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Anotace 

V předložené práci je zpracován přehled používaných mechanických úprav kovového 

odpadu. V první části je vysvětlena problematika recyklace kovových odpadů a na ní se 

vztahující legislativa. Následně je začleněna problematika dopravy kovového odpadu řešící 

přísun a vykládku. Do tohoto oddílu je včleněna i problematika měření radioaktivity 

kovového odpadu. V další části jsou rozvedeny a vysvětleny nedestruktivní úpravy 

kovového odpadu. Následuje podrobnější popis destruktivních úprav kovového odpadu 

na výrobních agregátech. Dále pak je zde uveden vývoj cen Fe šrotu v letech 2007 – 2008. 

Pro ucelený přehled je v závěrečné části uvedena struktura vykupovaného šrotu u koncových 

zpracovatelů. Pro názorný přehled zpracování kovového odpadu jsou v přílohách vloženy 

i firemní fotografie zobrazující jednotlivé fáze činností výrobních agregátů. 

Klíčová slova: recyklace kovového odpadu, legislativa, radioaktivita, třídění kovového 

odpadu, mechanické úpravy kovového odpadu, stříhání, drcení, lisování, drtič 

 

Summary 

The presented work is processed by an overview of  used mechanical adjustments 

metal waste.  The issue of  recycling metal waste and the related legislation is is explained 

in first part of work. Then the transport issues of metal waste tackling feeding and unloading 

is integrated. The issue of measurement of radioactivity of waste metal is included in this 

section. Non-destructive adjustments metal waste are expandet and explained in other part. 

Follows a more detailed description of destructive adjustments metal waste by production 

units. Then here is the development of Fe scrap prices in the years 2007 - 2008. For a 

comprehensive overview the structure of collected scrap at the end-processors is given in the 

final section. For an illustrative overview of the processing of metal scrap corporate photos 

showing various stages of production by produstion units activities aggregates are included 

in Annexes. 

Keywords: metal scrap recycling, legislation, radioactivity, sorting metal scrap, mechanical 

treatment of metal scrap, cutting, crushing, dressing, schredder 
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1. Úvod 

Odpady vznikají z každé lidské činnosti, obklopují a zahlcují nás téměř na každém 

kroku. Veškerá výrobní i nevýrobní činnost je doprovázena vznikem odpadů. Otázka jejich 

zpracování, využití nebo zneškodnění představuje dnes prvořadý úkol z hlediska ochrany 

prostředí i z hlediska ekonomického. Protože v odpady se mění většina nedostatkových 

surovin, je nezbytné omezit neúčelnou spotřebu surovin a nedostatkových materiálů 

a využívat všechen odpad tak, že se stane hlavním zdrojem surovin a přírodní nedotčené 

zdroje budou rezervou společnosti pro budoucnost. Proto bylo zpracováno, schváleno 

a přijato několik základních zákonů, vyhlášek a nařízení upravující nakládání s odpady, proto 

se odpadovým hospodářstvím zabývá stále více odborníků jak v orgánech státní správy 

a samosprávy, tak ve sféře výroby a služeb. [1] 

Základní faktory, které v budoucnu značně ovlivní celou surovinovou politiku, jsou 

využití druhotných zdrojů a recyklace, uplatnění miniaturizace všech pracovních prostředků 

a předmětů osobní potřeby a využívání náhradních materiálů za drahé, nedostatkové 

suroviny. Prvotní a druhotné kovonosné suroviny činí významnou složku v celkovém 

množství nerostných surovin a mají své specifické vlastnosti. Zpracování a využívání 

prvotních zdrojů surovin s obsahem kovů je do značné míry určováno obsahem užitkových 

kovových složek v rudě a ekonomickými ukazateli, které udávají náklady na těžbu a výrobu 

kovů z dané nerostné suroviny.  

Kovové a kovonosné odpady mají významné postavení v celkovém množství 

druhotných surovin. Jejich využívání je nejen fyzicky nutné, nýbrž i ekonomicky výhodné. 

Zpracováním druhotných surovin s obsahem kovů dochází nejen k značným úsporám 

energie a primárních surovinových zdrojů, ale jejich využívání je také významné z hlediska 

ochrany životního prostředí. Zpracováním druhotných surovin se získává z bezcenného, 

často obtížného odpadu užitná hodnota, která podstatně rozšiřuje surovinovou základnu. [2] 

Cílem bakalářské práce je řešení problematiky mechanických úprav kovového 

odpadu a jejich uplatnění v dnešních podmínkách s ohledem na jejich klady a zápory.  

Záměrem mé práce je zhodnocení mechanických úprav kovového odpadu, grafické 

vyhodnocení nárůstu a poklesu výkupních cen za poslední dva roky a hodnocení struktury 

vykupovaného šrotu u koncových odběratelů. 



Martin Michálek:  Mechanická úprava kovového odpadu 

2 

 
2009 

2. Úvod do problematiky mechanické úpravy kovového 

odpadu 

2.1 Recyklace kovových odpadů  

2.1.1 Kovové odpady, rozdělení a stručná charakteristika 

„Recyklace je opětovné využití surovin obsažených v odpadech z výroby, 

zemědělství a domácností“ – tolik informace z naučného slovníku. Recyklace není 

„vynálezem“ 20. století, ale jsou to postupy velmi staré. Pravděpodobně jeden z prvních 

archeologicky doložených případů recyklace je opětovné využití pazourků a dalších 

kamenných nástrojů neandrtálci na území dnešního Polska. Jak je zřejmé z nálezů, snažili 

se cennou surovinu využít co nejekonomičtěji – proto upravovali některé starší nástroje, jiné 

nástroje vznikly ze zlomků větších kusů, které původně sloužily k jinému účelu. Dalším 

příkladem může být měď, kterou lidstvo (spolu s dalšími kovy – zlatem, stříbrem, cínem, 

olovem, rtutí a železem) využívá již tisíce let. Z archeologických nálezů se usuzuje, že 

využívání měděného odpadu (poškozených či nepotřebných bronzových výrobků) je jednou 

z nejstarších recyklačních technologií u kovů. Naproti tomu recyklace železných kovů byla 

umožněna až technickým pokrokem ve druhé polovině 19. století. Do té doby se ocelový 

odpad hromadil ve stále větším množství a byl považován za nezužitkovatelný materiál. 

Po objevu martinského pochodu výroby oceli (1864) se však stal velmi cennou surovinou. 

Při pohledu do periodické tabulky prvků zjistíme, že prvků řazených mezi „kovy“ je 

velké množství. Některé z nich jsou využívány hojně, jiné naopak jen omezeně 

pro specifické aplikace. Přitom je třeba mít na paměti, že intenzivním využíváním se 

 lidstvem využitelné přírodní zdroje všech nerostných surovin, a tedy i kovů, ztenčují. 

V současnosti jsme nuceni zpracovávat s podstatně vyššími náklady než dříve i chudé rudy, 

které by v minulosti zůstaly bez povšimnutí (obrázek 1). Nikoho asi nepřekvapí, že výroba 

kovů z odpadů je ekonomicky výhodnější, což ostatně věděli i naši dávní předci, a zároveň 

i ekologičtější v porovnání s výrobou primárních kovů z rud (obrázek 2). Pro ilustraci této 

problematiky je vhodné zmínit, že použitím 1 tuny upraveného ocelového šrotu v hutích se 
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uspoří nejméně 2 tuny železné rudy, až 500 kg hutnického koksu a asi 400 kg vápence. 

Kromě toho odpadají náklady na těžbu, úpravu a přepravu rud. [3] 

 

 
Obrázek 1 Průměrná kovnatost Cu rud zpracovaných v USA  [3] 
 

 
Obrázek 2 Úspora při výrobě kovů z odpadu  [3] 

 

 Pod pojmem kovový odpad (šrot) rozumíme obvykle ty druhy odpadu, v nichž je kov 

zastoupen převážně ve své ryzí metalické formě a to buď samostatně, nebo ve formě slitin. 

Kovový odpad je dále užitečné rozčlenit na odpad ocelový a litinový a na odpad neželezných 

kovů. Toto členění není možno samozřejmě provést vždy zcela přesně, poněvadž kovový 

odpad může být poměrně složitým konglomerátem oceli, litiny a nejrůznějších neželezných i 

drahých kovů s eventuelním zastoupením nekovových podílů. V tomto případě pak 

hovoříme o polykomponentním (komplexním) kovovém odpadu. [4] 

Hospodárné využití kovového odpadu v ocelárenských provozech je podmíněno 

vhodnou rozměrovou úpravou, jeho roztříděním a vyčištěním. Ruční úprava kovového 

odpadu stále více ustupuje strojním úpravám, které jsou podstatně produktivnější. Výběr 

optimální předúpravy zásadně ovlivňuje další zpracovatelnost kovového odpadu. Vhodná 
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metoda závisí zejména na jeho velikosti, tvaru, chemickém složení, množství a dostupnosti 

využitelných složek, stupni znečištění odpadu atd. [3] 

Výběr metody úpravy šrotu závisí také na jeho původu. Podle zdrojů se ocelový 

a litinový odpad dělí do tří skupin, a to:  

• výrobní odpad – jsou zbytky surovin, vzniklé při výrobním procesu 

(např. při výrobě oceli, ve slévárnách, válcovnách, kovárnách, lisovnách apod.), 

které ztratily svou původní kvalitu a neodpovídají technickým normám, 

příp. výrobně nevyužívané vedlejší produkty vznikající při výrobním procesu; 

odpad nebývá předmětem obchodu a je bezezbytku využit ve vlastním závodě,  

• zpracovatelský odpad – vzniká v odvětvích, která zpracovávají hutní výrobky 

a výrobky strojírenské metalurgie, tj. během kování, lisování, obrábění, vypalování 

a dalšího zpracování hutních polotovarů (profilů, plechů, odlitků, výkovků); tvoří 

jej zbytky materiálů, jako jsou třísky, piliny, odřezky, odstřižky, neshodné výrobky 

(zmetky), okuje apod.; největší výskyt je ve strojírenství, menší ve stavebnictví, 

dopravě a ostatních odvětvích; jeho podíl v celkovém objemu odpadu klesá, 

protože výrobky mají lepší konstrukci, nižší hmotnost, klesá podíl třískového 

obrábění a více se používají moderní technologie (např. prášková metalurgie),  

• amortizační odpad – vzniká vyřazováním strojů; podle původu se nejčastěji 

rozděluje na:  

o železniční – pochází z rekonstrukcí železničního svršku (kolejnice, 

výhybky, točny, mosty, stožáry atd.) a z vyřazených kolejových vozidel 

(vagóny, lokomotivy, cisterny, jeřáby atd.),  

o lodní – má obdobný význam jako železniční, avšak jeho výskyt v ČR je 

malý,  

o šrot z automobilů a letadel – představuje poměrně cenný zdroj, ale jeho 

zpracování je poměrně drahé,  

o šrot ze strojů a zařízení – se skládá z nepotřebných strojů a zařízení všeho 

druhu; tvoří 60 až 80 % celého výskytu amortizačního šrotu; je tvořen 

nákladními automobily, autobusy, jeřáby, cisternami, kotli apod.,  

o šrot z domácností – netvoří sice velké zdroje dobře zpracovatelné suroviny, 

ale jeho výskyt v posledních letech prudce vzrůstá; pochází z vyřazených 
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praček, chladniček, sporáků, radiátorů, elektro spotřebičů a především 

z kovových obalů. [3] 

Použití šrotu ve stavu, v jakém vzniká, není obvykle možné. Fyzikální vlastnosti 

a látkové nebo chemické složení odpadu ve většině případů nevyhovují požadavkům 

hutnického průmyslu a je proto nutno šrot podrobit některému z úpravnických procesů, které 

mají za úkol: 

Výrobu šrotu s vhodnými fyzikálnímu vlastnostmi, které zaručují dosažení vyhovující 

vsázecí rychlosti do hutnických agregátů, dosažení nízkých tavících časů a nízkých ztrát 

propalem.  

Výrobu šrotu čistého, zaručujícího výrobu kvalitních hutnických výrobků s vysokou 

výtěžností.  

 Úprava šrotu může obecně spočívat v mechanických, pyro- i  hydrometalurgických 

postupech. Volba procesu úpravy je determinována zejména druhem a rozsahem znečištění 

šrotu, jeho fyzikálními vlastnostmi a požadavky hutního průmyslu na jeho kvalitu. 

 V závislosti na výše uvedených skutečnostech lze rozlišit 3 základní směry úpravy 

šrotu: 

• úprava s cílem zlepšení fyzikálních vlastností vytříděného a čistého šrotu pomoci 

zdrobňování eventuálně paketování. 

• výroba čistého a vytříděného šrotu (např. předkoncentrátu obohaceného o kovy 

a jejich slitiny) ze směsného a znečistěného odpadu.  

• příprava znečištěného a drcením neupravitelného šrotu pro bezprostřední 

pyrometalurgické či hydrometalurgické zpracování 

Další rozvoj úpravnických technologií je zaměřen zejména na procesy, spadající 

do druhé skupiny. [4] 

2.1.2 Procesy pro úpravu ocelového a litinového odpadu 

Cílem úpravy zpracovatelského a výrobního ocelového šrotu, který není znečištěn 

nežádoucími prvky a látkami, je získání materiálu, který svými fyzikálními vlastnostmi bude 

vhodný pro další metalurgické zpracování. Zejména se jedná o dosažení vhodného složení 

co do kusovosti (granulometrického složení) a s tím související sypné hmotnosti. Tento cíl 
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může být dosažen zařazením zdrobňovacích procesů (drcení, stříhání na hydraulických 

nůžkách a pálení plamenem) eventuálně použitím zhutňování (lisování a paketování). 

Pro úpravu ocelových třísek jsou zavedeny v závislosti na charakteru třísek (velikost, 

obsah olejů a řezných emulzí) různé procesy a jejich kombinace. Suché, dlouhé ocelové 

třísky se obvykle pouze zdrobňují v uzavřeném cyklu s mechanickým tříděním. Třísky 

s vysokými podíly olejů a řezných emulzí jsou před vlastním zdrobňováním zbaveny těchto 

podílů. Značnou část ocelových třísek je možno zpracovat lisováním spolu s lehkým 

ocelovým odpadem. 

Úprava znečištěného odpadu (zejména amortizačního a některých druhů 

zpracovatelských odpadů) si pak klade za cíl vedle dosažení maximální možné sypké 

hmotnosti také odstranění všech škodlivých příměsí a výrobu šrotu se zaručenými kvalitními 

vlastnostmi. 

Toho může být dosaženo zdrobňováním šrotu s následnou úpravou třídícími 

a separačními (rozdružovací) procesy. Někdy je také nutno pro získání zájmových složek 

odpadů použít hydro-  a  pyrometalurgické postupy. 

 Úprava litinových odpadů není příliš náročná vzhledem k tomu, že převážná část 

tohoto typu odpadu je relativně čistá a obvykle i roztříděná. Jedinou výjimku tvoří 

amortizační odpad strojů a úprava litinových odpadů pouze v jejich zdrobňování. 

Zdrobňování litinových odpadů se nejčastěji provádí na tzv. tlučkách litiny. Pro velmi 

silnostěnný a masivní litinový odpad je možno použít rovněž rozstřelování. V případě 

zpracování litinových odpadů s obsahem ocelí, neželezných kovů a nekovových podílů 

se zařazuje do technologického procesu ještě ruční přebírání a eventuálně magnetické 

rozdružování. K částečnému odstranění nemagnetických podílů dochází rovněž 

při manipulaci s litinovým odpadem pomocí břemenových elektromagnetů. V případě 

litinových třísek se obvykle provádí pouze jejich mechanické roztřídění. [4] 
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2.2 Legislativa  

2.2.1 Legislativa 

Pro nakládání s ocelovým a litinovým odpadem je směrodatná ČSN 42 0030 Ocelový 

a litinový odpad z roku 1994. Tato norma určuje základní postupy pro třídění, zkoušení, 

skladování, dodávání a dopravu ocelového a litinového odpadu. Odpad se člení na tzv. 

kategorie odpadu.  Ocelový a litinový odpad se podle tvaru, rozměrů a hmotnosti člení 

na tzv. druh odpadu. Pro ocelový odpad jsou vyhrazeny druhy 10 a 96, pro litinový odpad 

druhy 02 a 08, podle chemického složení se člení na značky oceli a litiny. Jestliže není 

možno zajistit rozčlenění odpadu podle značky, třídí se odpad na třídy podle této normy. 

U jednotlivých tříd odpadu jsou stanoveny limity obsahů jednotlivých legujících prvků. 

Pro ocelový nelegovaný a nízkolegovaný odpad jsou vyhrazeny třídy 001 a 005. Není-li 

uvedeno v normě jinak, pak pro tyto třídy jsou vymezeny maximální obsahy legovacích 

a doprovodných prvků (tabulka 1). Pro ocelový legovaný odpad třídy 021 až 195 jsou 

udávány (není-li uvedeno v normě jinak) maximální hodnoty Cu 0,30 %, Pb 0,005 %, 

Sn 0,02 %, P+S 0,10 %. Pro litinový odpad jsou vyhrazeny třídy 213 až 241. Pro každou 

třídu jsou uvedena rozmezí C, Si, Mn, P, S. [4] 

 

Tabulka 1  Maximální obsahy legovacích a doprovodných prvků [4] 

Prvek Max.obsah    

[%] 

Prvek Max.obsah    

[%] 

Prvek Max.obsah    

[%] 

Cr  1,00 Ni 0,50 W 0,30 

Co  0,30 Mo 0,10 V 0,30 

Mn  8,00 Cu 0,30 Si 2,00 

Pb  0,05 P+S 0,10 Sn 0,03 

 

Stejně jako jiné oblasti našeho „právního“ života, řídí se i obor recyklace (zpracování 

odpadů) příslušnými zákony, nařízeními, vyhláškami, předpisy a normami. Základním z nich 

v této oblasti je Zákon č. 125/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro zpracování ocelového a litinového odpadu platí norma ČSN 42 0030, pro zpracování 

odpadů neželezných kovů a jejich slitin pak norma ČSN 42 1331. Obě citované normy určují 
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všeobecné zásady pro nákup, třídění, skladování, dodávání, evidenci, kontrolu, dopravu, 

vzorkování, zkoušení a prověřování odpadů železných a neželezných kovů a jejich slitin 

podle chemického složení, tvarů a rozměrů.  

Obě normy mají podobnou stavbu – nejdříve jsou stanoveny termíny a definice. 

Např. pro účely normy ČSN 42 0030 se používají následující:  

 definice odpadu:  

• ocelový odpad – nový a starý odpad legovaných a nelegovaných ocelí,  

• litinový odpad – nový a starý odpad legovaných a nelegovaných litin,  

• nový odpad – vzniká při výrobě ocelí a litin nebo při zpracování jejich polotovarů 

na finální výrobky; je bez příměsí a má charakter materiálu z něhož vznikl,  

• vratný odpad – nový odpad, který vzniká a spotřebovává se při ocelárenské 

a slévárenské výrobě,  

• vsázkové ingoty – nový odpad, určený pro vsázku do ocelárenských pecí; je 

vyroben přetavením ocelového odpadu; přetavením se homogenizuje chemické 

složení,  

• starý odpad – odpad vyřazených výrobků a jejich částí,  

• legovaný odpad – odpad obsahující využitelná množství legujících prvků,  

kategorie odpadu:  

• třída odpadu – rozlišuje a zařazuje ocelový a litinový odpad podle chemického 

složení (ukázka – tabulka 2, 3),  

• druh odpadu – rozlišuje a zařazuje ocelový a litinový odpad podle tvaru, rozměrů 

nebo hmotnosti jednotlivých kusů (ukázka – tabulka 4),  

definice doplňující:  

• dodávka – množství odpadu dodávané jednorázově a doložené jedním dodacím 

listem nebo dokladem o kvalitě,  

• reprezentativní vzorek – vzorek, který v požadované míře odráží sledované 

vlastnosti vzorkovaného celku,  

• dílčí vzorek – vzorek odebraný jednorázově ze vzorkovaného celku, tj. dodávky,  

• znak kvality – obsah prvku (prvků), který je určující pro zařazení odpadu 

do deklarované třídy,  
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• stratifikované vzorkování – postup zjišťování znaku (znaků) kvality dodávky; 

dodávka se nejprve rozdělí na oblasti vymezené prostorem případně i časem, 

z jednotlivých oblastí se odebírají dílčí vzorky pro sestavení reprezentativního 

vzorku,  

• příměs – materiál, který svým chemickým složením neodpovídá chemickému 

složení ocelí nebo litin; je nežádoucí z hlediska optimálního využití ocelového 

a litinového odpadu nebo toto zpracování znemožňuje. [3] 
 
 

Tabulka 2  Třídy nelegovaného ocelového odpadu (podle ČSN 42 0030) [3,25] 

třída obsah prvku [%] poznámka 

001 Cr max. 0,1; Ni max. 0,1; W max. 0,1; Co max. 0,03; 
Mo max. 0,03; V max. 0,1; Mn max. 2,0; Si max. 0,4; 
Cu max. 0,1; Sn max. 0,005; Pb max. 0,003; S max. 0,04; 
P max. 0,04 

odpad vysoké čistoty 

002 Cr max. 0,3; Ni max. 0,2; W max. 0,2; Mo max. 0,1; 
V max. 0,2; Mn max. 2,0; Cu max. 0,3; Sn max. 0,03; 
Pb max. 0,005; P + S max. 0,08 

odpad průměrné čistoty 

003  Cr max. 0,5; Ni max. 0,3; Mn max. 2,0; Cu max. 0,3 odpad nižší čistoty 

004 Cr max. 1,0; Ni max. 0,5; Mn max. 0,8; Cu max. 0,3 odpad nízké čistoty 

005 Cr max. 1,0; Ni max. 0,5; Mn max. 0,8; Cu max. 0,5 odpad velmi nízké 
čistoty 

 
 

Tabulka 3  Třídy legovaného ocelového odpadu (výběr z ČSN 42 0030) [3,25] 

třída obsah prvku [%] poznámka 

021 Cr 1,01 – 4,50         
 
 
 

odpad oceli chromových Cr 

023 Cr 4,51 – 10,00 

024 Cr 10,01 – 15,00 

025 Cr 15,01 – 19,00 

026 Cr 19,01 – 25,00 

027 Cr 25,01 – 30,00 

031 Mn min. 8,00 odpad oceli manganových Mn 

041 Ni max. 5,00  
 

odpad oceli niklových Ni 043 Ni 5,01 – 10,00 

044 Ni min. 10,01 

051 Mo max. 2,00 odpad oceli molybdenových Mo 

061 W max. 7,00 odpad oceli wolframových W 
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třída obsah prvku [%] poznámka 

071 Cr max. 5,00; Ni max. 6,00  
 
 

 

odpad oceli chromniklových CrNi 

073 Cr 10,00 – 20,00; Ni max. 6,00 

074 Cr 20,00 – 30,00; Ni max. 6,00 

075 Cr 15,00 – 23,00; Ni 5,00 – 13,00 

076 Cr 23,01 – 30,00; Ni 7,00 – 15,00 

077 Cr 20,00 – 30,00; Ni 15,01 – 25,00 

078 Cr 20,00 – 30,00; Ni 25,01 – 40,00 

081 Cr max. 6,00; Mo max. 4,00  
odpad ocel chrom-molybdenových 

CrMo 084 Cr max. 6,00; Mo max. 4,00; Ni max. 0,30 

085 Cr 6,01 – 15,00; Mo max. 4,00 

 
Tabulka 4  Druhy ocelového odpadu (výběr z ČSN 42 0030) [3,25] 

Železný odpad 

druh název odpadu poznámka 

12 starý těžký odpad upravený, 
rozměr max. 1 500x500x500 mm, tloušťka min. 6 mm, průměr lana 
min. 6 mm 
kusový ocelový odpad, starý odpad lan svázaný do kruhů o průměru 
max. 700 mm, odpad trubek 

13 starý těžký odpad upravený, 
rozměr max. 1 500x500x500 mm, tloušťka min. 6 mm, průměr lana 
min. 6 mm, kusový ocelový odpad, starý odpad lan svázaný do kruhů 
o průměru max. 700 mm, odpad trubek  

15 starý těžký odpad neupravený, 
délka nad 1 500 mm, kolejnice všech druhů a rozměrů o hmotnosti 
min. 10kg/m bez spojovacího materiálu, nedovalky kolejnic, trubky, 
po dohodě může být dodáván upravený 

16 starý těžký odpad neupravený, 
kusy do 5 500x800x500 mm nebo hmotnosti do 3 000kg, tloušťka 
min. 6 mm, velkokusý odpad, části strojů a zařízení, části dopravních 
prostředků, dodává se na základě smlouvy 

21 nový lehký odpad pro lisování, 
tloušťka do 3 mm, odpad plechů a jiných částí nepokovených, 
bez smaltových a jiných povlaků, trubky, svitky a mašle dle dohody 

27 starý lehký odpad pro lisování, 
tloušťka do 4 mm, ocelový odpad lehký včetně stočených  lan a drátů 
nebo jejich kusů do délky 1 500 mm, připouští se ocelový odpad 
s běžnou povrchovou úpravou  nátěru, lana apod., nejsou povoleny 
nádoby od dehtu, asfaltu, kyselin,  uzavřené sudy, uzavřené tlakové 
nádoby,  není dovoleno znečištění neželeznými kovy v metalické 
podobě, neškodlivé nečistoty se odečítají z hmotnosti dodávky, 
pevně spojené části o tloušťce stěny nad 4 mm, ale max. 10 mm, 
mohou činit max.  5 % hmotnosti dodávky  
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Železný odpad 

druh název odpadu poznámka 

28 starý lehký odpad pro drcení, 
tloušťka do 4 mm, množství neželezných a nekovových součástek se 
připouští do výše jejich původní hmotnosti, lehký odpad obsahující 
neželezné kovy  (ledničky, pračky, mrazničky, odstředivky, plynové 
a elektrické sporáky, autogramy osobních i dodávkových silničních 
vozidel zbavené pohonných hmot a oleje, smaltované předměty), 
části autogramů zbavené neželezných kovů a smaltovaných dílů patří 
do druhu 27, dodávky na základě smlouvy  

33 balíky nového 
ocelového odpadu 

rozměr max. 600x600x600 mm,  
nový odpad bez povlaků a bez třísek 

36 balíky starého 
ocelového odpadu  

rozměr max. 2 200x1 000x900 mm, starý odpad a dlouhé třísky, 
dodávky a rozměry balíků jsou předmětem dohody 

51 třísky ocelové 
krátké 

délka do 50mm, 
obsah mastnoty a vlhkosti se odečítá z hmotnosti dodávky 

52 třísky ocelové 
dlouhé 

délka nad 50mm, 
obsah mastnoty a vlhkosti se odečítá z hmotnosti dodávky 

61 drobný odpad lehký kusy do rozměru max. 100x50x50 mm,  
tloušťka do 3 mm, výseky a odpad z ražení, lisování, kování, bez 
smaltovaných a pokovených kusů, znečištění se odečítá z hmotnosti 

71 těžký ocelový 
odpad 

upravený, kusový, 
rozměr max. 500x300x200 mm, tloušťka min. 6mm, hmotnost kusu 
do 45 kg, kusový odpad, nepatří sem dráty a lana, není dovolen 
pokovený a smaltovaný odpad, podíl kusů do hmotnosti 2,5 kg může 
činit max. 15 % hmotnosti dodávky 

72 těžký ocelový 
odpad 

upravený, kusový, 
rozměr max. 250x200x150 mm, tloušťka min. 6mm, hmotnost kusu 
do 20 kg, kusový odpad, nepatří sem dráty a lana, není dovolen 
pokovený a smaltovaný odpad, podíl kusů do hmotnosti 1,5 kg může 
činit max. 15 % hmotnosti dodávky 

76 drcený ocelový 
odpad 

odpad z drtících mlýnů, sypná hmotnost min. 1,1 t.m-3, ocelové 
sbalky s ojedinělými jen částečně sbalenými kusy, bez mechanických 
přimísených neželezných kovů a nekovových materiálů  

77 drcený ocelový 
odpad 

odpad z drtících linek, sypná hmotnost min. 0,9 t.m-3, zvlněné útržky 
plechu a podílem drobných úlomků, bez mechanicky přimísených 
neželezných kovů a nekovových materiálů 
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Tabulka 4  Druhy ocelového odpadu (výběr z ČSN 42 0030) – pokračování [3,25]   

Litinový odpad 

druh název odpadu poznámka 

02 litinový odpad 
kusový 

upravený, 
rozměry max. 400mm, hmotnost max. 30kg, 
podíl kusů o hmotnosti do 1 kg se připouští do 15 % hmotnosti 
dodávky 

06 litinový odpad 

 

neupravený, včetně slitků, 
rozměr nad 700 mm, hmotnost nad 100 kg, tloušťka max. 250 mm, 
znečištění se odečítá z hmotnosti dodávky, odpady větší tloušťky se 
dodávají na základě smlouvy 

19 odpad nízké čistoty 

 

neupravený, 
vyřazené elektromotory, dynama a startéry včetně připojovacích 
svorkovnic, cívek řemenic, patek, popř.hřídelových spojek s nimi 
pevně spojených, 
množství neželezných a nekovových součástek se připouští do výše 
jejich původního obsahu, hmotnost dodávky se o hmotnost 
neželezných a nekovových součástek nesnižuje 

 

Analogicky jsou sestaveny i normy pro litinový odpad (ČSN 42 0030) a pro odpad 

neželezných kovů a jejich slitin (ČSN 42 1331). [3,25] 

Areál firmy určený k  nakládání s odpady by měl být pokryt asfaltovým kobercem. 

Pod tímto by měla být uložena speciální PE fólie zabraňující úniku ropných a jiných 

nebezpečných látek do půdy. Celý areál by měl být stavebně vyspádován do několika 

horizontálních kanálů, které by měly být kanalizačním potrubím svedeny do lapolu. Veškeré 

tekuté látky včetně dešťové vody budou lapolem zachyceny. Lapol by měl být pravidelně 

1x týdně kontrolován, podle potřeby vyvezen a odpad zlikvidován podle předpisů 

oprávněnou osobou. 

 V každém areálu, kde probíhá výkup odpadu, by měla být silniční mostová váha, 

která musí být v pravidelných intervalech cejchovaná.  

Každé vozidlo, které přijede do takovéto firmy, musí zastavit na vrátnici (váze), 

kde by mělo být okamžitě zapsáno do provozního deníku. Zápis by se měl skládat z času 

příjezdu automobilu, SPZ, jména řidiče, názvu firmy, názvu materiálu, váhy materiálu a čísla 

váženky. Dále by měla být zabezpečena přejímka odpadu. Ta by se měla skládat z: 

a) kontroly dokumentace o odpadu: informace a doklady o kvalitě odpadu, které musí 

dodavatel odpadu (vlastník odpadu) poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného 
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zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom 

kalendářním roce: 

• identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČO bylo-li přiděleno) 

• identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČO bylo-li přiděleno) 

• kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku  

• předpokládané množství odpadu v dodávce 

• předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností  

• předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok  

b) vizuální kontroly každé dodávky odpadu 

c) namátkové kontroly odpadu k ověření shody odpadu s popisem uvedeným 

v dokumentech předložených vlastníkem odpadu 

d) zaznamenání množství a charakteristik odpadu přijatého k nakládání 

    záznam obsahuje:   

• kód druhu odpadu 

• kategorii 

• údaje o hmotnosti odpadu 

• údaje o původu odpadu 

• datum dodávky 

• totožnost původce 

• vlastníka (dodavatele) odpadu 

• při dodávkách nebezpečných odpadů i údaj o nebezpečných vlastnostech 

e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení 

2.2.2 Úprava legislativy 

Seznam odpadů, které na základě vyhlášky č. 478/2008 Sb. ze dne 22. 12. 2008, 

kterou se mění vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, je 

zakázáno vykupovat od fyzických osob: 

• umělecké dílo nebo jeho části 

• obrazy, plastiky, sochy, zvony, okrasné kování apod. 

• pietní nebo bohoslužebné předměty nebo jejich části 
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• urny, kříže, plastiky, svícny, lampičky, ozdobné kování, cínové nádobí apod. 

• průmyslové strojní zařízení nebo jeho části 

• ozubená kola převodovek, velké elektromotory, rozvodné skříně a další 

• obecně prospěšné zařízení nebo jeho části, zařízení pro hromadnou dopravu, 

dopravní značení, součásti veřejného prostranství a komunikací, energetické, 

vodárenské a kanalizační zařízení nebo jeho části 

• dopravní značky, stojany, zábradlí, řetězy, lampy, silové kabely, části hydrantů, 

šoupata, ventily, madla výtahů, propojovací lanka kolejnic, kolejnice, železniční 

kupol, troleje, Al-Fe lana, kliky, věšáky a police osobních vagonů, kanály, poklopy, 

lavičky, SPZ, okapové roury, trafa, troleje apod. 

• části vybraného výrobku, odpadu a zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c) a h) zákona 

zákona 

• Aku desky, stykače, spínače apod. 

Platné od 1.1.2009 

2.3 Doprava kovového odpadu  

2.3.1 Přísun kovového odpadu 

Dodávky ocelového šrotu a litiny musí odpovídat ČSN 42 0030. Dodavatel odpovídá 

za to, že kovový odpad je prost výbušnin a škodlivých látek, že neobsahuje uzavřené nádoby, 

látky jedovaté, předměty snadno vznítitelné, schopné vyvolat požár nebo výbuch, vyzařující 

nebezpečné záření a jakékoliv nebezpečné předměty, které by mohly při manipulaci způsobit 

škodu, ohrozit zdraví nebo lidský život.  

Ocelový a litinový odpad nesmí být mechanicky znečištěn přimísitelnými 

neželeznými kovy, kromě normou stanovených zvláštních druhů. Silné mechanické 

znečištění látkami, které brání efektivnímu využití běžnými úpravárenskými a hutními 

pochody (např. gumou, PVC, dehty, oleji, barvami, chemikáliemi) způsobí jeho vyloučení 

z dodávek. Ocelový odpad rovněž nesmí být mechanicky znečištěn neželeznými kovy. 

Znečištění neškodnými nekovovými látkami (hlína, dřevo, hadry, porcelán, beton apod.) se 

připouští do 1 % u těžkého ocelového odpadu a do 2 % u lehkého ocelového odpadu, balíků, 

třísek a druhu 17. [7] 
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Kovový odpad je na provozovnu dodáván: 

•   v železničních vagonech 

•   v nákladních autech - vozidly dodavatelů nebo dodávky vozidly společnosti 

(obrázek 3, 4) 

 

 
Obrázek 3  Nákladní auto s kontejnerem [13] 

2.3.2 Vykládka kovového odpadu 

Vykládka ze železničních vozů 

Jsou vykládány pouze vozy přistavené k určeným úložištím pro jednotlivé agregáty. 

Během celé vykládky je prováděna vizuální kontrola obsahu vykládaných železničních vozů. 

Namátkově ji provádí na jednotlivých složištích mistr a soustavně obsluha jeřábu nebo 

mobilního nakládače typu Fuchs (obrázek 5, 6), které vagóny vykládají. V případě zjištění 

neshody, tzn., že po odkrytí deklarovaného druhu se v zásilce vyskytne druh, který není 

na daném pracovišti zpracováván, je vykládka zastavena. Toto platí i pro případ, že jsou 

při vykládce objeveny v dodávce nečistoty či nebezpečný odpad. Zjištěnou neshodu 

ve vykládané dodávce řeší zodpovědná osoba. 
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Obsluha jeřábu nebo nakládače typu Fuchs při běžné vykládce dále provádí 

vytřiďování barevných kovů, legovaných a litinových odpadů a nekovových materiálů. Tyto 

materiály nesmí přijít do procesu zpracování ocelových materiálů. Vytříděné materiály 

se ukládají do označených úložných prostorů. [7] 

Vykládka kovového odpadu při autododávkách 

Vykládka obsahu nákladu autododávky je prováděna většinou vyklopením. Pokud je 

vyklápěcí zařízení auta v poruše nebo jím není vozidlo vybaveno, je dodávka vyložena 

mostovým jeřábem (obrázek 7) nebo mobilním nakladačem Fuchsem (obrázek 5, 6). 

Vyklopení se provádí k určeným úložištím pro jednotlivé agregáty. [7] 

 

 
Obrázek 4  Nákladní auto s drapákem (rukou) [13] 
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Obrázek 5  Vykládka ze železničních vozů [14] 

 
Obrázek 6  Mobilní nakladač Fuchs [14] 
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Obrázek 7  Mostový jeřáb [15] 

2.4 Měření radioaktivity kovového odpadu  

2.4.1 Důvod měření radioaktivity kovového odpadu 

Důvody měření radioaktivity: 

• zabránění závažným zdravotním poškozením, v extrémních případech až případům 

úmrtí 

• zabránění závažným ekonomickým škodám, v extrémních případech až ve výši 

několika milionů euro 

• dodržení obvyklých obchodních podmínek [11] 

Obvyklé obchodní podmínky pro dodávky nelegovaného ocelového šrotu 
(znění z 1. 4. 1999) 

Výňatek z obchodních podmínek firmy TSR Czech Republic s.r.o. – bod 9 odstavec d).  

d) Veškerý šrot musí být bez ionizujícího záření nad rámec vlastního přirozeného 

záření oceli. 
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• při novém zahájení dodávek šrotu, jinak vždy na počátku kalendářního roku 

• záruka, že se ionizující záření nevyskytuje à měření vlastními měřidly 

před dodávkou 

• přímé dodávky: pokyn pro subdodavatele příp. závazek k pečlivé kontrole a měření 

dodávaného šrotu 

• přímé importy vlakem příp. nákladními vozidly: smlouva s ujištěním o stavu 

bez záření (kontrola pomocí vlastních měřidel) [11] 

2.4.2 Možné radioaktivní látky ve šrotu 

Látky přirozeného původu (materiál NORM): 

• materiály s kontaminovaným povrchem z dobývání chromových rud 

• kontaminovaná potrubí nebo přístroje (např. z těžby uhlí, rud, z vodního 

hospodářství, z ropného a plynařského průmyslu) 

• průmyslové výrobky (např. svářečské elektrody, části pohonových ústrojí, 

slévárenské písky s obsahem zirkonu nebo monazitu) 

• stavební materiály (např. břidlice, měďařská struska, žula, bauxit, modrý čedič) 

• materiály z optického průmyslu (leštící prášek, sklo s obsahem thoria) 

• kaly z úpravy vod 

• žáruvzdorné materiály/výtěžek z pece 

• přístroje a zařízení z chemického průmyslu (např. fosfátová hnojiva, thoriové 

katalyzátory) 

• látky z elektráren a spaloven (popel, struska, granulát, prach, písek, seškrabky, 

kaly, vyzdívky pecí) [11] 

Látky umělého původu: 

• školní a demonstrační preparáty 

• zdroje z lékařských ozařovacích zařízení (léčba ozařováním) 

• radiofarmaka (např. kontrastní prostředky) 

• zdroje ke kontrole a kalibraci záření z oblasti výzkumu a techniky 

• zdroje z oblasti kontroly materiálů (např. kontroly svarů, měření tloušťky a hustoty) 

• zbytkové látky z jaderných zařízení (neodborně zlikvidované) 

• staré přístroje k rádiové terapii (např. pohárky na pití) 
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• indikační přístroje s fluorescenčními barvami (ručičky, číselníky) 

• vojenské přístroje (uranová munice) [11] 

Problémy při rozpoznávání radioaktivních zdrojů záření ve šrotu: 

• případné odstínění zdroje záření transportním / skladovacím kontejnerem 

• odstínění radioaktivních látek okolním nákladem 

• málo času na měření (měření během průjezdu) [11] 

2.4.3 Postup v případě záchytu radioaktivního materiálu 

Měření radioaktivity materiálu (obrázek 8) se provádí nejen na vstupu (příjem 

materiálu na sklad), ale i na výstupu (odvoz materiálu ze skladu), pokud toto měření 

personální a technické vybavení provozovny umožní. Zároveň odesílaný materiál doprovází 

osvědčení o kontrole radioaktivity železného šrotu odpovídající normám příslušné země 

a sjetina s naměřenými hodnotami – pokud měřící zařízení tuto funkci podporuje. 

Na dodacím či nákladním listě je dále písemně vyznačeno, že materiál neobsahuje 

radioaktivní látky.   

Všichni zaměstnanci provozoven jsou proškoleni v oblasti ochrany před radio-

aktivním zářením a jsou seznámeni s poplachovým řádem provozovny v případě alarmu. 

Formuláře s podpisem účastníka školení jsou uloženy u pověřené osoby vedoucím profit-

centra či provozovny. 

Detailní měření se provádí na vnějších plochách dopravního prostředku 

(vozidlo/vagon) ohraničujících prostor pro náklad (dále na povrchu vozidla/vagonu). 

U nákladu materiálů typu NORM by měl být dávkový příkon na povrchu vozidla/vagonu 

víceméně konstantní. Výsledky měření se zaznamenají do schematického náčrtku, ze kterého 

musí být patrné, jaká hodnota dávkového příkonu byla na jakém místě naměřena. Náčrtek je 

nedílnou součástí záznamu. 

Následná metoda postupu podle výsledků detailního měření: 

A) Pokud nejsou detailním měřením na povrchu vozidla či vagonu nalezena místa, 

kde dávkový příkon významně převyšuje průměrné hodnoty pozadí, vozidlo/vagon se vrací 

přepravci (odesílateli nákladu) a osoba, která provedla měření, záchyt zaznamená 

a neprodleně oznámí místně příslušnému SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost). 
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B) Pokud je detailním měřením na povrchu vozidla/vagonu nalezeno místo s výrazně 

vyšší hodnotou dávkového příkonu (významně překračující průměrné hodnoty přírodního 

pozadí), vozidlo/vagon se odstaví, místo s nejvyšší hodnotou dávkového příkonu na povrchu 

vozidla/vagonu se označí a provede se měření ve vzdálenosti 2 m od povrchu vozidla/vagonu 

(nákladu). Pokud byla v dopravním prostředku osádka nebo cestující, změří se dávkový 

příkon na jejich místech. Výsledky měření se zaznamenají do schematického náčrtku, 

ze kterého musí být jasné, jaká hodnota byla na jakém místě naměřena. Náčrtek je nedílnou 

součástí záznamu (viz. příloha 1). Osoba, která provedla měření, po vyplnění formuláře jej 

neprodleně zašle 

místně příslušné-

mu RC SÚJB. 

Inspektor RC 

SÚJB pověřený 

řešením případu 

rozhodne o dalším 

postupu a provede 

klasifikaci mimo-

řádného případu. 

Současně je případ 

ihned oznámen 

Policii ČR. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Obrázek 8  Automatizovaný měřící systém na měření radiace  [15] 
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2.4.4 Schéma postupu při záchytu radioaktivního materiálu [11] 

Signál SDS, měření 
přenosným přístrojem

Falešný signál? Vozidlo/vagon uvolnit pro 
další přepravu

Vozidlo/vagon odstavit a 
detailně proměřit

Výrazné 
maximum na 

vozidle/
vagonu?

Nekovové 
materiály NORM 

do huti?

Vozidlo/vagon uvolnit 
pro další přepravu

Záchyt zaznamenat

Oznámit RC SÚJB

Záchyt zaznamenat

Vozidlo/vagon 
zadržet

Neprodleně oznámit 
RC SÚJB a Policii 

ČR

Postupovat podle 
pokynů SÚJB, 

konzultovat vyměření 
zóny kolem vozidla/

vagonu

Ne

Ano

Ne

Ja

Ano

Ne
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3. Nedestruktivní úprava kovového odpadu tříděním  

3.1 Strojní třídění kovového odpadu 

Strojní třídění se provádí pomocí mechanizačních prostředků, které manipulují 

s kovovým odpadem. Jedná se o mostové jeřáby (obrázek 7) a mobilní nakladače Fuchs 

(obrázek 6, 10). Tento způsob třídění je využíván při třídění kusů o vyšší hmotnosti. Hlavně 

je využíván při vykládce kusového odpadu z železničních vagónů (obrázek 5). Dále je 

využíván při navážení kovového odpadu do lisu, kdy jsou z materiálu pro lis vytřiďovány 

materiály vhodné ke stříhání nebo pálení nebo i naopak.   

3.2 Ruční třídění kovového odpadu 

Ruční třídění je používáno v případě nutnosti roztřídění jednotlivých druhů kovového 

odpadu, eventuálně kovů jiného (barevné kovy, legované materiály apod.) Ruční třídění je 

prováděno pracovníky v profesi třídič kovového odpadu. 

Tento způsob třídění se používá při třídění kusů o menších hmotnostech 

(cca do 20 kg): 

• při třídění upraveného litinového odpadu, kdy je z něj vytřiďován odpad ocelový 

a barevné kovy,  

• specifické případy, kdy je ekonomicky výhodné přetřídit určitou zásilku 

pomíchaného kovového odpadu a tak získat drobný materiál upraveného charakteru 

a materiál k dalšímu zpracování,  

• třídění legovaného kovového odpadu je přímo prováděno na samostatném 

pracovišti.  

3.3 Třídění za účelem dosažení vyšší čistoty materiálu 

Tímto tříděním je prováděno vytřiďování drobnějších kusů: 

• barevných kovů (dle barvy, pomocí magnetu),  

• legovaných materiálu (pomocí magnetu a dle barvy),  

• litinových materiálů (podle lomu a zvuku při poklepu). 
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Vytříděný materiál je ukládán do zásobníků, uložených v určeném prostoru, které 

jsou odváženy dle jednotlivých druhů na určená pracoviště k dalšímu třídění (obrázek 9,10).  

 
  Obrázek 9  Prostory pro vytříděný materiál [24] 

 
  Obrázek 10  Strojní třídění kovového odpadu nakladačem typu Fuchs [13] 
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4. Destruktivní úprava kovového odpadu na výrobních 

agregátech  

4.1 Rozdělení zařízení na zpracování kovového odpadu 

Rozdělení zařízení na zpracování železného šrotu: 

• stacionární – nůžky, lisy, šrédry, briketovací stroje 

• mobilní – nůžky, lisy 

Stacionární zařízení se vyznačují vyšší výkonností oproti mobilní technice. Materiál 

zpracovaný na stacionárních agregátech je více homogenní, hutnější, většinou i vyšší kvality 

a je ze strany hutních podniků upřednostňován. U mobilních zařízení je výhodou možnost 

zpracování železného šrotu přímo na místě výskytu a tím snížení přepravních nákladů.  

4.2 Technologie mechanických úprav kovového odpadu 

K základním způsobům úpravy šrotu patří rozčlenění svezeného materiálu na menší, 

v hutích lépe využitelné kusy, tzn. zdrobňování materiálu. Tento proces má za cíl také 

uvolnění jednotlivých složek zpracovaného materiálu a je obvykle spojen s procesy 

mechanického třídění a rozdružování. Opakem zdrobňování je pak zhutňování (paketování, 

lisování) odpadu za účelem dosažení větší hutnosti materiálu příznivě ovlivňující dopravu, 

sázení do hutnických agregátů a vlastní metalurgický proces. [4] 

4.2.1 Rozpalování, rozřezávání a roztloukání kovového odpadu 

Rozpalování plamenem 

K základním metodám zdrobňování kovových odpadů patří rozpalování plamenem. 

Tento způsob dělení rozměrných částí kovových odpadů se v technické praxi používá 

již od přelomu 19. a 20. století. Dosud má význam tam kde nelze použít jiné, produktivnější 

a hospodárnější způsoby fragmentace. Princip pálení je uveden na obrázku 11. Směs 

hořlavých plynů (3 a 5) smíšená s kyslíkem zahřívá kov (2) v místě řezu tak, že se jeho 

částice spalují a začíná se vytvářet řezná spára (1). Řezaný materiál se nejprve zahřívá 

na tzv. zápalnou teplotu, při které začíná v proudu kyslíku hořet.  Přitom se uvolní značné 
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množství tepla, zahřívají se i další vrstvy materiálu a kov v dělící spáře se postupně spaluje. 

Do dělící spáry je nasměrován proud tzv. řezacího kyslíku ze zvláštní trysky (4) v hořáku. 

Proniká do předehřátého místa, prudce reaguje s roztaveným kovem a vyfukuje z řezné spáry 

roztavené kapky, čímž rozšiřuje řeznou spáru. V zásadě jde o soustředěnou, postupně 

prováděnou oxidaci oceli za vydatného přívodu kyslíku. Řezat plamenem lze téměř všechny 

druhy ocelí.  

Jako řezací plyny je možno používat např. acetylén, propan-butan, vodík, svítiplyn, 

metan, zemní plyn, koksový plyn popř. i benzínové a petrolejové páry.  Do nedávné doby se 

používal téměř výhradně acetylen, v současné době se preferuje propan-butan. Do plamene 

se přivádí jemnozrnný prášek (nejčastěji feromangan), který se v předehřívacím plameni 

ohřívá a v proudu kyslíku velmi rychle shoří. Uvolňuje se přitom velké množství tepla, takže 

oxidy se snadno taví a odtékají rychle z řezné spáry. Řezání práškem je mnohem 

produktivnější než výše uvedený způsob a lze jím řezat všechny kovy (šedá litina, oceli 

apod.). Jeho nevýhodou jsou nevyhovující hygiena práce (dýmy). 

 
Obrázek 11  Schéma hořáku pro řezání plamenem [4]  

 

Rozřezávání kovového odpadu 

Kromě řezání kovového odpadu plamenem je možno použít i jiné způsoby 

rozpalování (řezání). Jde zejména o rozřezání elektrickým obloukem, plasmou, laserem nebo 

vodním paprskem. Tyto procesy však nenalezly v rámci úpravy kovových odpadů 
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významnějšího uplatnění díky jejich citlivosti na vnější prostředí nebo finančním nákladům. 

[4] 

Roztloukání kovového odpadu 

Roztloukání kovového odpadu je efektivním způsobem zdrobňování zejména 

pro litinové odpady eventuálně odpady z křehké oceli s obsahem C větším než 0,7 %. 

Obtížněji se roztloukají odlitky z nízkouhlíkatých ocelí, protože se nárazem pouze deformují 

a nedrobí se. Provádí se na tzv. tlučkách litiny. Zařízení tlučky je poměrně jednoduché 

(obrázek 12). Skládá se většinou z jeřábové dráhy (4) pro přísun a odsun materiálu, 

mechanismu (2 a 3) pro zvedání a spouštění beranu (1) a náraziště (5), na které se klade 

rozbíjený kus odpadu (obrázek 13). 

Základní typy beranů jsou uvedeny na obrázku 14. Nejčastěji používaným typem je 

beran kulového nebo hruškového tvaru. Jeho tvar základním způsobem ovlivňuje 

koncentraci napětí v místě nárazu. Hmotnosti beranu se mění podle druhu drceného odpadu 

a pohybují se v mezích od 0,5 do 15 tun. 

Tlučky litiny je možno podle nárazové energie beranu rozdělit na tlučky s nízkou 

nárazovou energií (0,5 – 2.105 J), se střední nárazovou energií (2 – 10.105 J) a s vysokou 

nárazovou energií (nad 106 J). Výkony takovýchto tluček se pohybují mezi 1 až 8 t/hod, síla 

stěny rozbíjeného odpadu pak pod 50 (100) mm (tlučka s nízkou energií), 100 – 200 mm 

(tlučka se střední energií) a 200 – 600 mm (tlučka s vysokou energií). [4] 

 
Obrázek 12  Tlučka litiny [4] 
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Obrázek 13  Základní typy nárazišť [4]   

 

 
Obrázek 14  Základní typy beranů [4] 

4.2.2 Stříhání kovového odpadu 

Stříhání kovového odpadu představuje proces, kterým lze velmi produktivně 

zdrobňovat téměř všechny druhy středního a těžkého ocelového odpadu. Jeho význam se 

pronikavě zvýšil zavedením vysoce výkonných hydraulických nůžek, u kterých je šrot 

před střihem stlačován v několika směrech.  

Mechanické nůžky mají jednoduchou konstrukci, jsou relativně levné a mají nízké 

provozní náklady. Jejich hlavní předností je obvykle mobilní provedení. Možnosti uplatnění 

jsou však omezené. Používají se dnes většinou pouze pro stříhání drátů, kabelů a podobných 

materiálů, které se dobře do stroje zavádí a nevyžadují příliš namáhavou ruční práci.  
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Aligátorové nůžky (obrázek 15) byly prvním typem elektricky poháněných nůžek, 

které se v Americe začaly používat kolem roku 1910. Pohyb nože do střihu zajišťuje kývavý 

mechanismus, poháněný buď klikovým ústrojím, nebo hydraulickým válcem. Části nůžek 

jsou uchyceny v masivním rámu, takže stroj tvoří kompaktní a mobilní celek. [4] 

 
Obrázek 15  Aligátorové nůžky [16] 

  

Hydraulické nůžky znamenaly velmi pronikavou změnu ve zdrobňování zejména 

ocelového silnostěnného odpadu (síla stěny nad 3mm). Schéma hydraulických šrotových 

nůžek je uvedeno na obrázku 16. Kovový odpad se jeřábem zaváží do násypky a je tlačkou 

při každém střihu posunován o určitou délku pod nožové saně s nožem a přidržovačem. 

Přitom může být odpad v násypce z několika stran stlačován. Odstřižená část odpadne 

po skluzu do zásobníku nastřihaného odpadu, protože pracovní cyklus vyžaduje omezení 

střižné síly, různé rychlosti zdvihu nožů a automatické ovládání, mají nožové saně speciální 

hydraulické zapojení. Nožové saně, vedené v rámu stroje a nesoucí horní a spodní nůž jsou 

rámové nebo otevřené. Ve svislém směru jsou posouvány pístnice hydraulických válců. 

Lisovník (přidržovač) slouží ke stlačení a přidržení šrotu těsně před nožovými saněmi. Je 

rovněž ovládán hydraulicky. Boční lisovník, umístěný těsně před noži, stlačuje vrstvu šrotu 

v horizontálním směru. Tlačka posunuje vrstvu šrotu do řezu mezi střihací nože. Je rovněž 

ovládána hydraulicky a dovoluje posun o libovolnou délku nebo se dá nastavit tak, 

aby automaticky posunovala kovový odpad po každém střihu o předem danou délku. Nůžky 
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mají zpravidla i zařízení pro předlis tzn. pro předběžné zhutnění kovového odpadu. První 

nůžky byly u nás postaveny firmou Žďas v letech 1968 -1969, tedy téměř současně 

s hlavními světovými výrobci, kteří mohli využít amerických licencí. Mezi hlavní světové 

producenty těchto typů zařízení patří zejména německé firmy Lindemann, Leimbach 

(obrázek 17, 18), Henschel a ORT (dříve Becker), americké firmy Mosley a Richards, 

rakouská firma Franz Arnold Söhne a dále firmy Copex, Cosmo (Francie), Tezulka, 

Kawasaki a Fuji-Car (Japonsko), Lefort (Belgie), Lollini, Vezani a Taurus (Itálie). Všechny 

nůžky jsou vyráběny v celé škále velikostí a výkonů. Střižné síly jednotlivých typů nůžek se 

pohybují mezi 1 až 25 MN (100-2500 tun).  Největší typy nůžek jsou schopny zpracovat 

např. celé železniční vagóny nebo části lodí. [4] 

 

 
Obrázek 16  Schéma hydraulických nůžek [4] 
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Obrázek 17  Hydraulické nůžky Leimbach 1050 [17] 

 

 
Obrázek 18  Hydraulické nůžky Leimbach 830 [14] 
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Hydraulické nůžky typu CNS 2000 – G44 

Pro názorné zobrazení principu stříhání kovového odpadu zde uvádím funkci 

hydraulických nůžek na šrot českého výrobce firmy Žďas, a.s., typu CNS 2000 – G44. 

Hydraulické nůžky na šrot jsou určeny ke stříhání těžkého, neskladného 

a rozměrného kovového odpadu (dále jen šrot), jehož půdorysné rozměry jsou menší 

než 3200 mm x 11200 mm a výška nepřesahuje 2100 mm. Nedoporučuje se stříhat materiál 

o pevnosti v tahu větší než 450 MPa, protože při vyšších pevnostech stříhaného materiálu 

vznikají rázy v mechanické a hydraulické části nůžek a zvyšuje se opotřebení nožů. 

Jako příklad rozměrného šrotu lze uvést části příhradových konstrukcí, zemědělské stroje, 

vagony, nákladní auta, výměníky tepla, části lodí, trubky velkých průměrů.  

Základní prvky hydraulických nůžek CNS – 2000 se sestávají z nůžek, zavážecího 

zařízení, pohonu, potrubí, chladiče, skluzu, vypínání, mazání, elektrovýzbroje, kabiny, 

plošiny a příslušenství. [5] 

Popis hlavních částí hydraulických nůžek typu CNS 2000 – G44:  

Nůžky 

Stojan nůžek je kotvený ze čtyř částí. Jednotlivé části stojanu jsou odlité z oceli 

a spojeny kotvami, které se předepínají hydraulickými maticemi. Ve spodním příčníku je 

uložena vložka s noži. Pro snadnější výměnu nožů je vložena mezi nože a spodní příčník 

příložka. Příložka je vyrobena tak, aby se dala snadno rozpálit autogenem na dvě poloviny. 

Rozpálením příložky vznikne mezi noži a spodním příčníkem mezera, nutná pro jejich 

snadnou výměnu. Ve vedení se pohybují nožové saně. Seřízení vůle mezi noži i stranového 

umístění nožových saní je umožněno stavitelnými patkami, které jsou v nožových saních. 

Nože jsou shodné ve stojanu i v nožových saních. Pohyb nožových saní obstarávají tři 

hydraulické válce, z nichž dva jsou dvojčinné o průměru pístu 630 mm a jeden jednočinný 

o průměru pístu 380 mm. Vhodným kombinováním napojení jednotlivých válců na zdroj 

tlaku se dosáhne stupňovité regulace velikosti střižné síly a tomu odpovídající rychlosti 

nožových saní. Ke stlačení a přidržení šrotu při střihu jsou určeny přidržovač a dva boční 

lisovníky. Těleso přidržovače je 600 mm výškově osazené, což umožňuje stlačení šrotu větší 

výšky než je průchod pod přidržovačem. Pohyb tělesa přidržovače je zabezpečen 

hydraulickým válcem o průměru 450 mm. Boční lisovníky stranově upravují šrot na šířku 

900 mm, jsou zrcadlového provedení a jejich pohyb zabezpečují válce o průměru 450 mm. 
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Válce nožových saní a přidržovače jsou s posuvnými částmi spojeny čepy, které jsou 

upraveny pro demontáž tlakem oleje. Hydraulickou maticí předepnuté kotvy připevňují 

hydraulické rozvody k válcům a stojanu nůžek. Přidržovač je umístěn v příčníku, který je 

ke stojanu připevněn dvěma předepnutými kotvami, toto uspořádání umožňuje demontáž 

přidržovače bez demontáže nožových saní. [5] 

Zavážecí zařízení 

Na zavážecím žlabu, který je z výrobních a přepravních důvodů proveden jako 

kotvený, je uložen přední příčník a zadní příčník. V obou příčnících jsou posuvně uložena 

vedení poháněná hydraulickými válci. Vedení posouvají po horní straně žlabu čelist. 

Délkové diference vznikající natáčením pohyblivé čelisti jsou kompenzovány natáčením 

zadního příčníku, který je otočně uložen ve vedení, ve kterém je současně proveden otočný 

přívod tlakové kapaliny. Před vstupem šrotu pod přidržovač je umístěno víko, které 

umožňuje uzavření zavážecího žlabu. V zadní části žlabu je připevněna tlačka. Všechny 

plochy zavážecího zařízení, které podléhají opotřebení, jsou obloženy plechy z materiálu 

11800 nebo 14320. Stěrač připevněný nad čelistí, usnadňuje zavážení šrotu mezi čelist 

a pevnou stěnu žlabu. [5] 

Popis funkce nůžek  

Před začátkem pracovního cyklu jsou nožové saně v dolní poloze, přidržovač v dolní 

poloze, tlačka v přední poloze – čelo tlačky je u přidržovače a čelist a víko otevřené. Šrot se 

zanese mezi čelist a pevnou stěnu žlabu. Ručním ovládáním čelisti se šrot upraví tak, aby 

po uvolnění čelisti propadl do koryta ve žlabu. Tlačka se přesune do zadní polohy, čelist se 

uvolní a předupravený šrot propadne do koryta žlabu. Pohybem tlačky vpřed se šrot posune 

pod přidržovač. V případě, že předupravený šrot převyšuje vstupní otvor do přidržovače, je 

možno použít víka. Zapnutím automatického chodu nůžek se při stříhání s bočními lisovníky 

vrátí oba boční lisovníky zpět, nožové saně se zvednou, přidržovač se zvedne, tlačka se 

posune vpřed o délku, na kterou se šrot stříhá, boční lisovníky zmenší šířku šrotu 

na 900 mm, skluz se v případě, že byl vyjetý vrátí zpět, přidržovač šrot stlačí, nožové saně 

šrot ustřihnou a celý cyklus se opakuje dokud  tlačka nedojede na koncový spínač S 40, který 

při automatickém chodu zastaví tlačku před přidržovačem. Nestačí-li ani největší síla 

některého z bočních lisovníků zmáčknout šrot při automatickém chodu nůžek na šířku 

900 mm, vyjede skluz do přední polohy, boční lisovníky se vrátí do výchozí polohy, 
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přidržovač šrot stlačí a nožové saně šrot ustřihnou. Během automatického cyklu se ručním 

ovládáním otevře víko a čelist. Až je čelo tlačky za polovinou zdvihu, zaveze se do čelisti 

nová dávka šrotu, která se ještě během automatického cyklu upraví. Po zastavení 

automatického cyklu se tlačka vrátí do zadní polohy, čelist se uvolní, šrot propadne do koryta 

žlabu, ručním ovládáním tlačky se posune přidržovači a po zapnutí automatického cyklu se 

rozstříhá. Při práci s čelistí a víkem se automaticky cyklus nezastaví, jen se zpomalí. U čelisti 

je možno pohybovat oběma konci současně nebo každým samostatně. To umožňuje vyvodit 

na stlačovaný šrot šikmý tlak a tím snížit odpor proti deformaci. Nejvýhodnější je stlačovat 

šrot uprostřed čelisti, kde je síla největší. Není-li těžiště odporu šrotu proti deformaci 

uprostřed čelisti, může se stát, že při pohybu čelisti směrem k pevné stěně se začne jeden 

konec čelisti vracet přesto, že byl dán povel k pohybu vpřed. Je to způsobeno tím, že tento 

konec je přetížen. Stane-li se tento případ, zdeformuje se v mnoha případech šrot tehdy, 

když se pohyb vřed zastaví, čelist se hodně natočí a koncem, který se vracel, se pohybuje 

vpřed. Nedojde-li ani poté ke zmáčknutí šrotu, musí se šrot mezi čelistmi posunout tak, 

aby odpor byl ve středu čelisti. Nestlačí-li se šrot ani teď a nejde-li zavést přímo do koryta 

ve žlabu, musí se z nůžek odvést a upravit na menší kusy pálením. Stane-li se tento případ 

při čelist značně rozevřené, zastaví koncový spínač vracejícího se konce pohyb konce vpřed. 

Zastavení pohybu vpřed je signalizováno na ovládacím pultu. Pohyb čelisti proti pevné stěně 

žlabu není v krajních polohách vypínán koncovými spínači. Při dojetí některého konce čelisti 

na doraz ve válci se musí pohyb vypnout, jinak se okruh tlakuje tak dlouho, pokud trvá povel 

k pohybu. 

Je-li přidržovač v horní poloze, je možno ručním ovládáním posunout tlačku 

pod přidržovač a ustřihnout zbytek šrotu bez stlačení přidržovačem. V případě, že se 

neprovede dostříhání zbytku šrotu, může dojít při stříhání další dávky tyčí většího průřezu 

k posunu mezi nože i některých, v předchozí dávce nedostříhaných tyčí. 

Stříhaný průřez se tím zvětší na hodnotu, kterou již nůžky nejsou schopny ustřihnout. 

Pro dosažení většího výkonu při stříhání je výhodné přepnout přepínačem na pultu pohyb 

nožových saní tak, aby zdvih nožových saní byl úměrný tloušťce vrstvy šrotu 

pod přidržovačem. Podle druhu šrotu je možno volit velikost přejetí nožových saní 

nad vrstvu šrotu pod přidržovačem. Tím se zkrátí zdvih nožových saní a chod nůžek se 

zrychlí. Další zrychlení chodu nůžek se dosáhne zkrácením zdvihu přidržovače na polovinu, 

možností stříhání bez bočních lisovníků a možností vyloučit pohyb skluzu. [5] 
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Odsun šrotu od nůžek 

Užití zařízení 

Zařízení slouží k odbavování šrotu postříhaného nůžkami. Je konstruováno přímo 

pro prostorové podmínky KŠ Ostrava. Šrot je soustavou dopravníků dopravován na skládku 

s možností přímého násypu cca 600 Mg. Zařízení též umožňuje odbavování drobných 

nečistot propadajících jak mezi noži nůžek při stříhání, tak i nečistot vyhrnovaných tlačkou 

posunu šrotu při zpětném chodu na společnou skládku. [9] 

Stručný popis zařízení 

Zařízení se skládá ze 3 dopravníků s pásem 1200 mm širokým. Jsou to příčný 

dopravník, podélný dopravník a stohovací dopravník. Podavač s plošinami předává šrot 

z podélného dopravníku na stohovací dopravník, který pojíždí po vyvýšené dráze. Rozsah 

natáčení vymezen 2 kusy – dorazy. Dále k zařízení přísluší odbavování nečistot, které je 

tvořeno násypkami s 3 kusy typizovaných dopravníků s šíří pásu 500 mm. [9] 

Popis funkce 

 Zařízení je ve funkci tehdy, když je teleskopický skluz nůžek v zadní poloze. 

V tomto případě postřihu padá ustřižený šrot ze skluzu na vibrační podavač příčného 

dopravníku, po kterém je šrot dopraven nahoru, spadne na vibrační podavač podélného 

dopravníku, dále po něm nahoru, přepadne na vibrační podavač s plošinami, který předá šrot 

na vibrační podavač stohovacího dopravníku. Ten ukládá postříhaný šrot na skládku. Pojezd 

stohovacího dopravníku umožňuje rozvrstvovat postříhaný šrot v rozmezí pojezdu ± 30 st., 

cca 600 Mg. Nečistoty propadající při střihu mezi noži a nečistoty, které vypadávají 

při zpětném chodu tlačky, jsou sváženy dopravníky na společnou skládku nečistot. [9] 
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4.2.3 Lámání kovového odpadu 

Vedle výše uvedených způsobů zdrobňování kovových odpadů se lze setkat i s celou 

řadou netradičních způsobů zmenšování velikosti kusů odpadu. Pro zdrobňování tvrdých 

profilů a tyčí, ale zejména pro zdrobňování železničních kolejnic se využívají tzv. lámače 

kolejnic. Princip zařízení je velmi jednoduchý (obrázek 19). Stroj má obvykle 3 hydraulické, 

za sebou řazené válce s diferenciálními písty, opatřené různě tvarovanými razníky. Kolejnice 

jsou do stroje přiváděny válečkovým dopravníkem (1). Po zasunutí kolejnice (2) do stroje 

sjede píst prvního válce (3) dolů a pevně ji přidrží. Potom se posune dolů píst druhého válce 

(4), jehož razník je opatřen osekávacím nožem, který vytvoří na povrchu upnuté kolejnice 

poměrně mělký vrub. Další, zpravidla největší válec (5) pak kolejnici v místě vrubu odlomí. 

Celý postup se pak automaticky opakuje, až do rozlámání celé kolejnice. Normální lamače 

vyvíjí při lámání sílu 750 – 1500 kN a při lámání běžné železniční kolejnice mají výkon 6 –

 7 t/hod. [4] 

 

 
Obrázek 19  Lámač kolejnic [4]   
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4.2.4 Drcení, šrédrování kovového odpadu, drtiče kovových třísek 

Drcení neboli šrédrování kovových odpadů se v současnost době využívá především 

pro zdrobňování relativně tenkostěnných kovových odpadů. V zásadě se využívají totožné 

typy strojů jako pro drcení primárních surovin (s určitými technickými úpravami). Nejčastěji 

používány jsou modifikované kladivové drtiče, v odborné literatuře označované jako šrédry. 

Pro zdrobňování kovového odpadu jsou používány asi od 70. let dvacátého století. Hlavní 

aplikační oblastí je drcení autovlaků, drcení hliníkového šrotu spojeného s ocelovými částmi 

a amortizačního šrotu z oblasti elektroniky a elektrotechniky. [4] 

Drtiče s horizontálním rotorem a spodním roštem (obrázek 20) představují první 

vývojový typ a jsou odvozeny z klasických kladivových drtičů. Šrot vstupuje do drtiče 

násypkou (1) pomocí posuvného mechanismu (2) do pracovního prostoru rotoru (3). 

Společným působením rotoru (4) s kladivy (5) a tzv. kovadliny dochází k drcení odpadu. 

Vynášení nadrceného odpadu se děje přes rošt (6), umístěný ve spodní části pracovní skříně. 

Kusy šrotu, které zůstaly v drtícím prostoru, jsou vrhány proti pancéřovému vyložení, 

přitom jsou částečně deformovány a drceny. Aby nedošlo k poškození drtiče nedrtitelnými 

kusy odpadu, je drtič opatřen vyhazovacím zařízením – obvykle hydraulicky ovládanou 

klapkou. Některé drtiče mívají před násypkou zařízení pro předúpravu (stlačení) rozměrného 

šrotu.  

 

Obrázek 20  Šrédr se spodním roštem [4] 
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Drtiče s horizontálním rotorem a vrchním roštem (obrázek 21) se od před-

cházejícího typu odlišují pouze umístěním vynášecího roštu. Obě varianty mají své výhody i 

nevýhody. Hladká spodní část drtiče s vrchním roštěm údajně zabraňuje vzpříčení částic 

šrotu mezi kladivy a roštem. Jako výhoda koncepce se spodním roštem se často uvádí lepší 

schopnost sbalovat hrany u vytržených částic šrotu, čímž se dosahuje vyšší sypné hmotnosti 

a menších rozměrů nadrcených částic. [4] 

 
Obrázek 21  Šrédr s horním roštem [4] 

Drtiče s vertikálním rotorem (obrázek 22), často označované také jako šrotovací 

mlýny, jsou využívány pro zdrobňování předdrceného či nastřihaného lehkého ocelového 

odpadu. Pracovní prostor je tvořen skříní (1) tvaru dutého mnohostranného úhelníku se třemi 

řadami výměnných mlecích desek. Tyto desky jsou opatřeny symetricky umístěnými 

mlecími hranami. Elektromotor (2) pohání rotor (3), který je tvořen hřídelí (otáčky 

cca 4 000 min-1) opatřenou několika řadami volně otočných kladiv. V horní řadě jsou dvě 

hranolovitá kladiva (4), v ostatních řadách jsou kladiva kotoučová (5). Kladiva jsou 

rozmístěna jako planety v osazeních hřídele. Šrot vstupuje do drtiče násypkou (6) a  vstupuje 

vynášecím otvorem (7). K vlastnímu zdrobňování pak dochází mezi rotujícími kladivy a 

vyložením skříně. Během mletí se vyvíjí teplota 150 – 180 °C a dochází přitom k odtavování 

některých plastických hmot, barev a laků. Vlivem směrem dolů se zužující mezery mezi 

kladivy a vyložením skříně jsou hrany vytvořených částic šrotu stáčeny dovnitř, takže 

dochází ke vzniku kompaktnějších kusů se sypnou hmotností 1,2 – 1,8 t/m3. [4] 
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Obrázek 22  Šrédr s vertikálním rotorem [4] 

 

 Výsledek zdrobňování odpadu závisí u všech typů kladivových drtičů ve velké míře 

na tvaru a hmotnosti kladiv. Hmotnost kladiv se pohybuje v závislosti na typu drtiče 

v rozmezí 50 – 125 kg. Také počet bývá velmi rozdílný. Obvykle je drtič osazen 12 – 32 

kladivy. Většina drtičů používá symetricky umístěná kladiva z oceli s vysokým obsahem Mn 

a C, které jsou opatřeny vrstvou otěruvzdorné legované oceli (Cr, Mg, Ni a Si). Výkony 

šrédrů se mění v závislosti na typu zařízení a druhu zpracovávaného odpadu. U drtičů 

s horizontálním rotorem jde o cca 6 – 150 t/hod, u drtičů s vertikálním rotorem pak 5 –

 7 t/hod. [4] 

Zatěžování okolí hlukem 

Dříve než zařízení na zpracování kovového odpadu (šrédr) začne vůbec pracovat, 

musí jeho provozovatel projít celou schvalovací procedurou a dosáhnout shody s potřebnou 

úrovní ochrany životního prostředí a přísnými opatřeními na omezení hluku. [12] 
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Opatření na omezení hluku 

Nutnost omezovat hluk se obvykle vztahuje ke zvukům od 1000 Hz až do velmi 

vysokých frekvencí, které mohou narušit sluch. Podle praktických zkušeností se mnohem 

lépe a levněji omezují vysoké frekvence než nízké. Existuje několik základních stupňů: 

• Primární ochrana před hlukem – omezení vzniku hluku přímo u jeho zdroje, 

tj. pomocí technických opatření provedených přímo na recyklačním zařízení.  

• Sekundární ochrana před hlukem – ochrana před hlukem pomocí instalace těsnění, 

izolace, uzavření zařízení do izolované budovy, vybudování dělících přepážek, 

využívání odrazu zvuku atd. Tato opatření jsou zvláště důležitá při ochraně 

pracovníků, kteří obsluhují zařízení. 

• Absorpce vznikajícího hluku – vznikající zvuk je možno omezit tím, že se převede 

na teplo prostřednictvím absorbérů, akustických těsnění, protivibračních hmot nebo 

využitím komponent s vnitřním tlumením, jako je pryž nebo plasty. 

• Osobní ochrana proti hluku – ochrana sluchu u pracovníků u šrédru například 

pomocí ušních ucpávek. [12] 

      Zdroje hluku ze zařízení se šrédry jsou shrnuty v tabulce 5. [12] 

 

Tabulka 5  Zdroje hluku ze zařízení se šrédry [12] 

 
Úroveň hluku produkovaného hlavními zdroji u zařízení na zpracování 
kovového odpadu 
 
Zdroj hluku                                                                    Hladina hluku 

dB (A) 
Šrédr včetně pohonu 
Vstupní prostor včetně plnění  
Odprašovací zařízení 
Ventilátor pro recirkulaci při odprášení 
Magnetická separace 
Otáčivé síto 
Přerovnání materiálu za pomocí jeřábu 
(vstupní materiál) 

126 
123 
98 

112 
121 
118 
115 
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Možnosti snižování hluku 

U nových zařízení představují opatření proti hluku obvykle menší problém, protože 

se s nimi může počítat už při plánování a vyhledávání místa. V úvahu je nutné brát místní 

podmínky, jako jsou odrazy zvuku od okolní zástavby, postavení budov vůči šrédru, výškové 

umístění zdroje hluku a jeho vliv na okolí. 

Je nebytné, aby tyto konkrétní podmínky pro každé místo vyhodnotil odborník. 

Osvědčuje se realizovat studii, která určí nutná opatření na základě výpočtů šíření hluku 

v daném emisním místě, včetně finančních nákladů a platné legislativy. 

 Opatření na omezení hluku u šrédrů jsou velmi komplikovaná vzhledem k mnoha 

kritériím, s nimiž se musí počítat. Při jejich instalaci je nutno brát v úvahu kvalitu zvukové 

izolace, její protipožární stabilitu, jednoduchost provozu, snadnou instalaci, opravy a obsluhu 

zařízení, vysokou úroveň pracovní bezpečnosti, jednoduchou a rychlou instalaci, dlouhou 

životnost a další podmínky. [12] 

Ochranné uzavírání šrédrů 

 Jedním z doporučovaných opatření je kompletní uzavření šrédrů do speciálně 

projektovaných zdí, které chrání okolí před hlukem. Důraz se u těchto systémů klade 

na jejich stabilitu, dlouhou životnost a praktický provoz a obsluhu. Základem je běžná 

ocelová konstrukce, na níž jsou připojeny protihlukové elementy s vysokou absorpční 

schopností. 

  Vzhledem k místu uplatnění je důležitá odolnost proti nárazům a mechanická 

odolnost, která dosahuje až 1000 kg/m3. Velké dveře a volné sekce ve stropě a ve stěnách 

zaručují nebráněný přístup pro obsluhu a opravy. Integrovaný jeřábový systém umožňuje, 

aby těžké kusy, jako jsou hamry nebo jiná zařízení, mohly být přemístěny bez velkých 

zdržení.  

U většiny zařízení je také nutno zajistit odhlučnění vedlejších zařízení, jako jsou 

magnetické separátory a třídiče železných a neželezných kovů. U třídičů jsou požadavky 

legislativy velmi přísné: povolená úroveň emitovaného hluku nesmí přesáhnout 85 dB (A).  

Vážné problémy mohou vzniknout v případě, že se opatřeními proti hluku dovybavují 

už existující zařízení.  Často je nutno pozměnit zavedené pracovní operace, z čehož vzniká 

u provozovatelů dojem, že je protihluková opatření omezují. [12] 
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Drtiče na kovové třísky 

V současné době se při úpravě třísek z kovoobráběcích operací používají prakticky 

výlučně kontinuální odstředivky, které však vyžadují, aby třísky byly krátké a pokud nejsou, 

je nutno je předem drtit.  

V podstatě rozeznáváme tři základní typy drtičů: 

Nožové drtiče zvané též lidově „kafemlýnky“ jsou nejstarším typem drtiče. 

Na obrázku 23 je pohled do vnitřku spodní části drtiče do prostoru rozvolňování ramen 

umístěných na hlavě ramen. Na tuto spodní část se nasadí trychtýř, do kterého se sypou 

třísky. Rozvolňovací ramena míjejí při otáčení roztrhávací bloky na vnitřku spodní části. 

Vzdálenost mezi rameny a bloky je 1 až 2 mm podle velikosti drtiče. Tímto pohybem 

dochází k rozvolňování (roztrhávání) chuchvalců třísek na menší kusy. Takto předem 

upravené třísky se dostávají do prostoru pod hlavou ramen, kde je vlastní drtící zařízení. 

Toto drtící zařízení je možno přirovnat k ozubenému kolu nasazenému pod hlavou na hřídel 

drtiče a k stacionárnímu věnci. Otáčením kola uvnitř věnce dochází k vlastnímu drcení. 

Některé drtiče jsou opatřeny výhozem velkých kusů, tzn., že část věnce se vzdálí od kola 

a vytvořeným prostorem může vypadnout velký kus.   

Tento typ drtiče má zásadně tři nevýhody: 

• Choulostivost na velké kusy, které se při pracovní disciplíně na rozdíl od západní 

Evropy v ČR chronicky vyskytují. Velký kus vhozený do trychtýře v třískách se 

nejprve zapříčí mezi nejdelší rozvolňovací rameno a roztrhávací blok. I přes různé 

druhy ochrany je náraz tak rychlý a tvrdý, že ochrana nestačí včas reagovat a často 

dochází k ohnutí ramen, a tím k prasknutí nožů z řezné oceli nebo tvrdokovů, které 

jsou zasazeny do náběhové hrany ramen. Oprava je velice svízelná, protože 

dosedací plocha pod noži se musí většinou frézováním opracovat, protože při její 

nerovnosti by bezprostředně došlo k opětnému prasknutí nože. Při zablokování se 

reverzacemi postupně dostává velký kus přes kratší ramena k vlastnímu drtícímu 

zařízení, kde je i výhoz velkých kusů. Než se však velký kus dostane k tomuto 

zařízení, většinou způsobí poškození rozvolňovacích ramen, nebo vylomení 

roztrhávacích bloků. 

• Při vyprazdňování vyhazuje drtič dlouhé třísky.  
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• Při vhození velkého chuchvalce může dojít k tomu, že se zapříčí v trychtýři 

(přemostění) a pak není uchopen rozvolňovacími rameny ve spodní části drtiče.   

Z uvedených důvodů je použití tohoto typu drtiče v ČR podmínkách problematické 

a po osobních zkušenostech ho nedoporučujeme. [6] 

 
Obrázek 23  Spodní část nožového drtiče [6] 

 

Kladivový drtič (obrázek 24). Třísky jsou drceny kladivy nasazenými na rotoru 

drtiče. Tento typ drtiče se v posledních dekádách minulého století v ČR nejvíce používal. 

Podle našeho názoru byl nejvhodnější pro podmínky v ČR, i když byl investičně náročnější 

než ostatní typy drtičů. S ohledem na velkou hlučnost, vysoce překračující hygienické 

normy, (obzvláště při vzniku velkých kusů) se až na výjimky již nově neinstaluje. [6] 
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Obrázek 24  Kladivový drtič [6] 

 

 
Obrázek 25  Drtič s drtícími hřídelemi [6] 
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Drtiče s drtícími hřídelemi. Třísky se drtí mezi kotoučovými noži, nasazenými 

střídavě proti sobě na dvou drtících hřídelích (obrázek 25). Jedna hřídel může být též 

nahrazena ozubeným hřebenem, který zapadá mezi kotoučové nože drtící hřídele. Pokud jsou 

hřídele resp. hřídel a ozubený hřeben umístěny vodorovně vedle sebe, nemá velký kus 

možnost úniku, a buď se rozdrtí, nebo se poškodí drtič. U menších drtičů, uplatňovaných 

převážně u obráběcích strojů, se začíná používat místo jedné hřídele ozubený hřeben, který 

se při nastaveném tlaku sklopí a velký kus propadne. U drtičů s drtícími hřídelemi 

umístěnými nad sebou je dána možnost, že při reverzaci drtič vyhodí velký kus pod sebe. 

Třísky jsou do drtiče podávány např. šnekovými dopravníky, které vysypanou dávku 

rozmělní a přivádějí třísky kontinuálně do drtiče, kde jsou drceny. Ve dně šnekového 

dopravníku je před drtičem tyčový rošt, kterým krátké třísky propadnou do podstaveného 

dopravníku a nezatěžují zbytečně drtič. Do tohoto dopravníku vypadávají též třísky 

rozdrcené drtičem. Pohon drtiče je zásadně hydraulický. Náběh kotoučových nožů je proto 

měkký. Po vniku velkého kusu a jeho nahmátnutí kotoučovými noži se postupně zvyšuje 

drtící tlak. Po dosažení nastaveného tlaku přestává šnekový dopravník podávat třísky. Drtič 

není dále zatěžován dalšími třískami a před kotoučovými noži se vytvoří prostor pro pozdější 

propad velkého kusu. Drtící tlak se dále plynule zvětšuje a po dosažení nastavené hodnoty 

začne drtič, pokud do té doby nedošlo k rozdrcení velkého kusu, reverzovat. Při reverzaci 

propadne velký kus v prostoru před drtícími hřídelemi pod drtič do podstaveného 

dopravníku. Tento typ drtiče běží pomalu a bezhlučně. Hlučnost je závislá pouze 

na použitém hydraulickém agregátu.  

Drtiče tvoří součást třískového hospodářství, kde společně např. se zvedacím 

a vyklápěcím zařízením, dopravníky, odstředivkou, zásobníkem na odstředěnou kapalinu, 

paletami nebo kontejnery, separátory a filtry pracují nyní prakticky výlučně v automatickém 

pracovním cyklu. Konfigurace třískových hospodářství se projektuje případ od případu 

a komfortnost zařízení se řídí potřebami a možnostmi zákazníků. [6] 
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4.2.5 Lisování kovového odpadu 

Opak zdrobňovacích procesů představují v případě kovových odpadů procesy 

založené na zhutňování odpadů. Zhutňování je prováděno v různých typech hydraulických 

paketovacích a briketovacích lisů (obrázek 26, 27). [4] 

 

 
Obrázek 26  Schéma paketovacího lisu [4] 

 

 První stroje na paketování se začaly uplatňovat až po první světové válce, 

s rozmachem výroby oceli a s její orientací na zvyšování podílu šrotu ve vsázce do Siemens-

Martinských pecí. Hlavním důvodem zavedení této technologie je ulehčení dopravy, úspora 

skladovacích prostor a zhutnění, které má velký význam při sázení do ocelářských pecí, 

snížení propalu a lepší využití pecního prostoru. [7] 
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Obrázek 27  Paketovací lis [14] 

 

   Paketovací lisy vytvářejí pakety s dosažitelnou hutností 2 500 až 3 500 kg/m3   

a zpracují za hodinu až l00 tun šrotu. Pohon lisu je zásadně hydraulický. Tato technologie se 

používá pro materiály, které jsou nesmíchané, homogenní a čisté. Amortizační šrot lze využít 

do tloušťky až 12 mm.  

  Průřez finálního paketu je obdélníkový nebo čtvercový (obrázek 30). Pro jeho další 

použití je důležitá jeho hustota a délka (závisí na objemu navážky). Paketovací lisy se 

rozlišují podle maximální lisovací síly, rozměru sklopné a shrnovací násypky, rozměru 

lisovací skříně, výkonnosti lisu, instalovaném příkonu a vhodnosti pro dané tloušťky 

materiálu (max. 12 mm). Lisy mohou být stacionární (obrázek 27, 29) nebo mobilní 

(obrázek 28). Ty mohou být upevněny na podvozku nákladního automobilu a mají 

tu výhodu, že je lze kdykoliv převést do místa, kde je lze maximálně využít. [7]   
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Obrázek 28  Mobilní paketovací lis  [18] 

 
Obrázek 29  Paketovací lis s finálním paketem [14] 
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Obrázek 30  Finální paket čtvercového průřezu [14] 

 

Hydraulický paketovací lis typu CPA 1250 – A 

Pro názorné zobrazení principu lisování kovového odpadu zde uvádím funkci 

hydraulického paketovacího lisu českého výrobce firmy Žďas, a.s., typu CPA 1250 – A. 

 Paketovací lis je určen k lisování drobného kovového odpadu jako plechů, trubek, 

tyčí, profilového materiálu, odpadu z lisoven apod. nebo případně větších, rozměrnějších 

kusů jako jsou karosérie automobilů, důlní vozíky, zemědělský šrot apod.  

 Maximální tloušťka stěny lisovaného materiálu má být 10 mm. Rozměrné součásti 

s pevností v tahu do 150 Mpa, které při zavážení přečnívají přes horní okraj tlačítka 

shrnovací násypky, je možno odstřihnout. Dosažení průměrného výkonu lisu předpokládá 

průměrné složení zaváženého šrotu (65 % do síly 6 mm, 20 % do 8 mm a 15 % do 8 

až 10 mm) a odstranění ztrátových časů při zavážení.  

 Lis bývá obvykle umístěn na šrotišti hutních závodů nebo podniků zpracovávajících 

ocelový odpad. Tato šrotiště musí být vybavena příslušným zavážecím zařízením 

a dopravními komunikacemi a to v takovém počtu a o takové výkonnosti, aby mohlo být 
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plně využito výkonu paketovacího lisu. Celé zařízení může být obezděno a zastřešeno 

mimo násypek a lisovní skříň. V případě, že není celé zařízení obezděno, pak je nutno 

chránit pohon lisu proti poškození padajícím šrotem a nepříznivým vlivům klimatickým.  

Hlavní části vlastního lisu je lisovní skříň, pohon, potrubí, chlazení, mazání a 

vypínací zařízení. 

• Lisovní skříň – základní nosné části skříně jsou přední a zadní stěna, odlité 

z ocelolitiny a navzájem stažené kotvami. Mezi tyto stěny jsou vloženy spodní 

deska, boční pevná a boční posuvná stěna. Posuvná stěna zastává funkci hradítka. 

Vedení hradítka je vytvořeno v obou stěnách. V příčníku je uchycen válec hradítka. 

Příčník slouží zároveň jako jedna spojovací kotva obou nosných stěn. Lisovní skříň 

je vyložena hladkými kalenými třecími plechy, včetně vodících lišt hradítka. 

• Shrnovací násypka – má tvar žlabu, jehož jeden konec ústí do lisovní skříně 

a druhý je uzavřen tlačítkem. Bočnice násypky, dno, příčník a kryt jsou svařované. 

Tlačítko je opatřeno noži právě tak jako příčník. Šrot, přečnívající přes okraj 

násypky a tlačítko, je možno v konečné fázi pohybu tlačítka odstřihnout. Vůle 

mezi noži je možno seřídit podložkami. Žlab násypky je vyložen hladkými třecími 

plechy a lištami, dno násypky je vyloženo drážkovými plechy. Horní plocha 

tlačítka může být použita také jako zavážecí plošina. Při pohybu tlačítka do zadní 

koncové polohy je šrot shrnován příčníkem do žlabu. 

• Předlis – válec předlisu je spojený s tlačítkem, přírubou a šrouby. Na válec je 

nasazen příčník sloužící k uchycení válce na lisovní skříň. Píst válce předlisu je 

opatřen pístními kroužky. Vedení pístu je provedeno děleným bronzovým 

pouzdrem. Válec je proti otáčení zajištěn perem, které zároveň zabraňuje posouvání 

příčníku po válci při montáži. Tlačítko předlisu je obloženo kalenými třecími 

lištami a plechy. Celý předlis je posazen na lisovní skříni, s niž je spojen čtyřmi 

kotvami. 

• Dolis – nejdůležitější částí dolisu je jeho hydraulický válec. Je to kombinovaná 

plunžro-pístová silová jednotka, která umožňuje využít plné síly předlisu na dráze 

ne větší než 1200 mm, přičemž celý pracovní cyklus dolisu je zrychlen. Nosnou 

částí dolisu je odlitý válec s plunžrem. Víko tohoto válce vytváří další válec, jehož 

pístnice prochází plunžrem. K tlačítku dolisu je připojena dělenou přírubou. Tato 

příruba vytváří dosedací plochu pro plunžr. Aby při zpětném chodu dolisu 
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nedocházelo k rázu, je v přírubě zabudován pružinový tlumič. Připevnění dolisu  

k lisovní skříni je stejné jako u předlisu, to je 4 kotvami. 

• Sklopné násypky s válci – tyto násypky jsou umístěné na horním okraji obou 

bočnic shrnovací násypky. Spojení je provedeno pomocí závěsů. Mazání závěsu je 

provedeno centrálně od mazacího přístroje. K zvedání násypek je použito 

plunžrových válců o síle 0,25 MN. Válce jsou otočně uloženy v konzolách, 

připevněných na spodním okraji bočnic shrnovací násypky. Plunžry jsou se 

sklopnými násypkami spojeny čepy. Vysunutí plunžrů dovoluje naklonění násypky 

asi o 45°. Rychlost zpětného chodu násypek je seřiditelná škrtícím šroubem. 

Dosednutí násypek na podpěry je tlumeno pryžovými tlumiči. [10] 

4.2.6 Briketování kovového odpadu 

Technologií briketování se zpracovává zpracovatelský kovový odpad – ocelové 

a litinové třísky. Úprava spočívá v tom, že kovové třísky jsou drceny (viz. článek 4.2.4), 

zbaveny zbytků olejů a emulzí a jsou slisovány do briket. Používají se jednotlivé briketovací 

lisy či ucelené briketovací linky, které jsou vyráběny jako stavebnicové, a to v několika 

velikostech. V současné době však tuzemský hutní průmysl preferuje dodávky neupravených 

třísek. [3] 

4.2.7 Ostatní technologie zpracování kovového odpadu 

 Granulování kovového odpadu 

Granulováním se zpracovávají vyřazené a odpadové kabely a vodiče. Takzvaná 

granulační linka se skládá z granulátoru, separátoru, dopravníků a odsávacího zařízení. 

Výstupem z linky je čistý kov (měď, příp. hliník) a odpad (PVC, příp. pryž). [3] 

 Mačkadla a lisy na karoserie 

Kromě výše uvedených technologií se pro zpracování kovových odpadů používají 

ještě mačkadla a lisy na karosérie vyřazených automobilů. Tato mačkadla umožňují zvýšit 

kapacitu přepravních prostředků zmenšením objemu autokarosérií. [3] 
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Likvidace autovraků  

Rozvoj automobilového průmyslu ve 2. polovině 20. století vyústil v rostoucí 

množství vyřazovaných automobilů, zejména v průmyslově vyspělých zemích. 

V současnosti je každoročně ve světě vyřazováno cca 30 miliónů automobilů. Pouze 

v zemích EU je vyřazováno cca 8 miliónů starých automobilů, což představuje cca 8 miliónů 

tun odpadu, přičemž cca pětina z tohoto množství má charakter odpadů nebezpečných.  

Na počátku byly autovraky skládkovány – vznikaly „hřbitovy“ automobilů. 

Skládkování je však nejen nehospodárné, ale i neekologické. Proto byly postupně zaváděny 

recyklační technologie.  

Z hlediska materiálového složení jsou autovraky složitým systémem, složeným z cca:  

• 75 % kovů – železných (ocelí, litin) i neželezných (hliníku, mědi, cínu, zinku, 

olova, drahých kovů aj.),  

• 25 % nekovů – plastů, pryže, skla, textilu, dřeva, keramiky, kompozitů, provozních 

kapalin, nátěrů aj.  

Podíl recyklovatelných surovin je dán způsobem zpracování autovraků. To lze 

v principu provést buď tzv. šrédrováním nebo demontáží.  

Při šrédrování se nejprve vyjmou všechny potenciálně nebezpečné součásti, 

např. akumulátor, katalyzátor, všechny provozní kapaliny – zbytek paliva, brzdová kapalina, 

náplň z ostřikovačů, olej z motoru, převodovky, tlumičů a servořízení, airbagy apod. 

a příp. i skla a pneumatiky. Zbylá část automobilu je pak rozdrcena na části o velikosti 

cca 10 cm3. Nekovové části, prach, čalounění apod. jsou odsávány. Kovový podíl je 

magneticky roztříděn a na pásu ručně dotříděn. Výstupem ze šrédru jsou odpady neželezných 

kovů a ocelové sbalky o velikosti cca 50 – 100 mm. Výhodou této metody je rozměrová 

stejnorodost šrotu, který je v hutích používán k ochlazení tavby na licí teplotu. Podíl 

recyklovatelného materiálu se pohybuje kolem 75 %. Neroztříditelný zbytek (tzv. odval) je 

většinou ukládán na skládky.  

Nákladnější technologií zpracování autovraků je úplná demontáž, při které se vozidlo 

postupně rozebere – v podstatě se jedná o opačný postup jeho sestavování na montážní lince 

při výrobě. Podíl recyklovatelného materiálu je o cca 10 % vyšší než při šrédrování. [3] 
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Kryogenní drcení kovového odpadu 

Mezi zvláštní způsoby zdrobňování zejména amortizačních kovových odpadů lze 

zařadit rovněž tzv. kryogenní drcení. Tento způsob spočívá v tom, že drcený odpad je 

nejprve hluboce podchlazen na teplotu -100 až -170 °C a poté teprve drcen. Využívá se 

přitom rozdílných účinků nízkých teplot na fyzikální vlastnosti, zejména krystalickou 

strukturu a intermediální soudržnost hmoty oceli a doprovodných látek. Například ocel 

vykazuje v hlubokém podchlazení značnou náklonnost ke křehkým lomům a ztrácí svoji 

původní plasticitu. Obdobně se chová i pryž, většina plastů a maziv. Naopak neželezné kovy 

(Al, Cu, Ni, Pb apod.) a valná většina ostatních nekovových materiálů si při podchlazení 

udržuje jistou elasticitu, tažnost a pevnost. Těchto rozdílných vlastností se pak využívá 

k usnadnění drcení a následujícího třídění. Podchlazené materiály potřebují k dokonalé 

fragmentaci drtiče s přibližně polovičním příkonem než při drcení klasickém. Rovněž 

výsledná sypná hmotnost takto drceného materiálu je zhruba o 100 % větší než u materiálu 

drceného klasicky. Tyto výhody jsou však provázeny poměrně vysokými náklady 

na vyvinutí potřebné nízké teploty. Nejlépe je možno získat potřebnou teplotu pomocí 

kapalného dusíku. [4] 

Rozstřelování kovového odpadu 

Pro zdrobňování velkoobjemového a těžkého odpadu je možno ve výjimečných 

případech použít i rozstřelování pomocí malých náloží trhavin. Tento způsob se v praxi 

používá minimálně pro zdrobnění velkých masivních bloků litiny a ocelolitiny, ingotů, 

příčníků, stojanů, velkých ozubených kol a podobných materiálů. [4] 
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Tabulka 6  Úprava kovového materiálu na výrobních agregátech [8] 

Způsob 
zpracování 

kovového odpadu 

Vstupní materiál Výstupní produkty 
Li

so
vá

ní
 

 na
 

hy
dr

au
lic

ké
m

 
lis

e 
ty

pu
 C

PA
 

12
50

 
nový lehký odpad – druh 21 
starý lehký odpad – druh 27 a 28 

balíky z nového ocelového odpadu  - druh 
31 
balíky ze starého ocelového odpadu  - 
druh 37 

St
říh

án
í  

 
na

 
hy

dr
au

lic
ký

ch
 

nů
žk

ác
h 

ty
pu

 
C

N
S 

20
00

 nový těžký odpad – druh 10 
starý těžký odpad – druh 16, 17, 18 a 
27 

nový těžký odpad – druh 11 
starý těžký odpad – druh 12, 13, 14 a 15 

na
 

hy
dr

au
lic

ký
ch

 
nů

žk
ác

h 
ty

pu
 

C
N

S 
12

50
 starý těžký odpad – druh 16 a 17 starý těžký odpad – druh 12, 13 a 14  

na
 

hy
dr

au
lic

ký
ch

 
nů

žk
ác

h 
ty

pu
 

C
N

S 
80

0D
11

/I 

litinový odpad – druh 06 litinový odpad kusový – druh 02,  
po přetřídění - druh 14 

na
 

hy
dr

au
lic

ký
ch

 
nů

žk
ác

h 
ty

pu
 

C
N

S 
80

0D
11

/II
 nový těžký odpad – druh 10 

starý těžký odpad – druh 15 
drobný odpad těžký – druh 73 
těžký ocelový odpad – druh 71 a 72  

Lá
m

án
í 

na
  

hy
dr

au
lic

ké
 

lá
m

ač
ce

 k
ol

ej
ni

c 
ty

pu
 S

C
H

Ü
TT

ER
 

SB
 7

5a
-V

 

starý těžký odpad – druh 15 a 16  těžký ocelový odpad – druh 71 a 72 

O
dv

al
ov

án
í 

na
 

m
ec

ha
ni

ck
ém

 
od

va
lo

va
cí

m
 

tří
dí

cí
m

 b
ub

nu
 ocelové třísky dlouhé – druh 52 ocelové třísky krátké – druh 51 

ocelové třísky dlouhé – druh 52  
(pro zalisování) 
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Tabulka 6  Úprava kovového materiálu na výrobních agregátech – pokračování [8]   

Způsob 
zpracování 

kovového odpadu 

Vstupní materiál Výstupní produkty 
Tl

uč
en

í  

na
 

m
ec

ha
ni

ck
é 

tlu
čc

e 
lit

in
y litinový odpad neupravený – druh 06, 

o síle stěny od 100 do 250 mm 
litinový odpad kusový – druh 02 a 04 

D
rc

en
í 

 na
   

 
m

ec
ha

ni
ck

ém
 

dr
tíc

ím
 m

lý
nu

 
H

EN
SC

H
EL

 
17

00
B 

starý lehký odpad – druh 28 drcený ocelový odpad – druh 76 

Pá
le

ní
 

 
ky

sl
ík

oa
ce

ty
le

no
vo

u 
sm

ěs
í 

rozměrný šrot – tl.stěny  > 100 mm 
kolejnicový šrot 

– druh 12 
–    druh 71 a 15 
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5. Vývoj cen Fe šrotu v letech 2007 - 2008  
Tabulka 7  Ceny Fe šrotu v letech 2007 – 2008 [13]   

Druh 2.1.2007 9.1.2007 15.2.2007 15.3.2007 
litina 06 třída 214 upravená do 1,5m   5 300,00 Kč    5 000,00 Kč    5 400,00 Kč    5 700,00 Kč  
druh 71, 72 - sběrový kupol   5 500,00 Kč    5 400,00 Kč    5 600,00 Kč    6 100,00 Kč  
druh 12   5 200,00 Kč    5 100,00 Kč    5 450,00 Kč    5 900,00 Kč  
druh 12V nad 8 mm   5 300,00 Kč    5 200,00 Kč    5 650,00 Kč    6 100,00 Kč  
lehký nový druh 21   5 400,00 Kč    5 000,00 Kč    5 400,00 Kč    5 600,00 Kč  
druh 51, 52 - ocelové třísky   3 500,00 Kč    3 500,00 Kč    3 800,00 Kč    4 300,00 Kč  
těžký neupravený druh 16   4 850,00 Kč    4 850,00 Kč    5 250,00 Kč    5 700,00 Kč  
lehký neupravený druh 27   4 000,00 Kč    4 100,00 Kč    4 500,00 Kč    4 900,00 Kč  
druh 27 A 002 lehký, starý   4 000,00 Kč    4 100,00 Kč    4 500,00 Kč    4 900,00 Kč  

Druh 3.5.2007 16.5.2007 20.6.2007 30.7.2007 
litina 06 třída 214 upravená do 1,5m 5 400,00 Kč 5 500,00 Kč 5 700,00 Kč 5 400,00 Kč 
druh 71, 72 - sběrový kupol 5 700,00 Kč 5 700,00 Kč 6 000,00 Kč 5 800,00 Kč 
druh 12 5 500,00 Kč 5 650,00 Kč 5 800,00 Kč 5 500,00 Kč 
druh 12V nad 8 mm 5 700,00 Kč 5 950,00 Kč 6 200,00 Kč 5 900,00 Kč 
lehký nový druh 21 5 200,00 Kč 5 400,00 Kč 5 500,00 Kč 5 200,00 Kč 
druh 51, 52 - ocelové třísky 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 100,00 Kč 3 800,00 Kč 
těžký neupravený druh 16 5 200,00 Kč 5 300,00 Kč 5 500,00 Kč 5 400,00 Kč 
lehký neupravený druh 27 4 500,00 Kč 4 700,00 Kč 4 900,00 Kč 4 500,00 Kč 
druh 27 A 002 lehký, starý 4 500,00 Kč 4 700,00 Kč 4 900,00 Kč 4 500,00 Kč 

Druh 7.8.2007 3.9.2007 21.11.2007 26.11.2007 
litina 06 třída 214 upravená do 1,5m 5 200,00 Kč 5 100,00 Kč 5 000,00 Kč 5 500,00 Kč 
druh 71, 72 - sběrový kupol 5 400,00 Kč 5 400,00 Kč 5 400,00 Kč 5 700,00 Kč 
druh 12 5 200,00 Kč 5 200,00 Kč 4 900,00 Kč 5 500,00 Kč 
druh 12V nad 8 mm 5 600,00 Kč 5 600,00 Kč 5 300,00 Kč 5 800,00 Kč 
lehký nový druh 21 4 900,00 Kč 4 900,00 Kč 4 700,00 Kč 5 200,00 Kč 
druh 51, 52 - ocelové třísky 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 3 000,00 Kč 3 300,00 Kč 
těžký neupravený druh 16 5 100,00 Kč 5 100,00 Kč 4 900,00 Kč 5 200,00 Kč 
lehký neupravený druh 27 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč 4 000,00 Kč 4 500,00 Kč 
druh 27 A 002 lehký, starý 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč 4 000,00 Kč 4 500,00 Kč 

Druh 17.1.2008 22.2.2008 13.3.2008 11.4.2008 
litina 06 třída 214 upravená do 1,5m 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 600,00 Kč 7 000,00 Kč 
druh 71, 72 - sběrový kupol 6 300,00 Kč 6 300,00 Kč 5 800,00 Kč 7 300,00 Kč 
druh 12 6 000,00 Kč 6 200,00 Kč 5 700,00 Kč 7 000,00 Kč 
druh 12V nad 8 mm 6 400,00 Kč 6 800,00 Kč 6 300,00 Kč 7 300,00 Kč 
lehký nový druh 21 5 800,00 Kč 5 800,00 Kč 5 300,00 Kč 6 800,00 Kč 
druh 51, 52 - ocelové třísky 3 900,00 Kč 3 900,00 Kč 3 400,00 Kč 4 500,00 Kč 
těžký neupravený druh 16 5 800,00 Kč 6 000,00 Kč 5 400,00 Kč 6 500,00 Kč 
lehký neupravený druh 27 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 500,00 Kč 6 100,00 Kč 
druh 27 A 002 lehký, starý 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 500,00 Kč 6 100,00 Kč 
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Tabulka 7  Ceny Fe šrotu v letech 2007 – 2008 – pokračování [13]   

Druh 14.5.2008 30.6.2008 3.7.2008 22.7.2008 
litina 06 třída 214 upravená do 1,5m 9 000,00 Kč 8 500,00 Kč 8 000,00 Kč 7 500,00 Kč 
druh 71, 72 - sběrový kupol 9 200,00 Kč 8 700,00 Kč 8 200,00 Kč 7 000,00 Kč 
druh 12 9 000,00 Kč 8 500,00 Kč 8 000,00 Kč 7 500,00 Kč 
druh 12V nad 8 mm 9 500,00 Kč 9 000,00 Kč 8 500,00 Kč 8 000,00 Kč 
lehký nový druh 21 8 500,00 Kč 8 000,00 Kč 7 500,00 Kč 7 000,00 Kč 
druh 51, 52 - ocelové třísky 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč 5 000,00 Kč 
těžký neupravený druh 16 8 500,00 Kč 8 000,00 Kč 7 500,00 Kč 6 500,00 Kč 
lehký neupravený druh 27 8 100,00 Kč 7 600,00 Kč 7 100,00 Kč 6 600,00 Kč 
druh 27 A 002 lehký, starý 8 100,00 Kč 7 600,00 Kč 7 100,00 Kč 6 600,00 Kč 

Druh 5.8.2008 3.9.2008 4.9.2008 15.9.2008 
litina 06 třída 214 upravená do 1,5m 6 500,00 Kč 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 
druh 71, 72 - sběrový kupol 6 700,00 Kč 4 700,00 Kč 4 700,00 Kč 4 700,00 Kč 
druh 12 6 700,00 Kč 4 700,00 Kč 4 500,00 Kč 4 100,00 Kč 
druh 12V nad 8 mm 7 100,00 Kč 5 100,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 
lehký nový druh 21 6 600,00 Kč 4 600,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 
druh 51, 52 - ocelové třísky 4 500,00 Kč 2 500,00 Kč 3 000,00 Kč 2 500,00 Kč 
těžký neupravený druh 16 6 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 600,00 Kč 
lehký neupravený druh 27 5 500,00 Kč 3 500,00 Kč 3 600,00 Kč 3 200,00 Kč 
druh 27 A 002 lehký, starý 5 500,00 Kč 3 500,00 Kč 3 600,00 Kč 3 200,00 Kč 

Druh 24.9.2008 7.10.2008 7.11.2008 11.12.2008 
litina 06 třída 214 upravená do 1,5m 5 500,00 Kč 4 300,00 Kč 2 300,00 Kč 3 300,00 Kč 
druh 71, 72 - sběrový kupol 5 200,00 Kč 4 500,00 Kč 2 000,00 Kč 3 000,00 Kč 
druh 12 4 700,00 Kč 3 900,00 Kč 1 900,00 Kč 2 900,00 Kč 
druh 12V nad 8 mm 5 500,00 Kč 4 500,00 Kč 2 500,00 Kč 3 500,00 Kč 
lehký nový druh 21 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 000,00 Kč 3 000,00 Kč 
druh 51, 52 - ocelové třísky 3 500,00 Kč 2 000,00 Kč 800,00 Kč 1 800,00 Kč 
těžký neupravený druh 16 4 200,00 Kč 3 600,00 Kč 1 600,00 Kč 2 600,00 Kč 
lehký neupravený druh 27 4 000,00 Kč 3 200,00 Kč 1 200,00 Kč 2 200,00 Kč 
druh 27 A 002 lehký, starý 4 000,00 Kč 3 200,00 Kč 1 200,00 Kč 2 200,00 Kč 
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Obrázek 31  Vývoj cen Fe šrotu v letech 2007 – 2008 [13]   
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6. Struktura vykupovaného šrotu u koncového odběratele  

Mezi naše významné odběratele kovového odpadu patří výčet uvedených hutí (viz. 

text níže).  Zde uvádím jejich stručnou charakteristiku a strukturu vykupovaného upraveného 

kovového odpadu.  

ArcelorMittal Ostrava, a.s. – ČR:  

Způsob zpracování šrotu – v tandemových pecích (kyslíkové). Struktura 

vykupovaného šrotu: 

Druh 12, 12V  – především těžký upravený šrot (cca 60% celkového objemu) 

Druh 13 – starý těžký upravený šrot  

Druh 06 – litinový šrot  

Druh 36 – balíky starého ocelového šrotu o rozměrech 2,2 x 0,8 x 0,8 m 

Druh 33 + autobalíky  - balíky nového ocelového šrotu a z automobilového průmyslu 

(cca 30% celkového objemu). 

  AcelorMittal Ostrava, a.s. je jednou z mála hutí, kde je v současné době zájem o dodávky 

velkých balíků (ovšem v případě splnění přísných kritérií na kvalitu). Balíky jsou 

umisťovány na dno vsázecích beden (účelné vyplnění prostoru) a jsou zasypávány dalším 

šrotem. Pro zlepšení kvality vsázky ArcelorMittal Ostrava, a.s. vykupuje i lisované balíky 

z nového ocelového šrotu a to buď původem z automobilového průmyslu, nebo jiného 

výrobního šrotu bez povlaku.  

Nakupované množství šrotu se při zajištění plné výroby pohybuje kolem 

70 kT/měsíčně.  

Třinecké železárny, a.s. – ČR: 

Způsob zpracování šrotu – v kyslíkových konvertorech. Struktura vykupovaného 

šrotu: 

Druh 12, 12V  – především těžký upravený šrot (cca 80% celkového objemu) 

Druh 13 – starý těžký upravený šrot (cca 5% celkového objemu) 
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Druh 36, 36S – balíky a střihaný starý ocelový šrot o rozměrech 0,8 x 0,5 x 0,5 m (cca 5% 

celkového objemu) 

Druh 33 – balíky nového ocelového šrotu (cca 5% celkového objemu). 

Vzhledem k výrobě oceli vyšších jakostí je v Třineckých železárnách, a.s. zájem 

i o dodávky vybraného těžkého železného šrotu se zárukou chemické čistoty daného složení.  

Nakupované množství šrotu se při zajištění plné výroby pohybuje kolem 

40 kT/měsíčně.  

Stahlwerk Thüringen GmbH – SRN: 

 Způsob zpracování šrotu – v elektrických obloukových pecích. Struktura 

vykupovaného šrotu: 

Druh 12, 12V  – těžký upravený šrot (cca 30% celkového objemu) 

Druh 27S – lehký postříhaný ocelový šrot (cca 30% celého objemu) 

Druh 51, 52 – ocelové třísky (cca 20% celého objemu) 

Druh 36 – balíky starého ocelového šrotu o rozměrech 0,6 x 0,6 x 0,6 m (cca 5% celého 

objemu) 

Druh 21, 61 – nový drobný lehký šrot o rozměrech 1,5 x 0,5 x 0,5 m (cca 5% celého objemu) 

Druh 76, 77 – drcený (šrédrovaný) ocelový šrot (cca 10% celého objemu),   

Omezení je rovněž v max. váze (kusovosti) šrotu a to do 400 kg/kus. Toto omezení je 

kvůli zabránění poškození tavících elektrod.  

Nakupované množství šrotu se při zajištění plné výroby pohybuje kolem 

100 kT/měsíčně.  

Badische Stahlwerke GmbH – SRN: 

Způsob zpracování šrotu – v elektrických obloukových pecích. Struktura 

vykupovaného šrotu: 

Druh 12, 12V  – těžký upravený šrot (cca 20% celkového objemu) 

Druh 27S – lehký postříhaný ocelový šrot (cca 30% celého objemu) 

Druh 51, 52 – ocelové třísky (cca 20% celého objemu) 
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Druh 36 – balíky starého ocelového šrotu o rozměrech 0,6 x 0,6 x 0,6 m (cca 5% celého 

objemu) 

Druh 21, 61 – nový drobný lehký šrot o rozměrech 1,5 x 0,5 x 0,5 m (cca 5% celého objemu) 

Druh 76, 77 – drcený (šrédrovaný) ocelový šrot (cca 20% celého objemu). 

  Nakupované množství šrotu se při zajištění plné výroby pohybuje kolem 

200 kT/měsíčně.  

ESF GmbH – SRN: 

Způsob zpracování šrotu – v elektrických obloukových pecích. Struktura 

vykupovaného šrotu: 

Druh 12, 12V  – těžký upravený šrot (cca 25% celkového objemu) 

Druh 27S – lehký postříhaný ocelový šrot (cca 25% celého objemu) 

Druh 51, 52 – ocelové třísky (cca 20% celého objemu) 

Druh 36 – balíky starého ocelového šrotu o rozměrech 0,6 x 0,6 x 0,6 m (cca 2% celého 

objemu) 

Druh 21, 61 – nový drobný lehký šrot o rozměrech 1,5 x 0,5 x 0,5 m (cca 3% celého objemu) 

Druh 76, 77 – drcený (šrédrovaný) ocelový šrot (cca 25% celého objemu). 

Tato huť má i vlastní šrédr – v této souvislosti nakupuje od dodavatelů lehký starý 

ocelový šrot vhodný pro šrédrování. Dříve byl zájem i o velké balíky ze starého odpadu, ale 

z důvodů častých problémů s kvalitou těchto balíků bylo od dodávek tohoto druhu upuštěno 

a v současné době je možné dodávat balíky pouze do rozměrů 50 x 50 x 50 cm. 

  Nakupované množství šrotu se při zajištění plné výroby pohybuje kolem 

80 kT/měsíčně.  

U. S. Steel Košice, s. r. o. – Slovensko: 

Mezi naše odběratele patří především U. S. Košice – především producent tenkých 

plechů. Dodávané druhy šrotu jsou především nový výrobní odpad, chemicky čistý 

(vzhledem k výrobnímu sortimentu) a to především v druzích: 

Druh 33 – lisované balíky z nového odpadu do maximálního rozměru 0,75 x 0,75 x 1,5 m 

(je dovolený i obsah pozinkovaného odpadu). 
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Druh 21 – nový výrobní odpad nelisovaný, do maximálního rozměru 0,75 x 0,75 x 0,75 m 

(je dovolený i obsah pozinkovaného odpadu).  

Druh 12 – těžký upravený šrot o rozměrech max. 0,60 x 0,9 x 1,5 m a tloušťce min. 6 mm.  

Druh 12V – těžký upravený šrot o rozměrech max. 0,60 x 0,9 x 1,5 m a tloušťce min. 8 mm.  

Druh 76, 77 – drcený (šrédrovaný) ocelový šrot  

V omezeném objemu pak nakupuje stříhaný starý ocelový šrot. Nakupované 

množství šrotu se při zajištění plné výroby pohybuje kolem 50 kT/měsíčně.  

CMC Zawiercie  S. A. – Polsko: 

Technologie výroby oceli – v elektrických obloukových pecích, výrobní kapacita: 

1,3 mil tun oceli ročně. Měsíční spotřeba šrotu při plné výrobě: 100 – 200 kT. Dodávané 

druhy šrotu:  

Obdobné dodávky jako do německých hutí, tedy především:  

Těžký starý ocelový šrot (druhy 12, 12V), stříhaný starý lehký ocelový šrot (druh 14, 

popř. 27S), ocelové popř. litinové třísky (druh 51, 52 popř. 07), nový výrobní odpad (druh 

21), malé balíky z nového i starého ocelového šrotu (druhy 33 a 36), druh 06 (litina 

do rozměru 0,5 x 0,5 x 0,5 m).  

Přímo v areálu huti byla vybudována vlastní kapacita pro šrédrování ocelového šrotu 

(šrédr) s kapacitou až 40 kT zpracovaného materiálu měsíčně. Z tohoto důvodu má CMC 

Zawiercie nakupovat i nezpracované druky šrotu a to: lehký, starý, nezpracovaný šrot (druhy 

27 popř. 28), popř. částečně předlisované balíky ze starého lehkého šrotu (druh 36). [25]   
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7. Shrnutí a závěr  

Jak bylo řečeno v úvodu, kovové a kovonosné odpady mají významné postavení 

v celkovém množství druhotných surovin. Jejich využívání je nejen fyzicky nutné, nýbrž 

i ekonomicky výhodné. V této bakalářské práci uvádím základní informace o mechanických 

úpravách kovového odpadu. Nelze jednoznačně určit, který z těchto způsobů úprav je 

nejvýhodnější. Kovový odpad se vyskytuje v různých kvalitách, jakostech, druzích a z tohoto 

důvodu je třeba využít celou škálu zpracování. Pojednával jsem o nedestruktivních metodách 

zpracování kovového odpadu, dále pak o destruktivních technologiích mechanických úprav 

kovového odpadu, jako je rozpalování, stříhání, lámaní, drcení, lisování a briketování. Nelze 

žádnou z těchto metod vyzdvihnout, ale ani opomenout. Mnohdy nelze vyloučit jedno 

bez druhého. Např. kolejnice budeme vždy rozpalovat, stříhat nebo lámat, nikdy nepřijdou 

do lisu. Naopak bylo by velice neekonomické rozpalovat, rozřezávat plechy, které jsou 

velice rychle zpracovány střihem nebo paketem.  

Rovněž i velikost zpracovatelských areálů ovlivňuje volbu těchto zařízení, která mají 

požadovanou kapacitu a pokud firma není schopna potřebná množství zajistit, tato zařízení 

se stávají neekonomickými – drahými. Týká se to zejména velkých šrédrů, stacionárních 

nůžek. Zatímco mnozí menší zpracovatelé si vystačí pouze s ručním tříděním, rozpalováním 

případně mobilním lisem. Mnohá mobilní zařízení a jednoduchost nám pomáhají 

zpracovávat různé likvidace železných konstrukcí přímo u odběratele a zajišťují flexibilitu 

odběru. Ve své práci jsem uvedl i způsoby úprav kovového odpadu, které jsou ve fázi 

teoretické, v praxi jsem se s nimi nesetkal, jako je kryogenní drcení kovového odpadu nebo 

zcela výjimečně užívané rozstřelování kovového odpadu. 

Zpracováním druhotných surovin se získává z bezcenného, často obtížného odpadu 

užitná hodnota, která podstatně rozšiřuje surovinovou základnu, jak je vidět z přehledné 

názorné tabulky č. 6 „Úprava kovového materiálu na výrobních agregátech“. Tabulka 

ukazuje, jaký druh vstupuje před zpracováním a jaké, zpracováním kovového odpadu, 

získáme výstupní produkty. Jako příklad jsem v další části mé bakalářské práce uvedl 

strukturu výkupu šrotu u velkých koncových odběratelů. Koncový odběratel má zájem si 

ve správném složení připravit, namíchat správné složení vsázky, kterou doplní surovým 

železem tak, aby vyrobili kvalitní ocel z ekonomickým užitkem. Je proto jasné, že 
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nevykupují již celou škálu šrotu, ale již v upravené přesně definované kvalitě. Z přehledu 

výkupů těchto firem převažují tyto druhy: těžký upravený šrot druhu 12, upravený litinový 

šrot druhu 06 a lehké plechy postříhaného stavu, případně v paketách, druh 33, 36. 

Jak již bylo uvedeno, v této bakalářské práci jsem přiblížil problematiku a náročnost 

úpravy kovového odpadu. Tato práce může být přínosem těm, kdo se zabývají výkupem a 

zpracováním šrotu, projektováním a navrhováním nových šrotišť.   
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Záznam o záchytu radioaktivního materiálu 
Místo záchytu: 

Kód MP: RC/nnn/rok                                                               č.j. 

 
Datum a čas oznámení MP:  

MP oznámil (jméno a příjmení)  

Datum a čas záchytu:  
 

Místo záchytu – jméno fyzické nebo právnické osoby, příp. název 

pracoviště 

 

Adresa (ulice, PSČ, místo) 

 

Kontaktní pracovník (jméno příjmení, funkce ) 

 

Kontakt (telefon, fax, e-mail ) 

 

 

Přepravce nebo vlastník nákladu – jméno firmy 

 

IČO 

Adresa  ulice,PSČ, místo ) 

 

Kontaktní pracovník (jméno, příjmení, funkce) 

 

Kontakt (telefon, fax, e-mail) 

 

 

Dopravce (liší-li se od přepravce ) – jméno firmy 

 

IČO 

Adresa (ulice,PSČ, místo ) 

 

Kontaktní pracovník (jméno, příjmení, funkce) 

 

Kontakt (telefon, fax, e-mail) 

 

Řidič (jméno, příjmení) 

 

SPZ auta, číslo vagonu: 

 

 

Deklarovaný náklad – specifikace 

 

Deklarován radioaktivní odpad (ano/ne) 
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Hmotnost nákladu: 

 

Hodnota naměřené přenosným dozimetrem: 

 

Maximum na povrchu vozidla/vagonu: 

 

Ve vzdálenosti 2 m od maxima na povrchu vozidla/vagonu: 

 

Na obsazeném místě (řidič, spolujezdec ): 

Použité měřicí přístroje (veličina, jednotky) 

 

Měření provedl (jméno, příjmení) 

 

 
Uvolněno k přepravě ( ano/ne) 

O uvolnění rozhodl (jméno, příjmení) 

 

 

Cílová stanice nebo cílová adresa 

 

 

 

  

 
Poznámka 
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Formulář 

ALARM 
Datum:…………………………………   Čas měření: …………………………………………….. 

Vozidlo a jeho SPZ; číslo vagonu: …………………………………………………………………. 

Dodavatel: ……………………………………………………………………………………………. 

Způsob naložení: ……………………………………………………………………………………. 

Hmotnost / objem nákladu: …………………………………………………………………………. 

Měřené údaje 

Pozadí: 
 

 

 
Maximum na povrchu vozidla/vagonu 

 

 
Ve vzdálenosti 2m od maxima na povrchu vozidla/vagonu 

 

 
Na obsazeném místě (řidič, spolujezdec) 

 

 
Použité měřící přístroje (veličina, jednotka) 

 

 
Měření provedl (jméno, příjmení) 

 

Posouzení: 

ð Potvrzený alarm                      
ð Chybný alarm 

Podpis pověřence měřícího zařízení: 
……………………………………….. 

Potvrzené alarmy: 
Provedená opatření/ poznámky 
………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………

………… 
Podpis vedoucího provozovny: ……………………………………………………………………. 

Předání výstražného protokolu vedoucímu provozovny: ……………………………………….. 



Martin Michálek:  Mechanická úprava kovového odpadu 

4 

 
2009 

Příloha 3  [11] 

Bescheinigung Nr. :____________                                           Datum:___________________ 

(Osvědčení č.) 

 

KONTROLLE ÜBER RADIOAKTIVITÄT VON EISENSCHROTTEN  

(Kontrola radioaktivity železného šrotu) 
 

Vertragsnummer:     ______________________________ 

(Číslo kontraktu) 

 

Art des Transportmittels:   ______________________________ 

(Druh dopravního prostředku)  

 

Waggon-/LKW- Nr.:    ______________________________ 

(Číslo vagonu/ SPZ nákladního vozu) 

 

Kennwort:     ______________________________ 

(Heslo)  

 

Abgangsland/ Station:    ______________________________ 

(Země a stanice odeslání)  

 

Gewicht:     ______________________________ 

(Váha) 

 

Es wird bestätigt, dass der Schrott o. g. Transportmittels am Abgangsort auf Radioaktivität geprüft 

wurde und den Normen entspricht. 

(Potvrzujeme, že železný šrot, přepravovaný výše uvedeným dopravním prostředkem z uvedené 

stanice odeslání, byl prověřen proti radioaktivitě a odpovídá normám.) 

 

 

 

 

Unterschrift Lieferant:   ______________________________ 

(Podpis a razítko odesilatele) 
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Úprava kovového odpadu stříháním na nůžkách Leimbach 830 

 
 Navážka kovového odpadu 

 
Navážka kovového odpadu do násypky 
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 Propad kovového odpadu z násypky do koryta ve žlabu 

 

 
Opětovná navážka kovového odpadu v průběhu procesu stříhání   
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Vybírání postříhaného kovového odpadu z jímky    

 

 
Řídící panel nůžek Leimbach    
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Úprava kovového odpadu stříháním na nůžkách Henschel 

 
Navážka kovového odpadu 

 
Celkový pohled na střihací nůžky Henschel 
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Pohled do koryta žlabu 

 

 
Uzavírání víka koryta žlabu
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Uzavírání víka koryta žlabu 

 

 
Pohled na střih nožových saní 
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Úprava kovového odpadu stříháním  

 
Navážka kovového odpadu do žlabu (násypky) 

 
Otevření násypky 
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Uzavření víka násypky 

 

 
Odsun postříhaného kovového odpadu od nůžek pomocí dopravníku
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Náhled na umístění střihacích nůžek na šrotišti pod jeřábovou dráhou  [20]  
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Úprava kovového odpadu lisováním na paketovacím lisu Henschel 

 
Navážka kovového odpadu do paketovacího lisu 

 
Pohled do zaplněné násypky 
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Pohled do komory lisu  

 

 
Navážka kovového odpadu v průběhu procesu lisování v komoře lisu
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Plnění násypky 

 

 
Propad kovového materiálu z násypky do komory lisu
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Čelní pohled na paketovací lis Henschel s vyvážkou finálního paketu (vlevo) 

 

 
Čelní pohled do komory lisu
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Opětovná navážka kovového odpadu a pohled na finální paket 

 

 
Výstup finálního paketu z lisu Henschel
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Úprava kovového odpadu šrédrováním 

 
Pohled na šrédr se systémem pásových dopravníků  [21]   

 
Šrédr se spodním roštem  [22]   
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Detail šrédru - rotor s kladivy  [22]   

 

 
Detail šrédru – spodní rošt  [22]   
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Detailní pohled šrédru  [23]  
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Úprava kovového odpadu rozpalováním [20]   

 


