití a teplotě 20°C je 

hustota elektrolytu pro startovací akumulátory 1,285 kg/l. 

 Nádoba akumulátoru 

Nádoba akumulátoru slouží jako nádržka elektrolytu a zároveň tvoří ochranný obal 

akumulátoru. Nádoba je rozdělena na jednotlivé části pro uložení jednotlivých článku. 

Vyrobena je nejčastěji z polypropylenu, tvrdé pryže nebo jiných plastických hmot.  

 Víko akumulátoru 

Víko akumulátoru je trvale spjato s nádobou akumulátoru jak je vidět na obr. 6. U plastových 

nádob je víko k nádobě zataveno nebo přilepeno. Ve víku jsou otvory pro připojení kladného 

a záporného kabelu k akumulátoru. U údržbových baterii jsou ve víku zašroubovány zátky 

sloužící ke kontrole nebo k případnému doplnění destilované vody do jednotlivých článku.   

V některých akumulátorech je ve víku umístěn pojistný ventil umožňující unik přetlaku při 

zvýšené zátěži. Tento ventil je zvolen na vhodném místě a je vybaven proti-zážehovou 

keramickou vložkou. 

 Separátory 

Separátory tvoří v článku akumulátoru porézní izolační vrstvu oddělující kladnou a zápornou 

desku. Vyrobený mohou být ze skelných vláken, impregnovaného papíru nebo z plastických 

materiálu odolných vůči kyselině sírové. Jejich úkolem je zabránit kontaktu kladných a 

záporných desek aby nedošlo ke zkratu. Musí ovšem umožnit průchodu elektrolytu mezi 

deskami. 
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Obr. 6 Nádoba a víko akumulátoru [8] 

 Články 

Články jsou skupiny kladných a záporných elektrod spojených paralelně, jsou vzájemně od 

sebe odděleny separátory a sestavené do zipu tvoří v akumulátoru článek. Každý článek je 

vložen do jednotlivé buňky v nádobě akumulátoru obr. 7. 

 

 
                                                  

Obr. 7 Složení článku akumulátoru [8] 
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 Článkové spojovací můstky 

Článkové můstky vzájemně propojují všechny kladné a záporné elektrody, jsou vyrobeny ze 

slitin olova. Jednotlivé články akumulátoru jsou pak propojeny do série za pomocí 

spojovacích můstku. 

 

 Pólové vývody akumulátoru 

Pro startovací baterie jsou nejčastěji kuželovité a umístěny na vrchní straně akumulátoru ve 

víku.  

 

 

 

 
Legenda: 

1. mřížková deska 

2. kladná elektroda 

3. mikroporézní separátor 

4. záporná elektroda 

5. mikroporézní separátor 

6. blok kladné elektrody 

7. kontakt kladného článku 

8. těsnící kroužek 

9. záporný pól 

10. kontakt záporného článku 

11. blok záporné elektrody 

12. pojistný ventil 

 

                                                 Obr. 8 Schéma akumulátoru [9] 
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7. Recyklace akumulátorů 

 

Spotřeba olova se v České republice pohybuje okolo 26 tisíc tun ročně a vyrábí se u nás pouze 

na jednom místě - v Kovohutích Příbram, a. s. Osmdesát procent vykupovaných olověných 

odpadů tvoří olověné baterie. Přijímají i další druhy odpadů, například kusové olovo, staniční 

a trakční baterie i prachové materiály s obsahem olova. Kovohutě Příbram tak poskytují 

významnou ekologickou službu pro celou republiku. Od poloviny roku 1997 je výkup 

olověných baterií již s ohledem na novou technologii zaměřen výhradně na baterie celé s 

kyselinou. Tento způsob umožňuje soustředění všech baterií do jednoho místa v republice. 

Odpadá tím potřeba jejich třídění a zbavování se kyseliny ve více lokalitách tak, jak tomu 

bylo v minulosti 

 

 

                                                   Obr. 9 Schéma sběru akumulátoru [10] 

 

 

7.1. Recyklace olověných akumulátoru 

Polypropylenové kusy obalu jsou po rozdrcení akumulátoru umyty a vysušeny a odeslány do 

recyklace plastu, kde se roztaví a vytlačují se ve formě pelet. Takové to pelety slouží k výrobě 

nových akumulátorů.  

Separátory s polyetylenu mohou být odděleny od polypropylenového odpadu a dále 

recyklovány. Přesto ve většině případu jsou používány jako doplněk k palivu. 
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Suspenze z akumulátoru je zpracovávána v peci pro výrobu měkkého olova, mřížky a 

spojovací můstky v peci pro výrobu tvrdého olova. Surové olovo z obou pecí je dále 

upravováno, odléváno do ingotu a odesíláno výrobci akumulátoru.  

Použitá kyselina z akumulátoru může být zpracována čtyřmi způsoby: 

 

1. Neutralizací, kde výsledný odpad je čištěn čistou vodou a následně uvolněn do 

kanalizace. 

2. Rekultivací elektrolytu a následně doplněním koncentrovanou kyselinou a znovu 

použití v nových akumulátorech. 

3. Chemickým ošetřením a převedením na hnojivo za pomocí amoniaku nebo na 

nasycený síran sodný pro použití v sklenářství a textilní výrobě nebo jako plnivo a 

stabilizátor v domácích prostředcích 

4. Přeměněn na sádru pro použití při výrobě cementu a ve stavebnictví pro výrobu 

vláknitých desek. 

 

7.2. Další způsoby recyklace 

 Tavení v kotlích je nejjednodušším způsobem zpracování čistého olověného odpadu. 

Teplota v kotlích dosahuje maximálně 600°C, proto v těchto kotlích nelze tavit  

olověné odpady obsahující oxidy a sulfidy  

 Tavení v nístějových pecích slouží pro zpracovávání odpadu obsahujícího oxidy a 

sulfidy olova. Teplota tavení je 900 až 1050°C kdy se vsazka zcela roztaví. Po 

ochlazení taveniny proběhnou všechny reakce a oddělí se struska, která se dále 

zpracovává v šachtových pecích. V těchto pecích je možné zpracovávat i prachový 

odpad. 

 Tavení v bubnových pecích je výhodné díky rotaci pece kdy se tavenina promíchává 

a tím je zajištěna intenzivnější výměna tepla díky čemuž reakce probíhá rychleji. 

Nevýhodou je krátká životnost vyzdívky. Teplota v peci je 1100 až 1200°C a 

minimální velikost vsazky je 30 tun. 



19 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

FONIOK Kryštof Technologické, ekologické a ekonomické hledisko recyklace automobilových 
akumulátorů. Bakalářská práce VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2015 

 Tavení v šachtových pecích je výhodné, protože jsou kontinuální. Tím se snižují 

velké teplotní ztráty. Výsledná kvalita vyrobeného kovu je velmi dobrá a zároveň je 

vyšší i výtěžnost kovu. Vsázka do těchto pecí se skládá z aglomerátu, olověných 

zbytku a šrotu, koksu a struskotvorných přísad (vápenec, křemičitany, uhličitany, 

fluoridy a jiné.) Pro odstranění vlhkosti a vázané vody se vsazka předehřeje na teplotu 

400°C následně se při teplotě 750°C redukují oxidy olova (PbO) a sírany olova 

s oxidem křemičitým a vznikne křemičitan a oxid siřičitý. Pokud jsou v sazce 

přítomny prvky jako As, Sb, Fe, a Cu probíhají reakce těchto sloučeni a přeměna na 

kamínek. Výsledné produkty šachtových pecí jsou surové olovo, stěry, stěry, struska, 

kamínek, a kychtové prachy. Získané olovo je nutno rafinovat kvůli nečistotám. Pro 

zpracování prachového odpadu v šachtových pecích je nutno tento odpad aglomerovat 

na větší hrubost. 

  Postupu firmy KHD (BRD): Drcení celých akumulátoru na kusy menší než 80mm. 

Následná neutralizace a roztřízení jednotlivých materiálů. 

 Postupu firmy Berzelius-Binsfeldhammer (BRD): Drcení a mletí celých 

akumulátoru. Jednotlivé složky se dělí v těžkokapalinových suspenzích z plavného 

magnetitu. Výsledkem je mřížkový kov, kal a odpad. Mřížkový kov se taví v krátké 

bubnové peci a kal se po aglomeraci taví v šachtové peci.  

 Stolbergův proces (USA): Třídění jednotlivých části akumulátoru v těžkokapalinové 

suspenzi z jemně mletého ferosilicia. Oddělí se kovové olovo, oxidy a sírany, obal a 

separátory. Tento proces je nejúčinnější. 

 RSR-Bunker-Hill proces (USA): Rozdrcení a akumulátoru ve velkém rotačním 

drtiči. Tento odpad jde do suspenze s podíly oxidů, síranů a kyseliny sírové. Na 

povrch vyplavou plastové části a ke dnu klesne olovo. 

 Tonolliho proces: Rozbíjení akumulátoru ve speciálním bubnu. Následně se směs 

materiálů rozdělí v těžkokapalinovém třídiči. Takto se zpracovává 60 tun akumulátoru 

ročně.  
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 Postup komplexního zpracování celých akumulátoru: Rozdrcené a kyseliny 

zbavené akumulátory se zpracovávají v šachtové peci. Odpadní plyny se upravují ve 

spalovací komoře, která je součásti pece. Plyny se po ochlazení filtrují a takto 

zachycený prach se kontinuálně zpracovává v mále plamenné peci. Po ztuhnutí se 

vrací zpět do vsazky šachtové pece.   

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Recyklace akumulátorů v Kovohutích Příbram 

 

8.1. O společnosti 

V dubnu 1786 byla zahájena stavba nové huti v místech, kde již v roce 1632 stávala huť stará. 

Stavba nové huťi byla dokončena v roce 1793 a je základem dnešních Kovohutí Příbram. 

V letech 1859 – 1862 bylo postaveno osm olovářských pecí a od roku 1886 byla zavedena 

výroba polotovarů a výrobků z olova, cínu a jejich slitin. 

 V roce 1972 byla zastavena výroba z olověných koncentrátů a to z ekonomických a 

ekologických důvodů. Od tohoto roku Kovohutě Příbram zpracovávají pouze odpady, 

především vyřazené olověné akumulátory, ale i další odpady olověné nebo s obsahem drahých 

kovů. Podnik se tak stal jednak centrem recyklace olověných surovin tak i místem likvidace 

odpadů s menšími obsahy olova. Hlavním zdrojem olova k recyklaci jsou vyřazené olověné 

akumulátory, z nichž lze získat zpět jak čisté olovo v jakosti 99,97 % Pb, tak i různé slitiny, 

vhodné pro výrobu nových akumulátorů nebo pro jiné využití. 

8.2. Technologie zpracování olověných akumulátorů v šachtové peci 

 

Při této technologii zpracování olověného odpadu je výhodné, že struska vznikla tavením 

(křemičitan železnato-vápenatý) obsahuje méně než 2% olova, které není rozpustné ani 
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vyluhovatelné. Vzniklou strusku je možno skladovat na nezabezpečených skládkách, kde 

nehrozí znečištění životního prostředí. Tím to zpravováním nelze recyklovat polypropylen, ze 

kterého jsou vyrobený nádoby většiny akumulátoru. Musí být proto dál zpracováván v tzv. 

bubnových pecích. Přibližně 80% přijatého olověného odpadu tvoří akumulátory. 

Zpracovávají se i jiné odpady obsahující olovo například kusové olovo, trakční a staniční 

akumulátory, olověné pláště kabelů i prachové materiály. Recyklační cyklus se skládá 

z několika částí. Hlavní fáze zpracování po dovezení odpadu jsou: 

            • skladování v systémových boxech  

• příprava a nadávkování vsázky  

• roztavení vsázky a odlévání roztaveného surového olova  

• rafinace surového olova a odlití čistého olova do normovaného tvaru  

 

8.2.1 Skladování odpadů v systémových boxech 

 

Odpad se v areálu kovohutí skladuje na zabezpečeném místě. Pro přípravu vsazky jsou 

jednotlivé druhy odpadu rozděleny do systémových boxů. Akumulátory jsou do těchto boxů 

uloženy ve sběrných nádobách. V jiných boxech jsou uložený akumulátory po odstranění 

elektrolytu a další suroviny jako například železo, koks, vratná struska a struskotvorné přísady 

obr. 10 a obr. 11.  

 

 
 

Obr. 10 Vratná struska v systémovém boxu [11] 
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Obr. 11 Akumulátory po odstranění elektrolytu v systémovém boxu [11] 

 

 

         8.2.2 Příprava a dávkování vsázky 

 

Pro použití akumulátoru jako vsazky do pece je nutno z akumulátoru odstranit elektrolyt 

obsahující kyselinu sírovou.  Technologie používaná k odstranění elektrolytu spočívá ve 

vysypání akumulátoru z přepravního boxu do vybetonované jámy o rozměrech přibližně 

18x30 metrů a hloubce 2,5m obr. 12. Nádoba má izolované dno, aby nedošlo ke kontaminaci 

půdy.  Akumulátory jsou z jámy vyzdviženy jeřábem a zpuštěny na zem z výšky přibližně 

12m čímž dojde k porušení případně k rozbití nádoby akumulátoru a roztok kyseliny vyteče 

do jámy. Roztok je z jámy pomocí čerpadel odsát do bezpečnostních nádrží a odvezen ke 

zpracování externí firmou. Vsázka je tvořena směsí olova, koksu, železa, vratnou struskou a 

struskotvornými přísadami o celkové hmotnosti 30 tun. Koks se přidává do vsázky pro 

zvýšení teploty při tavení. Pro oddělení síry, která zůstává ze zbytku kyseliny se do vsazky 

přidává železo. Síra se chemicky váže se železem a vzniká tak sirník železa (tzv. kamínek), 

který je samostatnou oddělitelnou částí strusky. Tím je zároveň vyřešen problém odsířením 

olova. Dále se do vsázky přidávají struskotvorné přísady a po odstranění sirníku železa také 

vratná struska. Těmito složkami je zajištěno optimální chemické složení, a zároveň aby co 

největší množství odpadních látek bylo zachyceno ve strusce a ne v samotném roztaveném 

olovu.  
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Obr. 12 Odstraňování elektrolytu z akumulátoru [11] 

 

 

8.2.3 Roztavení vsázky a odlévání roztaveného surového olova 

 

Po naplnění pece vsázkou se provádí tavení vsázky. Primárním zdrojem tepla je dřevo, 

následné zvyšování teploty je umožněno za pomocí koksu, který je obsažen ve vsázce. Pro 

zlepšení kvality hoření je do pece pod tlakem vháněn vzduch. Pomocí ventilátoru jsou z pece 

odsávány zplodiny. Zplodiny obsahují organické částice a nemohou být vypuštěny do 

ovzduší. K zneškodnění těchto částic slouží tři dohořívací komory, kterými prochází odsávané 

zplodiny obr 13. V komorách se udržuje teplota přes 850°C, po průchodu těmito komorami, 

již zplodiny organické částice neobsahují. Následně musí být zplodiny v potrubí ochlazený 

pod 200°C, aby mohli projít pytlovými filtry, ve kterých se odstraní mechanické částice obr 

14. Obsah těchto filtru je dále zpracováván v bubnových pecích. Maximální hodnota oxidu 

siřičitého SO2 naměřeného při výstupu z filtru je 800mg/m
3
. Při obvyklém chodu pece je 

obsah SO2 okolo 150mg/m
3
.  

 



24 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

FONIOK Kryštof Technologické, ekologické a ekonomické hledisko recyklace automobilových 
akumulátorů. Bakalářská práce VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2015 

 
 

Obr. 13 Věže s třemi dohořívacími komorami [11]    
 

 
                                         

Obr. 14 Potrubí pro ochlazení zplodin [11] 
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Olovo v peci dosahuje teploty 1000 až 1100°C na jeho povrchu se tvoří struska. Struska je 

odpichována do speciálních nádob (tzv. kokil). Po vychladnutí se struska z kokil vyklepe. 

Následně je oddělen křemičitan železnato-vápenatý, který se vrací zpět do pece a část sirníku 

železa, který se dále nezpracovává. Interval odpichu strusky je každých 15-20minut. 

Z výpustného sifonu je roztavené olovo naléváno do formy, kde se chladí obr. 15.  

 

Obr. 15 Roztavené olovo vytékající z pece tzv. sifonem [11] 

Po vyndání z formy má surové olovo tvar cihly o rozměrech 500 x 1000 x 400mm a 

hmotnost 1500kg obr. 16. Pro velký obsah nečistot musí být takovéto olovo dále 

zpracováváno.  

 

Obr. 16 Odlitky olova po vytažení z formy [11] 
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8.2.4 Rafinace surového olova a odlití čistého olova do normovaného tvaru 

Surové olovo se taví v deseti rafinačních kotlích obr 17. Doba potřebná k roztavení olova je 

přibližně deset hodin.  

 

 

 
Obr. 17 Rafinační kotel naplněný surovým olovem [11] 

 

Po roztavení se z povrchu stáhne vrstva nečistot. Rafinační proces spočívá v přidávání prvku, 

které na sebe vážou nečistoty obsažené v roztaveném olovu. Přidáním síry, která reaguje 

s mědí a váže jí na sebe, zůstává na hladině černý prach. Ten je odebrán z povrchu a dále 

zpracován bubnové peci. Olovo je při teplotě okolo 400°C přečerpáváno mezi jednotlivými 

rafinačními kotli. V jednotlivých kotlích se provádí jiná metoda rafinace. Foukáním kyslíku 

tryskou do roztaveného olova z něj dostaneme obsažený cín. Kyslík reaguje s cínem a na 

povrchu se vytvoří vrstva oxidu olova a cínu ve formě žlutého prášku. Stejným způsobem se 

rafinují i arsen a antimon. Přidáním zinku se vytvoří na povrchu pěna obsahující drahé kovy. 

Zbylý zinek se oddělí pomocí vakuové rafinace. Zinek se destiluje a zůstává usazen na 

stěnách a poklopu vakuového kotle obr. 18. 
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Obr. 18 Zinek usazený na stěně vakuového rafinačního kotle [11] 

 

 

Po rafinaci dostáváme čisté olovo. Na závěr rafinace je možno olovo legovat různými prvky 

například stříbrem. Proces rafinace trvá 3 dny. Závěrečné čtyři rafinační kotle mají výpustné 

ventily, kterými se olovo nalévá do forem. Jeden takový to odlitek (tzv. houska) má rozměr 

90 x 90 x 580 mm a hmotnost 40kg. 
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8.3. Technologie bubnových pecí  

 

Materiály, které nelze zpracovat v šachtové peci například prachové odpady s obsahem olova 

se zpracovávají v bubnové rotační peci obr 19. Další odpady zpracovávané v této peci jsou 

prachy zachycené pylovými filtry a odpady s vysokým obsahem cínu. Prachy z těchto filtru 

obsahují zbytkové množství organických částic původem ze separátoru a polypropylenových 

nádob akumulátoru. Obsahem vsazky jsou dále struskotvorné přísady a tzv. redukovadla. Při 

tavení v bubnové peci vzniká sodná struska, která je vyluhovatelná a je nutno jí skladovat na 

zabezpečených skládkách. 

 

                      

 

                                                   Obr. 19 Bubnová pec [11] 
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9. Ekologické hledisko  

Olovo patří mezi velmi škodlivé kovy. Má schopnost vázat se na bílkoviny, má silné 

teratogenní a karcinogenní účinky. Ročně se dostane do životního prostředí 440 000 t olova. 

Zvýšená koncentrace olova u člověka vyvolává chudokrevnost, poškozuje centrální nervovou 

soustavu, trávicí ústrojí, ledviny, srdce, cévy, dýchání a negativně působí na tvorbu červených 

krvinek. Působení těžkých neželezných kovů na člověka je uvedeno na obr. 18. 

 

 

Obr. 20 Ukládaní olova v těle [12] 

 

Největší koncentrace olova je v půdě spolu s manganem, zinkem a chromem. Velké 

koncentrace jsou také v ovzduší a ve vodě. Zvýšený výskyt kovů v půdě, vodě a v ovzduší 

vede zároveň k vyšší koncentraci v potravinovém řetězci, a to působí na zvýšení koncentrace 

v tkáních organismů. Každá dlouhodobá expozice kovů může zapříčinit funkční poruchy 

orgánů. Olovo má největší podíl z celkových antropogenních emisí kovů. Dostává se 

přirozeným koloběhem látek do krevního řečiště člověka. Dlouhodobá expozice i nízkých 

hladin olova je příčina široké škály defektů. Odhaduje se, že 20-30% světové populace 

obyvatel velkoměst je intoxikováno olovem. [13] 
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Z těchto příčin je potřeba maximálně využívat olověný odpad a minimalizovat vliv sběru a 

zpracování na životní prostředí. Otázka olověného odpadu musí být také řešena správně 

legislativně. Zde v některých hraničních případech může dojít ke střetu ekologů a technologů. 

Problematika olověných akumulátorů je řešena v legislativě Evropské unie i v zákonech 

jednotlivých evropských zemí. Většina zemí už zavedla recyklační poplatek. Ve Švédsku se 

zvýšila návratnost z 55% na 90%. Modernizace zpracování olověných akumulátorů podporuje 

ministerstvo projekty. [14] 

V návaznosti na zahraniční výsledky, např. firma Jungfer z Rakouska sleduje možnost 

náhrady PVC separátoru v akumulátorech jiným méně problematickým materiálem. Tento 

způsobuje hromadění směsi PVC s ebonitem na skládce s rizikem vzniku požáru a znečištění 

životního prostředí nebo je nutné skladování zásadité strusky s obsahem chloru a v krajním 

případě vypouštění roztoku NaCl do vod. Rakouska firma připravuje výrobu z jiného 

materiálu např. polypropylenu. [15] 

V poslední době se v Kovohutích Příbram vynaložilo mnoho financí na ekologické investice a 

snížení emisí olova. Byly vybudovány skládky nebezpečného odpadu, čistička odpadních vod, 

kde se výrazně snížilo znečištění odpadních vod vypouštěných do říčky Litavky. Byly také 

realizovány opatření pro odstranění starých ekologických zátěží. Nyní jsou Kovohutě Příbram 

závodem pro ekologické a ekonomické zpracování olověného odpadu. [16] 

 

10.  Ekonomika recyklace akumulátorů 

 

Olovo je snadno recyklovatelný materiál. Může být opakovaně taveno. Olovo vyrobené 

sekundární produkcí je k nerozeznání od olova vyrobeného produkcí primární. Produkce 

sekundárního olova je ve velkém procentu zastoupena po celém světě. Přes 50% vyrobeného 

olova pochází z recyklovaného olova. Západní Evropě je to přes 60% a v USA přes 70%. 

Také je zaznamenaný nárůst v Asii o 36% a v Latinské Americe 40%. Sekundární produkce 

olova je vyšší, než u materiálu jako například papír, plast nebo sklo. Je to dáno především tím, 

že tyto materiály jsou levné a přeprava takových to produktů je nákladná. [17] 
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Faktory ovlivňující vysoký podíl recyklace olova: 

- výrobci akumulátoru jsou největšími spotřebiteli olova. Ve většině států EU je velmi vysoká 

míra sběru a návratnosti akumulátorů  

- další olověné produkty používané v menších objemech jsou vhodné pro recyklaci, mohou 

být navráceny přes sběrné dvory  

- při výrobě železa a oceli dochází k oddělování zinku, mědi a také olova, které může být 

následně recyklováno a zpracováno  

- dramaticky kleslo používání olova v případech, kdy dojde k nenávratnému rozptýlení a 

nelze jej recyklovat (aditiva do pohonných hmot, barviva).  

 

Recyklace se využívá v případech, kdy je to ekonomické. Obnovování kovového šrotu má 

výhodu ve své snadnosti a energetické výhodnosti. K produkci recyklovaného olova je 

potřeba 35-40% energie, které by bylo zapotřebí k produkci olova z rud. Minimálně 85% 

spotřebovávaného olova může být recyklováno. Nicméně v praxi je objem obnovovaného 

olova menší. Některé olověné výrobky nejsou recyklovány buď proto, že to není ekonomicky 

výhodné nebo jednoduše proto, že to není praktické. Avšak objem recyklovaného olova stále 

narůstá. Legislativní a ekonomické faktory jsou dvěma hlavními důvody tohoto nárůstu. 

Všechny tyto údaje jsou pouze orientační.  

Data o procentu recyklovaných olověných akumulátorů jsou dostupná jen v několika zemích, 

například v Itálii, kde tamní sběrný systém zaznamenává tyto informace. Obecně se udávají 

hodnoty založené na porovnání odhadů celkové spotřeby olova a celkového objemu 

sekundární produkce.  

Tato čísla mohou být zkreslena:  

- mezinárodním obchodem s olovem ze sekundární a primární produkce  

- dlouhou dobou používání některých produktů, aniž by se recyklovaly  

- celosvětovým nárůstem spotřeby, který způsobuje, že ani 100% recyklace by nepokryla 

poptávku po nových produktech z olova  

 

Zlepšování systému nakládání s odpady (vybízení k odevzdávání akumulátoru, směrnice pro 

správné zacházení s materiály ze starých automobilů, elektronického odpadu) a také pokrok v 

technikách produkce vedou k zvyšování podílu recyklovaného olova. [18]  
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11.  Praktická část 

 

Pro praktickou část bakalářské práce jsem se rozhodl provést materiálovou analýzu 6-ti 

článkového 12V akumulátoru o kapacitě 50Ah. Tento akumulátor pocházel z mého 

automobilu, když přestal být funkční a nahradil jsem jej novým. Akumulátor jsem 

zpracovával v laboratoři VŠB-TUO, Katedry neželezných kovů, rafinace a recyklace. 

Z akumulátoru jsem nejprve odstranil tekutinu – kyselinu. Pak jsem ho rozřezával na 

laboratorním stole, na který jsem umístil papír pro zachycení případného zbytku elektrolytu. 

Pro rozřezání jsem použil pilku na železo. Po odšroubování zátek a vylití zbytku elektrolytu 

jsem rozřezal plastový obal akumulátoru v každém jednotlivém článku. Následně jsem odpojil 

jednotlivé elektrody od spojovacího můstku. Poté jsem tyto můstky oddělil od plastového 

obalu včetně připojovacího pólu. Celý akumulátor i jednotlivé části jsem postupně zvážil viz. 

Tab. 1. 

 

Tab. 1. Hmotnosti jednotlivých části akumulátoru 

Zvážené části akumulátoru Hmotnost v kilogramech 

Kompletní akumulátor včetně elektrolytu 12,61 

Akumulátor bez elektrolytu 10,82 

Průměrná hmotnost jednoho článku 1,38 

Všech 6 článku z akumulátoru 8,37 

Všechny plastové části akumulátoru 0,97 

Spojovací můstky včetně připojovacích pólů 1,05 

Průměrná hmotnost záporné elektrody 0,120 

Průměrná hmotnost kladné elektrody 0,160 

Průměrná hmotnost jedné uzavírací zátky 0,025 

 

V příloze 1 je uvedena fotodokumentace k praktické části. 
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12.  Závěr 

 
Bakalářská práce byla zaměřena na možnosti recyklace automobilových akumulátorů v České 

republice a na řešení této problematiky v zahraničí.  

Úvodní kapitoly práce jsou zaměřeny na legislativu v odpadovém hospodářství a zákony, 

které s touto problematikou souvisejí.  

Dále byl charakterizován pojem recyklace materiálů a technologie s nimi související. Tato 

kapitola je zaměřena na současné recyklační způsoby zpracování a to na mechanickou úpravu, 

přímé pyrometalurgické tavení a úpravu akumulátorových zbytků. Jsou zde detailně uvedeny 

jednotlivé metody. Také je popsán systém recyklace v našem největším závodě pro 

zpracování olověných akumulátorů v Kovohutích Příbram nástupnická,a.s.  

Současná situace v zahraničí je z dostupných literárních pramenů charakterizována v kapitole 

3. Z pohledu technologického a v neposlední řadě nové trendy ve výzkumu. Jsou popsány 

recyklační technologie, které se používají v zahraničí, např. v USA, ve Francii nebo ve 

Španělsku. Kapacita jednotlivých závodů a jejich roční produkce.  

Další kapitoly jsou věnovány popisu jednotlivých typů olověných akumulátorů a jejich použití 

v automobilech. Detailní rozbor akumulátoru na jednotlivé části, jejich popis, funkce a 

složení.  

Hlavním cílem práce bylo získání přehledu o technologických, ekonomických a ekologických 

aspektech současných technologií pro recyklaci akumulátorů a zisk olova jako druhotné 

suroviny.   

V praktické části mé bakalářské práce jsem mechanicky rozebral olověný akumulátor 

v laboratořích Katedry neželezných kovů, rafinace a recyklace. Jednotlivé části jsem 

zdokumentoval a provedl jsem materiálovou analýzu.  

Závěrem je nutné zdůraznit, že v současnosti se akumulátorový odpad jeví jako perspektivní 

zdroj olova, který je potřeba ekonomicky a ekologicky využít, aby se nestal hrozbou pro 

životní prostředí, ale byl obnovitelným zdrojem a výhodnou druhotnou surovinou.  
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