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Anotace 

Tématem této bakalářské práce je recyklace vyřazených chladicích zařízení. Zabývá 

se jak všeobecnou charakteristikou elektroodpadů, tak rozdělením této skupiny odpadů do 

jednotlivých podskupin. Nechybí ani zmínka všeobecně o recyklaci. Dále je zde uvedena 

kompletní technologie recyklace chladicích zařízení v ČR a vybrané technologie jiných 

zemí. Důleţitá je také analýza stavu recyklace těchto zařízení u nás srovnaná se stavem 

určitých zemí EU. V poslední části uvádí tato práce do problematiky zpětného odběru 

vyřazených chladicích zařízení a je zde také snaha o navrţení lepšího systému sběru těchto 

zařízení ve smyslu zlepšení efektivity jejich recyklace. 

Klíčová slova: recyklace, chladicí zařízení, technologie recyklace, OEEZ, zpětný odběr,  

 systém sběru 

Abstract 

The theme of this thesis is recycling of discarded refrigerators. It deals with the general 

characteristics of electronic waste and the distribution of this group of waste into different 

subgroups. There is also mention of recycling in general. There is also a complete set of 

recycling technology of refrigeration facilities in the Czech Republic and technologies used 

in other countries. Important are analysis of the recycling facility at our comparison to 

some EU countries. In the last part of this work is indicated the issue of taking back of 

discarded refrigerators and there is also an effort to devise a better system of collection of 

these devices in terms of enhancing the effectiveness of their recycling. 

Keywords: recycling, refrigeration equipment, technology, recycling, WEEE, recollection, 

 collection system 
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Seznam pouţitých zkratek 

ČR- Česká republika 

EU- Evropská unie 

OEEZ- odpady z elektrických a elektronických zařízení 

ES- směrnice Evropské unie 

PHE- recyklační poplatek 

NO- nebezpečné odpady 

CFC- chlor- fluorované uhlovodíky 

VOC- těkavé organické látky 

R11- tvrdý freon pouţívaný jako nadouvadlo izolací 

R12- tvrdý freon pouţívaný jako chladivo 

NH3- amoniak 

PUR- polyuretan 

ŢP- ţivotní prostředí
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1. Úvod a cíl práce 

Chladicí zařízení mají v dnešní společnosti neopomenutelný význam. Jedná se 

v podstatě o skříně, určené ke skladování námi vybraných potravin, při poţadované 

teplotě, která uţ je u většiny modelů libovolně volitelná a lze ji nastavit i ručně a kdykoliv 

změnit. Základním vybavením domácností jsou chladicí zařízení, a to ať uţ se jedná o 

samostatné chladničky, mrazničky nebo jejich kombinace. Také samotná úroveň chladicích 

zařízení je stále zdokonalována, čímţ jsou rozšířeny moţnosti zákazníků. Je stále více 

nových technologií a typů těchto zařízení, coţ nám umoţňuje výběr podle námi zvolených 

parametrů. Ceny takovýchto chladících zařízení v kombinaci spolu s doplňky se 

samozřejmě liší i v závislosti na pouţitých materiálech, technologiích a v neposlední řadě 

také energetické třídě daného výrobku.  

Na druhé straně je také důleţité uvědomit si, z čeho se vlastně takové chladicí 

zařízení skládá a jak pracuje. Tento sortiment spadá pod elektrozařízení, a tak je důleţité, 

nakládat s ním podle určitých stanovených předpisů. V  případě doslouţení tohoto zařízení 

se z  něj stává odpad, se kterým je také nutno nějak naloţit. Nejlepším způsobem je 

znovuvyuţití neboli „recyklace“. 

Naše republika má kolektivní systém firem, které se starají o problematiku recyklace 

vyřazených chladicích zařízení a činnosti tomu předcházející. Jedná se vlastně o proces 

získání jednotlivých součástek z daného zařízení, určeného k odpisu, za účelem dalšího 

vyuţití těchto jednotlivých částí. Tyto jednotlivé součásti mají v celkovém výrobku určité 

procentuelní zastoupení. K tomuto způsobu znovuvyuţití nám slouţí takzvané „recyklační 

technologie“, které jsou zaloţeny na přesně stanovených postupech. Přesto se však v kaţdé 

zemi světa k tomuto způsobu vyuţití pouţívají rozdílné technologie, a to také ovlivňuje 

jednotlivé recyklační fáze, nikoliv však postup samotný.  

Ovšem kaţdá fáze recyklace začíná uţ u zákazníka a jeho postoji k danému výrobku. 

A to jak při samotném výběru daného elektrozařízení (s nejvhodnějšími parametry), tak 

také při odevzdání vyslouţilého zařízení osobám nebo institucím tomu určeným.  

Je informovanost v dané problematice dostatečná? Prvním moţným informátorem je 

samotný prodejce určitého výrobku ze skupiny elektrozařízení, u něhoţ také zákazník 

zaplatí poplatek za ekologickou likvidaci vyslouţilého spotřebiče. Mnozí z nás se moţná 
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moc zajímají o funkce a spotřebu chladničky a mrazničky, a informace o tom, ţe jiţ při 

koupi tohoto zařízení platíme i poplatek za jeho ekologickou likvidaci nám uniká. 

Vybíráme si takové zařízení, které předčí naše očekávání, splní naše potřeby a zároveň 

bude pro nás cenově dostupné. Tak proč nacházíme vyslouţilé chladničky a mrazničky na 

místech tomu neurčených? Vţdyť při koupi, i kdyţ jsme si vybrali výrobek pro nás  

s přijatelnou cenou, jsme zaplatili za sluţbu, kterou jsme nevyuţili. Na druhé straně se nám 

také nabízí otázka, zda se vůbec informovat chceme. Zda při nákupu těchto zařízení 

věnujeme dostatečnou pozornost, za co všechno platíme a jak tyto sluţby vyuţívat.  

A v neposlední řadě, jsou prodejci vůbec ochotní sdělovat tyto informace spotřebitelům, 

nebo jen plní marketingem nastavené prodejní plány stůj, co stůj. 

Mnozí z nás ani netuší, co se s našimi vyslouţilými spotřebiči dále děje a jakým 

způsobem jsou dále zpracovány. 

 A co zásah do ţivotního prostředí? Přemýšlíme někdy, jak můţe takové vyslouţilé 

chladicí zařízení ovlivnit naše okolí? Jaké škodliviny a v jakém mnoţství se při jeho 

nesprávném odstraňování dostává do ovzduší a půdy? Jakým způsobem toto mnoţství 

regulovat? Jaký poločas rozpadu mají materiály, z nichţ je toto zařízení zhotoveno. Kolik 

jiných výrobku by z něj mohlo při správném postupu být ještě vyrobeno a hlavně kolikrát 

by ten samý materiál mohl být znovu a znovu pouţit na výrobu čehokoliv jiného? 

Při shrnutí všech těchto faktů uţ přece nemůţeme brát v potaz jen naše investované 

finance, ale také správné vyuţití těchto financí na to, abychom ţili lépe. Abychom ţivotní 

prostředí okolo sebe dělali přijatelnější pro nás samotné. 

Cílem této práce je odpovědět si na některé z výše uvedených otázek a zamyslet se 

nad danou problematikou, nahlédnout do problematiky a získat všeobecné informace, jako:  

1. Co je to chladicí zařízení a jaký je princip jeho činnosti? 

2. Co je to recyklace? 

3. Analýza stavu recyklace vyřazených chladicích zařízení. 

4. Technologické postupy recyklace v ČR a zahraničí. 

5. Popsat zpětný odběr a sběr odpadů z těchto zařízení. 

6. Návrh opatření v systému sběru odpadů za účelem zvýšení efektivity recyklace 

těchto zařízení. 
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2. Chladicí zařízení 

Jedná se o zařízení, které řadíme do nebezpečných elektroodpadů, přičemţ bliţší 

informace o podmínkách nakládání s těmito odpady nám vymezuje zákon o odpadech 

č. 185/2001 Sb. [1], který nám umoţní všeobecný náhled do problematiky odpadů. 

Základní zařazení a následně nejvýhodnější nakládání s těmito zařízeními [2] je moţné 

shlédnout na obrázku č. 1 [1]. 

Obrázek č. 1: Kategorizace odpadů a nakládání s nimi [1] 

Z kaţdého zařízení, které nám po určité době doslouţí, vzniká odpad a je důleţité jak 

s ním naloţíme. Samotné nakládání je závislé na stavu daného vyřazeného zařízení. Mezi 

nejvýhodnější způsob vyuţití vyřazených chladicích zařízení patří recyklace.  

2. 1.  Princip kompresorového chlazení 

Při následném zpracování odpadů z chlazení, nejprve odpad zařadíme do příslušné 

kategorie dle katalogu odpadů, a to vyhláškou č. 381/2001 Sb., pro stanovení seznamu 

nebezpečných odpadů a seznamu odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. [17] 

V případě zařazení daného odpadu zjistíme podrobnosti o nakládání s ním vyhláškou 

č. 383/2001 Sb. [30] 

ODPAD 

 

Elektroodpad 

Nakládání s odpady 

Vyuţívání odpadů 

RECYKLACE ODPADŮ 

Vyřazené 

chladicí zařízení 

RECYKLACE 

chladicí zařízení 
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Chladicí látka, která pohlcuje teplo ze systému je odpařována ve výparníku. Dochází 

ke stlačování páry na její nejvyšší hodnotu nasycení, vyšší neţ u chladiče. Následně 

dochází ke kondenzaci par, které poté chladiči odevzdají teplo. [31]. Na obrázku č. 2 [31] 

je schematicky znázorněn princip kompresorového chlazení. 

 

Legenda [31]: 

1- trubice (ve které se teplý plyn ochlazuje, proto velký povrch), 2- ventil (teplý plyn se 

rozpíná a tím se dále ochlazuje) 3- trubice (kde se studený plyn oteplí- uvnitř ledničky), 

4- kompresor (chladný plyn je stlačován, čímţ se zvýší jeho teplota) 

Obrázek č. 2: Schéma chladicího okruhu [31] 

Součástí chladicích zařízení v případě starších provedení jsou také freony. 

Společnosti, které mají na starosti recyklaci freonů, se sice snaţí o co největší vyuţití 

freonů z vyřazených chladniček, ale riziko poškození ozonové vrstvy je stále aktuální. 

Opatření týkající se ochrany ozonové vrstvy najdeme v nařízení vlády č. 117/2005 Sb. [9] 

Freony se rozumí jednoduché, alifatické, fluorované, organické sloučeniny. Jsou to 

halogenderiváty obsahující ve své molekule atomy fluoru a chloru. Tyto látky jsou 

bezbarvé, bez zápachu, nehořlavé, nekorozivní plyny nebo kapaliny s nízkou toxicitou. 

K zavedení freonů jako chladiv došlo v roce 1930. Svým nízkým bodem varu, povrchovým 

napětím a viskozitou byly zvláště uţitečné jako chladiva. Dále jsou to také extrémně 

stabilní a inertní sloučeniny. [32] 

V případě výrobků, u kterých jsou za ně výrobci zodpovědní po skončení jejich 

ţivotnosti, máme směrnice upravující tyto skupiny výrobků, jako jsou EU č. 2002/96/ES a 

EU č. 2002/95/ES. [13] 
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Typy chladicích zařízení můţeme podle jejich kompozice a následného pouţití rozdělit 

do tří základních skupin [33]:  

 Ledničky (chladničky bez mrazícího prostoru nebo jen s výparníkem). 

 Kombinace chladničky s mrazničkou - jednodvéřové (s mrazákem dole  

  nebo nahoře), 

- dvoudveřové (americký styl). 

 Mrazničky- s předním otvíráním (šuplíkové mrazničky), 

  - s vrchním otvíráním (pultové mrazničky). 

Doplňujícím rozdělením těchto zařízení je jejich klasifikace dle počtu kompresorů [33]:  

 jednokompresorové – nelze vypnout pouze chladničku 

   - v případě vybavení elektrickým ventilem moţnost  

   regulace teploty v chladničce i mrazáku 

 dvoukompresorové – moţnost korigování teploty v chladničce a mrazničce a  

   také vypnutí nezávisle na sobě. 

3. Elektroodpady (OEEZ) 

Elektroodpady jsou určitou skupinou odpadů, která není příliš specifikovaná, je 

tvořená směsí kovů, spojených s jinými materiály (plasty, keramika…) nebo vytvořením 

vrstvy materiálu na povrchu. [4]. Náleţí do katalogové podskupiny 16 02 [17]. 

Zařízení náleţející do skupiny elektroodpadů, je moţné rozdělit do 10 základních 

skupin, které nalezneme v zákoně o odpadech [1] v příloze č. 7:  

1. Velké domácí spotřebiče 

 (pračky, ledničky, sušičky, sporáky…) 

2. Malé domácí spotřebiče  

(vysavače, žehličky, kávovary, mixéry…) 

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení  

(velké sálové počítače, notebooky, telefony, záznamníky…) 

4. Spotřebitelská zařízení  

(televizory, videorekordéry, hudební nástroje…) 

5. Osvětlovací zařízení  

(zářivky, kompaktní zářivky, sodíkové výbojky…) 

6. Elektrické a elektronické nástroje 

(s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů zde patří pily vrtačky, 

zahradnické nástroje…) 
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7. Hračky vybavení pro volný čas a sporty 

(elektrické vláčky, počítače pro cyklistiku…) 

8. Zdravotnické prostředky  

(s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků  

zde patří radioterapeutická, kardiologická zařízení, dialyzační přístroje…)  

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 

(termostaty, regulační ventily…) 

10.  Automaty 

(automaty na nápoje, peníze, tuhé výrobky…) 

3. 1.  Koloběh elektroodpadů 

Tímto způsobem lze znázornit průběh a ţivotnost daného výrobku aţ po jeho 

následné zpracování, v lepším případě na nový výrobek.  Na obrázku č. 3 [34] je 

znázorněno schéma, kde jsou zobrazeny postupy, které daný výrobek během i po skončení 

své působnosti absolvuje.  

Obrázek č. 3: Ţivotní cyklus výrobku (přepracováno podle H. Ansorgové [34]) 

Nový výrobek 
Nákup nového výrobku 

spotřebitelem 

Vyslouţilé zařízení 

Odevzdání výrobku na místa 

k tomu určená 

Sběrný dvůr 

Prodejny 

Mobilní svoz 

Doprava 

Recyklace 

Demontáţ 

 

Likvidace nebezpečných 

látek 

Nerecyklovatelné materiály 

Skládkování 

 

Energetické 

vyuţití 

Recyklovatelné 

materiály 

Drcení 

 

Náhrada 

primárních 

surovin 
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Objem elektronického odpadu kaţdým rokem stoupá. Recyklací také ušetříme 

přírodní zdroje. Důleţitým faktorem je zachytit nebo alespoň ekonomicky sníţit mnoţství 

látek, které by mohly ohrozit zdraví lidí nebo poškodit ŢP. [34] 

3. 2.  Vyuţití elektroodpadů 

Nejlepším způsobem vyuţití daných druhů elektroodpadů dle jiţ zmíněných 

kategorií je recyklace. Procento vyuţití se u těchto jednotlivých odpadů liší následujícím 

způsobem uvedeným v tabulce č. 1 [8], kde jsou opět odpady elektrických a elektronických 

zařízení rozděleny do základních deseti skupin a k nim uvedeny procentuální hodnoty 

vyuţití a recyklace. 

Tabulka č. 1: Procentuelní vyuţití a recyklace jednotlivých kategorií elektroodpadů [8] 

Kategorie OEEZ Vyuţití (%) Recyklace (%) 

1 Velké domácí spotřebiče 80 75 

2 Malé domácí spotřebiče 70 50 

3 
Zařízení informačních technologií 

a telekomunikační zařízení 
75 65 

4 Spotřebitelská zařízení 75 65 

5 Osvětlovací zařízení 70 50 

6 

Elektrické a elektronické nástroje 

(s výjimkou velkých stacionárních 

průmyslových nástrojů) 

70 50 

7 
Hračky vybavení pro volný čas a 

sporty 
70 50 

8 

Zdravotnické prostředky (s výjimkou 

všech implantovaných a infikovaných 

výrobků) 

- - 

9 Přístroje pro monitorování a kontrolu 70 50 

10 Automaty 80 76 

3. 3.  Kolektivní systémy v ČR 

Před nástupem kolektivních systémů, které mají na starost recyklaci a vyuţití 

vyslouţilých elektrospotřebičů, docházelo převáţně k recyklaci spotřebičů s významným 

obsahem ţeleza. [35] 
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Kolektivní systém byl zaloţen v roce 2005 a skládá se z následujících 6 výrobců a 

dovozců: [35] 

 ASEKOL s. r. o.  

 EKOLAMP s. r. o.  

 Elektrowin a. s  

 OFO- Recycling s. r. o. 

 REMA Systém a. s. 

 Retela s. r. o.  

Všechny tyto firmy najdeme jako jeden celek v Praze. Místo, kde danou firmu 

najdeme, není určeno podle krajů nebo jiných podobných parametrů, ale podle toho na 

který druh daného elektrozařízení se specializují. [14] 

ASEKOL s. r. o.  

Jedná se o společnost organizující celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení 

(se zaměřením na skupiny 3, 4 a 7, které najdeme uvedené na straně 5), a to i 

s financováním celého systému. Asekol s. r. o. je při svých činnostech ve spolupráci 

s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli 

daných zařízení. [36] 

Tato společnost je nejvýznamnějším představitelem spotřební elektroniky na trhu a 

dále také kancelářské, výpočetní a telekomunikační techniky. Zahrnují ji společnosti jako 

[36]:  

 ASBIS CZ s.  r. o. 

 BaSys CS s. r. o. 

 FAST ČR a. s. 

 JVC Czech s.  r. o. 

 LG Electronics CZ s. r. o. 

 Mascom s. r. o. 

 Philips Česká republika s. r. o. 

 PANASONIC CZECH REPUBLIC s. r. o. 

 Samsung Electronics 
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 Sony Czech, spol. s. r. o. 

 Thomson multimedia Czech s. r. o. 

EKOLAMP s. r. o.  

Činnost této společnosti je zaměřována z hlediska rozdělení elektroodpadů na 

skupinu 5 (osvětlovací zařízení), kde řadíme [37]:  

 5.1 Svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností 

 5.2 Lineární zářivky 

 5.3 Kompaktní zářivky 

 5.4 Vysokotlaké výbojové světelné zdroje včetně vysokotlakých sodíkových,  

  halogenidových a směsných výbojek 

 5.5 Nízkotlaké sodíkové výbojky 

 5.6 Ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření nebo řízení osvětlení s 

výjimkou přímo ţhavených ţárovek 

Elektrowin a. s.   

Tato společnost se v roce 2005 stala provozovatelem kolektivního systému. Na 

zaloţení této společnosti se podíleli výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. 

Činnost Elektrowinu a. s. spočívá v pozorování a řízení kolektivního systému, čímţ 

zajišťuje výrobcům oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, vyuţití a odstranění 

elektrozařízení a elektroodpadů. [42] Akcionáři společnosti jsou přední výrobci velkých 

a malých domácích spotřebičů [42]: 

 ARDO ČR domácí spotřebiče s. r. o. (ARDO, ASKO, CALEX) 

 BSH domácí spotřebiče s. r. o. (Bosch, Siemens, Gaggenau) 

 CANDY ČR s. r. o. (Candy, Hoover, Iberna) 

 ELECTROLUX s. r. o. (AEG, Zanussi, Electrolux) 

 ETA a. s. 

 FAGOR ELEKTRO s. r. o. (Fagor, Romo, Edesa, Aspes, Mastercook) 

 Gorenje s. r. o. 

 Groupe SEB ČR s. r. o. (Tefal, Moulinex, Rowenta, Krups) 

 Indesit Company Česká, s. r. o. (Indesit, Ariston) 

 MIELE s. r. o. 
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 Philips Česká republika s. r. o. 

 Whirlpool ČR s. r. o. (Whirlpool, Bauknecht, Ignis) 

OFO- Recycling s. r. o. 

Jedná se o kolektivní systém zajišťující sběr a svoz vyřazených elektrozařízení pro 

klienty této společnosti. Tato společnost zajišťuje zpětný odběr pouze u určitých typů 

elektrozařízení, jako jsou velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, zařízení 

informačních technologií a telekomunikačních zařízení a spotřebitelská zařízení. [43] 

REMA Systém a. s. 

Jde o neziskově hospodařící akciovou společnost, mající na starosti ochranu 

ţivotního prostředí, a to ve smyslu zajištění efektivní recyklace odpadů OEEZ. V rámci 

vykonávání své činnosti se tato společnost zaměřuje na všechny skupiny elektrozařízení. 

[44] 

Retela s. r. o. 

V případě tohoto kolektivního systému se jedná o zajištění servisu pro výrobce a 

dovozce OEEZ v České republice. Řeší otázku zařízení z domácností a také 

profesionálních zařízení. Společnost se snaţí o minimalizaci recyklačních příspěvků, na 

jejichţ výši dohlíţí zástupci povinných osob. [45] 

4. Recyklace 

Ze samotného překladu dostáváme význam slova recyklace, coţ je znovuvyuţití 

neboli znovuuvedení do cyklu. Jedná se o způsob opětovného vyuţití odpadů, které šetří 

přírodní zdroje. [5] Recyklaci také řadíme mezi způsob zpracování odpadů. [1] 

Při kaţdé technologii rovněţ jako při této vznikají také ztráty. K dosaţení předem 

stanovených cílů je základem prvotní surovina. Před samotnou recyklací je důleţité 

zváţení jednotlivých postupů, tvořících samotnou recyklaci (materiálová skladba, 

demontáţ, volba materiálů k omezení překáţek samotné recyklace). [6] 
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4. 1.  Recyklační technologie 

V podstatě se jedná se o „subsystém výrobního procesu, který umoţňuje 

poţadovanou přeměnu odpadu (respektive části odpadu) na druhotnou surovinu pro 

původní nebo jiný výrobní proces“. [5] 

Máme 4 základní vztahy mezi recyklační technologií a subsystémem, jako jsou [5]: 

a) „recyklační technologie a subsystém jsou v rámci výrobního systému“, za vzniku 

odpadů (producent zpracovává odpad na druhotnou surovinu)  

b) „recyklační technologie je subsystémem výrobního systému“, za předpokladu 

pouţívání odpadu (zpracovatel převádí odpad na druhotnou surovinu)  

c) „recyklační technologie je sloţena ze dvou částí, z nichţ kaţdá náleţí jednomu 

výrobnímu systému“ (částečné zpracování odpadu má na starost producent odpadu, 

přičemţ zbytek zpracování je povinností jeho odběratele)  

d) „recyklační technologie je samostatným výrobním systémem“, (zde sehrává 

důleţitou roli specializovaná společnost uzavírající s producenty odpadů dohody  

o zakoupení těchto odpadů, poté odpad na vlastních zařízeních zpracuje a prodá jej 

jako druhotnou surovinu odběrateli)  

4. 2.  Význam recyklace 

Kaţdá činnost by měla mít určitý význam a v případě recyklace jde hned o několik 

významů hodnocených z různých hledisek [5]:  

 Ekonomický- sníţení nákladů jak v oblasti druhotných surovin, tak likvidace  

odpadů  

 Technologický- ohraničenost zdrojů prvotních surovin z časového hlediska,  

  a následná nutnost pouţití druhotných surovin z hlediska  

   technologického  

 Ekologický- z hlediska ochrany ţivotního prostředí  

 Energetický- souvisí s předešlými body a jedná se o úsporu energie při nové výrobě 

  materiálů [5] 
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4. 3.  Recyklační technologie OEEZ 

Elektroodpady jsou v první fázi podrobeny úpravám pomocí procesů drcení, třídění  

a mletí (vše probíhá z důvodu získání poţadované velikosti součástek). Poté nastupují 

procesy separace pro moţné vyuţití součástek k jejich následné recyklaci. Celý tento 

postup je schematicky popsán na obrázku č. 4 [7]. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Schéma recyklační technologie OEEZ (přepracováno podle I. Kudláčka [7]) 
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5. Analýza stavu recyklace vyřazených chladicích 

zařízení v ČR a EU 

V této kapitole jsou zmíněny faktory ovlivňující ţivotnost jiţ zakoupeného 

chladicího zařízení. Dále také základní parametry tohoto zařízení a následuje analýza 

provedená v ČR, srovnaná se Švédskem. Zhodnocení jiných zemí EU je zaměřeno na 

celkový koloběh odpadů, a to od uvedení na trh aţ po moţné vyuţití dané kategorie 

elektroodpadů, v tomto případě velkých domácích spotřebičů. 

Základní údaje  

Faktory, které ovlivňují ţivotnost chladicích zařízení, mohou být [26], [27] : 

- zájem o nový spotřebič ještě před ukončením funkcí předchozího spotřebiče  

- volba vhodné velikosti zařízení (kapacita na plnění poţadavků asi ze 70 %) a 

hlavně malá spotřeba  

- instalace nového spotřebiče na vhodné místo (blízko topných zdrojů…)  

- správná činnost těsnících funkcí  

- správná obsluha elektrozařízení  

Dalšími důleţitými faktory, kterými můţeme při výběru ovlivnit ţivotnost naší 

chladničky, mohou být tyto dostupné informace týkající se [28], [26]: 

 velikosti chladničky- asi 50 l na kaţdého člena domácnosti  

Při porovnání jednotlivých chladicích zařízení v souvislosti s objemem vidíme 

v tabulce č. 3 [26] procentuální odlišnost těchto chladicích zařízení tří základních typů. 

Tabulka č. 2: Procentuelní srovnání objemu chladniček [26] 

 

 

 

 

 

 

 

 spotřeby-  při zavádění novějších, mnohdy také úspornějších modelů se původní  

Chladicí zařízení Objem zařízení [l] [%] 

chladnička 

nad 250 17 

150- 250 47 

do 150 36 

mraznička 

nad 250 10 

150- 250 26 

do 150 64 

kombinace 

nad 250 42 

150- 250 38 

do 150 20 



Nikola Vítkovská: Recyklace vyřazených chladicích zařízení 

2011  14 

provozní spotřební náklady sníţily aţ třikrát 

- závisí také na kompresoru, tloušťce izolační náplně a objemu chladničky 

- energetická třída: A-G 

- nejúspornější třídy: A- A+ (o 25 % větší úspora) 

      - A++ (o 25 % větší úspora neţ u A+)  

 stáří-  průměrně 8- 10 let  

V tabulce č. 3 [26] je tento faktor opět zhodnocen v závislosti na daném roce  

u jednotlivých typů těchto zařízení. 

Tabulka č. 3: Procentuelní zhodnocení stáří chladniček [26] 

Rok Chladicí zařízení Stáří [roky] [%] 

2008 chladnička 

více neţ 10 12 

6- 10 51 

méně neţ 6 37 

2010 chladnička 

více neţ 5 71 

3- 5 19 

méně neţ 3 10 

 

 energetické návratnosti- v případě výměny chladničky staršího typu za nový je  

  její energetická návratnost asi 3- 6 let (podle typu a stáří)  

 vlivu stárnutí na spotřebu- zvýšení o 1- 2 % ročně 

5. 1. Analýza recyklace chladniček v ČR 

Sběr domácích elektrospotřebičů probíhá v České republice teprve šestým rokem (od 

roku 2005). Od této doby naše obyvatelstvo vzorným a poctivým způsobem odevzdalo na 

patřičná místa 1 600 000 kusů vyslouţilých chladicích zařízení, jako jsou chladničky 

 a mrazničky, čímţ jsme se umístili na pátém místě v celé Evropě. [40] 

Za rok 2010 jsme odevzdali celkem něco kolem 23 000 tun elektrospotřebičů, které 

jiţ svým spotřebitelům doslouţily. [41] 

V roce zahájení činnosti společnosti Elektrowin jsme odevzdali k recyklaci celkem 

4,5 milionů elektrozařízení. V případě, ţe bychom tyto spotřebiče postavily vedle sebe, 

vznikla by nám řada o délce asi něco málo přes tisíc kilometrů. Co se celkové hmotnosti 

vysbíraného odpadu týče, jde o 100 tisíc tun. V porovnání s legendárním Titanicem je toto 

mnoţství dvojnásobné. [39] 
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Podle nejnovějších statistik je ČR v recyklaci vyřazených chladicích zařízení  

na pátém místě v celé Evropě. Z této informace se nám samozřejmě nabízí otázka, kdo je 

na prvním místě? Odpověď je zcela jasná. První místo patří zaslouţeně Švédsku. Důleţité 

jsou také hodnoty stavu recyklace. Pro objasnění pozice na úspěšném pátém místě jsou 

v následující tabulce č. 4 [39] uvedeny hodnoty dělící nás od daného prvního místa z roku 

2010. [39] 

Tabulka č. 4: Srovnání České Republiky se Švédskem v recyklaci vyřazených chladicích  

  zařízení [39] 

Země Chladicí zařízení 

Roční 

prodej 

[kg/osobu] 

Recyklace prodaného 

mnoţství [kg/osobu] 

Česko chladničky a 

mrazničky 

2,5 1,8 

Švédsko 2,8 2,6 

Z mnoţství, které bylo recyklováno, je zřejmé, ţe v České republice je výtěţnost 

z recyklace téměř 80, přičemţ ve Švédsku skoro 90%. A tato jiţ zmíněná procenta zaručila 

Švédsku první místo v recyklaci těchto zařízení.  

5. 2. Celkové srovnání recyklace vyřazených chladicích zařízení v ČR 

 a EU 

Na začátek je důleţité vědět, jaké je celkové mnoţství vyprodukovaných odpadů 

všech kategorií v jednotlivých letech, z čehoţ při vybrání jednotlivé kategorie odpadu 

můţeme snadněji určit jeho procentuální produkci. Níţe uvedená tabulka č. 5 [49] nám 

umoţňuje tento pohled na celkovou produkci odpadů.  

Tabulka č. 5: Celková produkce odpadů ve vybraných zemích EU [49] 

Země 

Celkové mnoţství vyprodukovaných odpadů 

všech kategorií v tunách 

2004 2006 2008 

Česko 29 275 743 24 745 752 25 419 695 

Slovensko 10 668 411 14 501 495 11 472 008 

Polsko 251 223 517 170 230 263 140 340 303 

Dánsko 12 588 952 14 703 138 15 155 208 

Švédsko 109 738 767 115 583 415 86 168 590 

Německo 364 021 937 363 786 069 372 796 353 

Velká Británie 357 543 601 346 143 765 334 127 092 

Rumunsko 371 503 400 344 424 713 189 322 889 

Celkem EU 2 913 920 000 2 864 450 000 2 615 530 000 
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Oranţovou barvou je znázorněn vţdy stát patřící do EU s největší produkcí 

celkového mnoţství v daném roce, přičemţ z tabulky vyplývá, ţe v roce 2004 to bylo  

Rumunsko a v roce 2006 a 2008 Německo.  

Jedna věc je celkové mnoţství odpadu, a druhou věcí je kolik procent z tohoto 

mnoţství je dále moţno vyuţít, neboli jinak řečeno recyklovat. Z tohoto důvodu je zde 

uvedena tabulka č. 6 [49], ve které je z celkového mnoţství vyprodukovaného odpadu 

uvedeno pouze mnoţství odpadů dále vyuţitelných. 

Tabulka č. 6: Mnoţství recyklovatelných odpadů z celkové produkce odpadů ve vybraných  

  zemích EU [49] 

Země 

Celkové mnoţství recyklovatelných odpadů  

v tunách 

2004 2006 2008 

Česko 4 455 269 4 075 940 4 014 193 

Slovensko 1 169 530 1 848 295 1 984 328 

Polsko 7 570 796 8 556 055 10 280 581 

Dánsko 2 274 155 2 535 055 2 689 448 

Švédsko 24 519 688 27 313 884 9 997 683 

Německo 31 333 156 30 011 978 35 341 548 

Velká Británie 41 324 899 60 187 602 56 017 616 

Rumunsko 7 227 374 6 382 818 4 537 147 

Celkem EU 256 940 000 284 500 000 264 120 000 

V tomto případě je zřetelné, ţe ve všech třech zmíněných letech byla produkce 

recyklovatelných odpadů z celkového mnoţství největší ve Velké Británii. 

Stránky Eurostat nám umoţňují celkový náhled na produkci a nakládání s danými 

kategoriemi odpadů v jednotlivých zemích EU.  

Tabulka č. 7: Přehled uvádění na trh a následného nakládání s velkými domácími spotřebiči z roku 

2006 (přepracováno podle Eurostatu [50]) 

Země 

Údaje z roku 2006 

Uvedeno na 

trh [kg/os.] 

Zpětný 

odběr 

[kg/os.] 

Zpracováno 

[kg/os.] 

Pouţití 

recyklace 

[kg/os.] 

Pouţití 

recyklace 

[%] 

Česko - - - - - 

Slovensko 5,01 0,91 0,91 0,80 89 

Polsko - - - - - 

Dánsko 16,21 5,80 3,30 4,76 88 

Švédsko 11,23 6,57 6,30 6,05 92 

Německo 8,78 5,61 5,53 4,68 84 

Velká Británie - - - - - 

Rumunsko 3,33 0,02 0,00 - - 
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Pro celkové ujasnění dané problematiky zde uvádím tabulku č. 8, 9, 10 [50], [51] 

týkající se velkých domácích spotřebičů, coţ je kategorie, do které řadíme chladicí 

zařízení. V tabulkách jsou uvedeny hodnoty od uvedení na trh aţ po samotnou recyklaci a 

to buď přepočtených na osobu, nebo zaměřených na procenta. 

V tomto roce bylo nejúspěšnější zemí Švédsko co se zpětného odběru, dalšího 

zpracování a znovuvyuţití týče. Ani v Dánsku na tom nebyli procentuálně s recyklací 

špatně, ovšem uvedeného odpadu bylo velké mnoţství na osobu, ale zpětně odebrané 

mnoţství tomu jiţ neodpovídá. A na posledním místě se objevilo Rumunsko, kde sice 

nebylo na trh uvedené nějak obzvlášť velké mnoţství odpadů, ale ani s tím málem nebylo 

nijak později naloţeno. Dále si také v tabulce z roku 2006 můţete u zemí jako Česko, 

Polsko a Velká Británie všimnout prázdných polí. Důvodem toho je, ţe většina 

kolektivních systémů funguje od roku 2005, přičemţ hodnoty z Eurostatu jsou 

vyhodnocovány co dva roky, proto zde nejsou uvedeny ţádné hodnoty. 

Tabulka č. 8: Přehled uvádění na trh a následného nakládání s velkými domácími spotřebiči z roku  

2007 (přepracováno podle Eurostatu [51]) 

Země 

Údaje z roku 2007 

Uvedeno na 

trh [kg/os.] 

Zpětný 

odběr 

[kg/os.] 

Zpracováno 

[kg/os.] 

Pouţití 

recyklace 

[kg/os.] 

Pouţití  

recyklace 

[%] 

Česko 7,35 1,63 1,57 1,28 74 

Slovensko 5,75 1,71 1,67 1,42 85 

Polsko 7,19 0,20 0,20 0,09 46 

Dánsko 20,26 9,53 6,78 7,71 82 

Švédsko 9,19 8,42 8,14 7,35 87 

Německo 7,75 2,82 2,76 2,40 85 

Velká Británie 6,70 1,93 - 1,53 79 

Rumunsko 4,63 0,08 - 0,01 59 

V roce 2007 stejně jako v roce předchozím bylo největším uvaděčem odpadů na trh 

Dánsko. Oproti minulému roku bylo, ale v tomto roce i největším zpětným odběratelem 

z těchto vybraných zemí. A dokonce dosáhlo i nejvyššího mnoţství recyklace, ale zde je 

třeba brát v potaz počáteční uvedené mnoţství na trh. V celkovém zpracování na tom bylo 

nejlépe Švédsko a to i z procentuálního hlediska recyklace.  

Posledními uvedenými údaji jsou hodnoty z roku 2008, jelikoţ novější data na 

Eurostatu vztahující se k dané problematice nebyly. Tato společnost obnovuje data co 2 
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roky. Uvedené mnoţství na trh v nejvyšší míře zastupuje opět Dánsko. Pozice týkající se 

dalšího nakládání zvládalo opět nejlépe Dánsko. A z hlediska recyklace udané 

v procentech se jednalo o velice úspěšný rok pro Českou republiku.  

Tabulka č. 9 : Přehled nakládání s velkými domácími spotřebiči v číslech ve vybraných  

  zemích EU (přepracováno podle Eurostatu [51]) 

Země 

Údaje z roku 2008 

Uvedeno na 

trh [kg/os.] 

Zpětný 

odběr 

[kg/os.] 

Zpracováno 

[kg/os.] 

Pouţití 

recyklace 

[kg/os.] 

Pouţití 

recyklace 

[%] 

Česko 7,75 2,08 1,74 1,85 93 

Slovensko 6,10 2,31 2,31 2,00 87 

Polsko 6,95 0,46 0,46 0,20 43 

Dánsko 13,90 6,50 7,21 6,08 76 

Švédsko 10,88 7,63 7,67 6,60 86 

Německo 8,19 3,17 3,14 2,69 85 

Velká Británie 11,38 8,05 - 3,17 39 

Rumunsko 7,52 0,41 0,14 0,15 75 

 

Pro grafické na obrázku č. 5 [51] znázornění jsem k vybraným zemím přiřadila 

pouze mnoţství uvedené na trh, zpětný odběr a pouţití neboli následnou recyklaci odpadů 

z nejnovějšího roku (v tomto případě rok 2008). Výsledky zpřehlednění předchozích 

tabulek si můţete prohlédnout v následujícím grafu.  

 

Obrázek. č. 5: Grafické znázornění nakládání s odpady z velkých domácích zařízení [51] 
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6. Technologie recyklace vyřazených chladicích zařízení 

v ČR 

Před samotnou recyklací se provádí předběţná opatření v následujícím pořadí podle 

nařízení vlády č. 117/2005 Sb. [9]- o některých opatřeních zabezpečujících ochranu 

ozonové vrstvy. Všechna tato předběţná opatření se provádějí ihned na místě a řadíme zde 

[9]: 

Převzetí: manipulace se zařízením je prováděna tak, aby riziko poškození daného  

zařízení bylo co nejmenší  

Přeprava: provedení opatření proti úniku kapalin, aby nedošlo k poškození ŢP 

 - vhodné upevnění zařízení a také vhodná poloha podle poţadavků určených  

 výrobcem  

Uskladnění: podle třídy chladícího zařízení, regulovaného chladiva a izolace  

  registrovaného mnoţství  

  - nemělo by dojít k poškození chladícího zařízení a v případě poškození  

  musí být uveden druh a rozsah poškození  

Všeobecně: vypracování popisu technologických procesů a jejich průběh 

  - všechna chladící zařízení projdou úpravou  

6. 1. Úprava vyřazených chladicích zařízení 

Chladicí zařízení najdeme v katalogu odpadů po skupinou20 01 23 * [17] a PHE 

poplatek činí za tyto zařízení kolem 300 Kč. V níţe uvedené tabulce č. 11 [10] je stručně 

sepsáno sloţení klasické chladničky 

Tabulka č. 10: Průměrné sloţení lednice dodané k recyklaci [10] 

Množství v kg Materiál Zpracování 

3,5 korpusy bez freonů materiálové využití 

7 kompresor bez freonů materiálové využití 

29 holá skříň zpracování ve 2 stupních 

1-2 sklo materiálové využití 

až 2 zbytkový odpad zneškodnění na skládce 

0,115 Chladivo (CFC nebo VOC) spalovna NO 

Množství v l Materiál Zpracování 

0,1 olej materiálové využití 
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Úprava chladících zařízení obsahuje tři základní činnosti rozdělené do dvou stupňů 

[9]: 

1. stupeň: odsátí regulovaných chladiv a olejů z chladícího okruhu  

2. stupeň: uvolnění tepelně izolačních pěnových materiálů s obsahem regulovaných  

  látek 

  - uvolnění částí a prvků tvořících konstrukci pomocí vhodných zařízení  

 k oddělení regulovaných látek, za předpokladu neunikání těchto látek  

 do volného prostředí 

 - uvolnění dílů tvořících konstrukci, která obsahuje nebezpečné látky 

 - vyuţití hmotných materiálů 

1 a 2 stupeň: materiály a látky, ke kterým se dopracujeme díky 1. a 2. stupni  

  dále vytřídíme a provedeme jejich klasifikaci, dále také provedeme 

  přípravné procesy pro další nakládání s těmito materiály případně jejich 

   zneškodnění  

6. 1. 1.  Úprava v 1. stupni 

Chladící zařízení zbavíme vnitřních součástí a následně také odpojíme přívodní 

kabel. Postupem uvedeným na obrázku č. 6 [48]. 

 

Obrázek. č. 6: Ukázka odstřiţení přívodního kabelu [48] 

Pomocí vhodného zařízení uvedeme chladicí zařízení do vhodné polohy podle 

obrázku č. 7 [48]. Pouţitím integrované jehly napíchneme trubku spojenou s chladicím 
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zařízením (tímto způsobem zjistíme potřebné parametry, jako tlak v chladicím systému). 

Po zjištění všech potřebných informací zapojíme vakuové odsávání. [10] 

Odsáváme regulované chladivo a olej z chladicího kruhu (obojí se odsává najednou) 

a to s minimálním účinkem na ovzduší. [9] [10] 

Zbytková koncentrace regulovaného chladiva v oleji nesmí překročit 0,1 % 

hmotnostních. [10]  

Celý postup poţaduje vhodně zvolené měřící zařízení a zařízení, které zabrání tomu, 

aby bylo jakkoliv manipulováno s následným uvolněním regulovaných chladiv. [9]  

 

Obrázek č. 7: Vhodné napolohování chladničky [48] 

Regulované chladiva se po procesu odsátí dále také vytřídí podle svého druhu a 

uchovávají se v oddělených nádobách. [9] 

Pro zachycení kapaliny a zamezení jejího úniku do okolního prostředí, jsou dané 

pracovní prostory vybaveny nádobami vanového tvaru. [9] 

Celý tento postup úpravy vyřazených chladicích zařízení v prvním stupni je 

schematicky uveden na sledujícím obrázku č. 8 [12]. 
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Obrázek č. 8: Schéma úpravy vyřazeného chladicího zařízení v 1. Stupni (přepracováno podle  

   P. Linharta [12]) 
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6. 1. 2.  Úprava v 2. Stupni 

V druhém stupni úpravy dochází k rozdrcení prázdné skříně chladicího zařízení 

pomocí dvoustupňového drcení v uzavřeném prostředí pod tlakem [11] přesně dle 

schematického postupu uvedeného na obrázku č. 9 [12] 

Při jemném mletí v uzavřeném zařízení dojde k rozdrcení izolace [11] a tím 

k otevření pórů PURu s obsahem freonů (R-11). [12] PUR pěna se mele v noţových 

mlýnech na zrnitost pod 0,05 mm. [10] 

Následně dojde k rozdělení frakcí na dvě sloţky, a to na sloţku nadsítnou (kovy, 

plast) a sloţku podsítnou (izolace PUR). [11] Dochází k uvolnění plynného freonu od 

vzdušniny čištěné průchodem přes sorbéry, přičemţ produktem se stává zkapalněný freon 

(R-11). [10]    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Schéma úpravy vyřazeného chladicího zařízení v 2. Stupni (přepracováno podle 

     P. Linharta [12]) 
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Důleţitý je také postup následného měření a provádění evidence získaného mnoţství 

freonu (R-11) [12], který se poté odváţí v sudech k termickému zneškodnění. [10] 

Hodnota emisí nepřesahuje 5g/hod (coţ je kontrolováno vhodnou analytickou 

metodou v kontinuálním měření). [9] Starší chladničky obsahují asi 250 g freonu. [10] 

7. Technologie recyklace vyřazených chladicích zařízení 

v EU 

Dánsko 

V této zemi provádí recyklaci lednic společnost Eldan Recyklace a. s., která se 

specializuje na recyklaci lednic v kaţdém aspektu. Je to jedna z mála firem, která dodává 

zařízení pro zpracování druhotných surovin. Má své vlastní výrobní zařízení, coţ jí 

zajišťuje kvalitu výrobku a také flexibilitu výrobního programu. [18] Na níţe uvedeném 

obrázku č. 10 [18] si můţeme prohlédnout způsob uskladnění těchto zařízení před 

manipulací. 

 

Obrázek č. 10: Sklad chladicích zařízení [18] 

Technologický postup recyklace vyřazených chladicích zařízení: 

Jedná se sloţitější způsob zpracování odpadů. Závod je konstruován pro drcení 

lednic o maximální velikosti 2000 x 1200 x 1000 mm (výška x šířka x hloubka). V případě 

větších chladniček musí nejdříve dojít ke zmenšení před vlastním zpracováním. [18] 

Kompletní recyklační technologie rozdělujeme do následujících etap [18], [19]: 

 Manipulace 
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 Skartace 

 Oddělení 

 Odplynění 

Manipulace zahrnuje[19]: 

- vyloţení a klasifikaci lednic 

- odříznutí kabelu a uloţení skleněných vloţek do speciálních kontejnerů 

- odstranění kompresoru 

- extrahování oleje a CFC- plynů  

K manipulaci chladicích zařízení se pouţívá speciální linka, kterou vidíme na 

obrázku č. 11 [18]. 

 

Obrázek č. 11: Manipulační linka se směrem cesty k stavidlu [18] 

Skartace [18]:  

Ledničky dopravíme přes stavidlo do věţe zobrazené na obrázku č. 12 [18], tato věţ 

je unikátní integrovanou jednotkou, která kombinuje těţké granuláty, čímţ je moţné 

inertní řezání komory (coţ sniţuje riziko poţáru a výbuchu). Výstupní velikost příslušných 

kusů po skartaci je asi 30 mm.  
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Obrázek č. 12: Drtící věţ [18] 

Oddělení [18], [19]:  

Ţelezné částečky jsou odděleny přes soustavu magnetů. Zbývající část dále přechází 

do vířivého proudu separátoru. V separátoru následně dojde k rozdělení do plastových, 

hliníkových a měděných frakcí. [18] [19] 

Odplynění [18]: 

Zde je speciální oddělovač, kde dojde k oddělení PUR pěny a jejímu transportu do 

dvou etap. 

Etapa I:  CFC (pentan/butan) jsou navázány do CFC sací jednotky, plyn je poté  

  oddělen a umístěn ve speciálních uzavřených nádobách. 

Etapa II: dusík pouţívaný ke sníţení hladiny kyslíku při řezání komory lednice ve věţi se  

zpět recykluje v uzavřeném okruhu k minimalizaci spotřeby, plyny se poté 

shromaţďují ve speciálních uzavřených nádobách. Tento zkapalňovací systém je 

uveden na obrázku č. 13 [18]. 



Nikola Vítkovská: Recyklace vyřazených chladicích zařízení 

2011  27 

 

Obrázek č. 13: Etapa II zkapalňovací systém [18] 

Švédsko 

Jediným celostátním systémem sběru ve Švédsku je firma Elretur, zajišťující 

spolupráci mezi producenty a místními orgány. [24] 

El- Kretsen je systém spravující celostátní sběr a recyklaci elektrických a 

elektronických odpadů. Spravuje také fondy a transporty OEEZ na předčištění a recyklaci, 

a to v souladu s platnými zákony. [25] 

Technologie 

Chladničky a mrazničky se přepravují jako jednotlivé balíčky. Jejich předúprava 

zahrnuje demontáţ OEEZ od potenciálně nebezpečné sloţky, která je následně odstraněna 

pro oddělený sběr. Starší typy chladicích zařízení obsahujících freony potřebují zvláštní 

zacházení. Chladicí nábytek musí podstoupit úpravu ve dvou fázích [21] : 

1. Fáze: oddělení chladiva z chladicího kruhu pomocí vakuového sání 

2. Fáze: rozebrání nábytku v uzavřeném procesu (oddělení a úprava freonu v tepelné  

 izolaci), v poslední řadě oddělení kovů a plastů, které jsou dále navráceny do 

výroby jako surový materiál pro nové výrobky  

Podepsáním Basilejské smlouvy se Švédsko zavázalo tím, ţe nedojde k vývozu 

nebezpečných odpadů včetně elektronického do rozvojových zemí. Veškeré OEEZ v rámci 

Elretur se zrecyklují ve Švédsku. Výjimkou je malé mnoţství chladicích zařízení, které 

podstupují konečnou úpravu v Norsku. [21] 
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Slovensko 

Na Slovensku je nejznámější z hlediska této problematiky společnost ARCON, která 

je pravděpodobně největším dodavatelem recyklačních technologií v rámci celé střední 

Evropy. Recyklaci chladniček má zde na starosti společnost Eldan, stejně jako u jichţ 

zmíněného Dánska. [46] 

Jednotlivé fáze recyklace chladniček [46]:  

 Předúprava 

 Drcení 

 Separace  

 Odplynění 

Předúprava [46]: 

Chladicí zařízení se vyloţí a roztřídí, poté dojde k odřezání elektrických kabelů a 

extrahování plynů a rozebrání kompresorů.  

Drcení [46]: 

Chladničky se pomocí ţlabu převezou do věţe a následuje proces sekání a 

granulování chladicích zařízení ve věţi.  

Separace [46]: 

Separuje se PUR a následně dopraví do granulátoru (klikatý vzduchový separátor) 

uvedeného na obrázku č. 14 [46]. Pěna se stlačí do granulek a dojde k vysávání freonů do 

systému na zkapalnění freonů. Dále je důleţitá separace ţelezných částic pomocí 

nadpásového magnetu. Pro oddělení hliníkových, měděných a plastových sloţek je 

pouţíván vířivý separátor.  
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Obrázek č. 14: Granulátor [46] 

Odplynění [46]: 

Součástí odplynění jsou etapy nasávání a zkapalnění freonu uvedené na obrázku  

č. 15 [46] a obrázku č. 16 [46].  

- Etapa č. 1- nasávání freonu a oleje 

 

Obrázek č. 15: Jednotka pro nasávání freonů/oleje [46] 

- Etapa č. 2- zkapalnění freonu nebo pentanu 

 

Obrázek č. 16: Zkapalňování freonu/pentanu [46] 
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Polsko 

Technologie související s recyklací vyřazených chladicích zařízení má v této zemi na 

starosti společnost REMONDIS. [47] 

Počáteční odstranění určitých částí probíhá na speciálních linkách. V této fázi 

recyklace je také nasáván olej z kompresoru daného chladicího zařízení a následně 

odstraněn. Dále je zbytek zařízení odváděn do drtícího mlýna, kde jsou vzduchotěsným 

způsobem uvolněné CFC vyuţity v konkrétní instalaci. Celý proces je neutralizován 

dusíkem, aby nevznikala výbušná koncentrace plynu. Výsledné suroviny, jako jsou třeba 

kovy, plasty, polystyren jsou dále díky své vysoké čistotě, kolem 95 % dále vyuţívány. 

[47] 

Vyspělé země 

Co se vyspělých zemí jako Německo, USA, Velká Británie a jiných týče, tak ty 

elektronický odpad vyváţí do rozvojových zemí. Jelikoţ tento způsob je pro ně 

nejlevnějším řešením. Protoţe pro vyspělé země by byla likvidace daných elektrozařízení 

mnohem nákladnější, neţ jejich náklady spojené s naloţením daného zařízení na loď, která 

tento materiál převeze do rozvojových zemí. [20] 

Německo: 

Společnost AMNI dodává kompletní zařízení, včetně technologií, třídění CFC a 

manipulační techniky. [23] 

Novinkou pro Německo je výstavba nového ultramoderního systému, jehoţ drtící 

technologie pro skartaci má být vysoká asi 14 m, propustnost 5 t/h neboli v přepočtu na 

lednice se jedná o 120 lednic na hodinu. [23] 

Počáteční investice do projektu má činit asi 3 miliony eur. Vývojové fáze, které 

vytvoří celkový závod, mají být 3 a budou vyţadovat prostor o rozloze asi 5 000 m
2
. Na 

tomto projektu pracuje společnost AMNI spolu s Herco Küheltechnik z Wessel. [23] 

Velká Británie 

Ve Velké Británii je kaţdý rok likvidováno kolem 3 milionů domácích chlazení 

(ledničky, mrazničky a jejich kombinace). Spojené království má stejné povinnosti jako 
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kaţdá jiná země co se týče zpětného odběru těchto přístrojů a jejich následné recyklace. Na 

vyextrahování freonů však nemá příslušné přístroje. Coţ je důvodem exportu těchto 

jednotek do jiných členských států za účelem recyklace (coţ můţe být kapacitně 

omezeno). [22] 

Z jednotlivě popsaných postupů pro dané země je zřejmé, ţe celkový postup 

recyklace vyřazených chladicích zařízení je zaloţen na jednom principu. Země se od sebe 

odlišují vyspělostí dané technologie, pouţívanými přístroji a celkovou moţností nakládat 

s těmito odpady.  

Většina z nás jistě ví, ţe do nových zařízení tohoto typu se jiţ freony nepouţívají, ale 

jsou nahrazovány chladivy novými, jako je třeba báze izobutanu, která okolní prostředí 

nepoškozuje. [48] 

Tento fakt ovšem neznamená, nezmínit zpracování freonu v této technologii, jelikoţ 

náš trh je neustále plný chladicích zařízení typu staršího, obsahujícího freony.  

8. Popis vybraných recyklačních technologií 

Technologie SEG Umwelt-Service GmbH., Mettlach 

Základem je rozdělení dané technologie do dvou na sebe navazujících stupňů. 

V tomto případě se v prvním stupni odsávají chladiva z dané chladničky. Jak je jiţ známo, 

ve starších typech těchto zařízení se neustále vyskytují freony, jejichţ mnoţství se 

pohybuje okolo 115 g a dále je zde také olej v mnoţství asi 80 g. Pro oddělení freonu od 

oleje se vyuţívá gravitační a termická metoda. Zkapalnění freonů do speciálních tlakových 

lahví a jejich následný převoz na spalovnu (spalování při 1600 °C během 4 sekund) nám 

umoţňuje proces probíhající pomocí vysokotlakého kompresoru. V případě moderních 

chladniček je freon nahrazen izobutanem, který je tato technologie také schopna 

zkomprimovat. Následně je důleţité chladničku rozebrat podle jednotlivých druhů 

součástek, které je moţno prodat (kov, plasty, sklo, elektrické kabely a kompresor). Nutné 

je také vytřídění a uskladnění korpusů. [48] 

Po těchto úpravách nastává druhý stupeň, kde je základním procesem drcení. Drtí se 

celý korpus oddělený od PUR pěny, která se v noţovém mlýnu rozemele na 0,05 mm. Dále 

také dochází k uvolňování freonu v plynném stavu do vzdušniny, která se čistí pomocí 
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uhlíkových sorbérů v podtlaku zajišťovaném šroubovou vývěvou (získáme 250 g 

zkapalněného freonu na termický proces zneškodnění). Jedním ze způsobů vyuţití freonů 

můţe být jeho přepracování na kyselinu fluorovodíkovou ve spalovně. Vyuţití PUR prášku 

můţe být třeba na výrobu sorbentu neboli plastbetonu. [48] 

Posledním moţným materiálem pro další vyuţití mohou být ocelový plech a plasty, 

které podstoupí magnetickou, indukční, pneumaticko- gravitační, vodní a síťovou separaci  

na 30 x 30 x 5 mm. Materiály se poté roztřídí na barevné a ţelezné kovy k dalšímu prodeji. 

[48] 

Tato technologie stanovuje měřítko recyklace chladniček mrazniček pouţívané v celé 

Evropě. Značný podíl na trhu má zajištěn v Německu, Švédsku, Norsku, Lucembursku, 

Rakousku, Itálii a Švýcarsku. [53] 

Technologie Cryo-Condap 

Společnost Air Produkts je předním světovým dodavatelem kryogenního řešení pro 

bezpečný způsob regenerace freonů a cyklopentanové izolační látky. V procesu první 

generace, kdy se jedná o drcení, dojde během této činnosti k uvolňování freonů, coţ je 

zakázáno. Jedná-li se o proces druhé generace, zde dojde k náhradě freonu cyklopentanem 

(nebezpečí výbuchu). [54] 

Technologie tohoto druhu má řešení ve smyslu pouţití dusíku dvojího druhu. 

Přičemţ v procesu získávání freonů pouţívá dusík v kapalném stavu, který je 

v nízkoteplotním kondenzátoru vyuţíván z důvodu ochlazení a následného zachycení 

freonů (zbylá koncentrace se zachytí pomocí adsorpce na molekulovém sítu). Dusík, který 

byl pouţit, se následně odpaří a je moţné jej vyuţít jako inertní plyn v procesu drcení. 

Výhodou tohoto způsobu je dodrţení emisních hodnot a hospodárnost. Tato technologie 

bývá vyuţívána převáţně na Slovensku. [54] 

Technologie NVEnergy 

Tento technologický proces funguje tak, ţe ihned po vyzvednutí daného chladicího 

zařízení se pomocí dvou úprav zajistí neprodejnost tohoto zařízení. V první řadě se do 

předních dveří navrtá díra a chladnička nebo mraznička se označí velkým “ X“ pomocí 

červeného spreje, čímţ se stávají tyto zařízení neprodejnými. Dále následuje samotná 
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úprava v pěti bodech. Nejprve se navrtá vrták do jádra pro určení typu izolace. Poté se 

provede chemická recyklace freonu ze systému. V případě, ţe odstraněné kondenzory 

obsahují nebezpečné látky, zajistí se jejich odvoz na skládku nebezpečných odpadů. Celý 

přístroj rozdělíme na tři části (kov, PUR pěna, plasty). Pěnu odebíráme ihned do 

speciálních těsnících igelitových sáčků. Dále provedeme recyklaci kovu, skla a plastů. 

Kovy se uloţí do kontejnerů tomu určených, plasty jsou ve formě štěpek uloţeny do 

specielních pytlů. Obě tyto části jsou následně zaslány do recyklačních středisek. Skleněné 

poličky se drtí a posílají do recyklačního centra na výrobu agregátů do betonu. [55] 

Zajímavostí na této technologii je motivace ve formě peněţní odměny při odevzdání 

vyslouţilého chladicího zařízení společnostem tomu určeným. V případě, je-li zařízení 

v provozním stavu, dostane odevzdávající po odevzdání do čtyř týdnů odměnu ve formě  

30 dolarů. Moţnost této technologie je vyuţívána ve Španělsku a v USA. [55] 

Robot technologie 

Jedná se o technologický postup recyklace staré ledničky a zároveň produkci paliva 

pro čistou energii. Celkový technologický postup je realizován dle technologie SEG- 

Umwelt-Service GmbH, působící ve společnosti JACO. Jedná se o úspornější řešení 

z hlediska energie. Tato technologie provádí obnovu izolační pěny obsahující freony, 

způsobem bezpečného spalování můţe být tato hořlavá látka pouţita k výrobě elektřiny. 

Dále jde také o zvýšení automatizací v první fázi procesu. Odstraňuje se způsob ruční 

recyklace lednic. Tím se také zvyšuje rychlost demontáţe z 10 minut na chladničku na 1 

minutu na jednu chladničku. Zatímco většina recyklačních technologií zpracovává pouze 

chladivo a kovy, zařízení JACO disponuje prakticky všemi součástmi zařízení. [16] 

Společnost JACO po evidenci a zadání Vaší adresy přijede zadarmo pro vyslouţilou 

lednici aţ k Vám domů a odveze si ji. Transportuje ji do svého recyklačního závodu 

k provedení celkové dekonstrukce a bezpečné likvidace daného zařízení. Zajišťuje 95 % 

recyklovatelnost. [15] 

Technologie CRT TV - Network Appliance průmysl 

Jednou z největších předností této zahraniční technologie je vysoký stupeň 

mechanizace a dále také vysoký stupeň automatizace pouţívaný zejména k třídění, drcení, 

odsávání a získání kovového odpadu. Celý postup je uzavřen ve vakuově- asistovaném 
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sytému. Při kapacitě kolem 30 000 tun se o postup stará zhruba 5 aţ 7 provozních 

zaměstnanců. Celé zařízení je nákladné na celkovou spotřebu energie. Dle evropských 

standardních poţadavků je touto metodou určeno, ţe hodnota mazacího oleje ve 

zbývajícím chladivu nesmí překročit 0,1 %. [29] 

Dle izolace a materiálu nastane klasifikace celkového zařízení, následná demontáţ 

jednotlivých částí a separace, uhlíková adsorpce, desorpce, chlazení dusíkem… Pomocí 

reţimu obnovení dosáhla tato technologie vyuţití freonů z 99,8 %. Vše probíhá při 

vysokorychlostním řezání, válcování a přímém vymáhání vysokých koncentrací. Tento 

postup je vyuţíván zejména v Číně. [29] 

Technologie SDC 

V případě této technologie je celkový postup v podstatě totoţný v základu s ostatními 

zmíněnými postupy. Tato technologie je v Brazílii vyuţívána jiţ od roku 2010 a její 

uskutečnění proběhlo poskytnutím finančních prostředků ze Švýcarska. Pracuje se v rámci 

švýcarské ochrany klimatu. Nové zařízení umoţňuje ekologicky bezpečnou likvidaci 300 

aţ 400 tisíc chladniček kaţdým rokem. Další výhodou je také sníţení emisí oxidu 

uhličitého o 400 aţ 600 tisíc tun ročně. Na následujícím obrázku č. 17 [38] můţete vidět, 

jak vypadá část daného technologického postupu v jiţ zmiňované Brazílii. [38] 

 

Obrázek č. 17: Ukázka recyklační linky v Brazílii [38] 
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9. Návrh opatření v systému sběru odpadů za účelem 

zvýšení efektivity recyklace vyřazených chladicích 

zařízení 

9. 1. Zpětný odběr elektroodpadů 

Zpětným odběrem se z legislativního hlediska rozumí odevzdání daného typu 

elektrozařízení z domácností dalšímu moţnému zpětnému vyuţití. V případě, ţe dané 

elektrozařízení nepochází z domácnosti, je nutné zajistit jeho oddělený sběr. [1] 

Zpětný odběr má ze zákona o odpadech [1] na starosti výrobce daného zařízení. 

Mezi jeho další povinnosti také patří [52]:  

 Vedení průběţné evidence elektrozařízení dovezených, vyrobených, uvedených na 

trh a vyvezených z ČR. 

 Uvádět informace o mnoţství elektrozařízení, se kterými bylo nakládáno jedním ze 

způsobů uvedených v předchozím bodě.  

 Poskytovat informace o daných materiálech důleţité pro jejich následné 

zpracovatele. 

 Plnit individuální povinnosti dané zákonem. 

Prodejce a jeho povinnosti 

Jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu oprávněnou k podnikání, tomto případě 

prodávání elektrozařízení spotřebiteli. Mezi jeho povinnosti patří [52]: 

 Zpětné odebírání elektrozařízení v místě prodeje neboli dodávky (formou kus za 

kus). 

 Informační povinnost - o způsobu zajištění zpětného odběru (název, adresu  

a telefonní spojení místa zpětného odběru, druhy zpětně 

odebíraných výrobků, provozní dobu zpětného odběru, 

upozornění na bezplatnost zpětného odběru). 

Zpětný odběr vyřazených chladicích zařízení: 

Tato kategorie elektronického odpadu spadá pod velké domácí spotřebiče a její 

zpětný odběr má u nás na starosti společnost Elektrowin. 
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9. 2. Moţnosti zlepšení systému sběru a tím i zpětného odběru chladicích 

zařízení 

V České republice a také v členských státech EU existují kolektivní systémy firem, 

které jsou v tomto ohledu, co se zpětného odběru vyřazených chladicích zařízení týče,  

na vysoké úrovni. Samozřejmě s tím rozdílem, ţe některé země jsou vyspělejší a tudíţ také 

technologicky lépe vybaveny.  

Jak jiţ bylo zmíněno, zpětný odběr má na starosti výrobce zakoupeného zařízení. 

V systému sběru, či následném zpětném odběru je zavedena spolupráce s prodejci. Existuje 

forma zpětného odběru “ kus za kus“. V tomto případě se jeví jako sporný fakt, muset si 

koupit výrobek podobného typu, abychom mohli odevzdat starý jen proto, ţe nebyl 

zakoupen v dané prodejně. Lepším řešením by v tomto případě bylo propojení kolektivních 

společností s prodejnami a vytvoření zvláštního fondu pro ukládání peněz od zákazníků, 

které odevzdali za ekologickou likvidaci.  

Z daného fondu by bylo moţné peníze odvádět pomocí bankovních převodů firmám, 

které zprostředkovaly zpětný odběr a mnohým z nás by to ušetřilo v mnoha případech čas, 

peníze a větší procento lidí by ani nenapadlo odevzdat výrobek na nepatřičné místo.  

Dalším z hlavních faktorů je informovanost. Začínající samozřejmě u zákazníků. 

Pořádají se kampaně podporující danou problematiku, ovšem nedostatečně integrované do 

hloubky problému. Poskytují nám samotní prodejci dostatek informací? Dle mého názoru 

by veškeré prodejny měly zavést povinné školení svých prodávajících zaměstnanců pro 

zlepšení vědomostí týkajících se zpětného odběru vyřazených chladicích zařízení. Kámen 

úrazu nastává, pokud zákazník poţaduje informace, na které prodávající na základě své 

neznalosti neumí odpovědět. Obrovským přínosem by bylo přibalovat souhrn informací o 

zpětném odběru a recyklaci zakoupeného výrobku přímo k záručnímu listu. 

9. 3. Zlepšení efektivity recyklace vyřazených chladicích zařízení 

Základní proces recyklace spočívá v několika povinných bodech, které většina zemí 

EU plní. Rozdílem v samotném procesu je pouţití odlišných technologií a také vybavenost 

daných recyklačních firem. Z popisu vybraných technologií jsme se dozvěděli, ţe 
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nejpouţívanější je technologie SEG Umwelt-Service GmbH., Mettlach. Ovšem vylepšit by 

se dala kombinací s Robot technologií a také technologií NVEnergy. 

Technologie SEG Umwelt-Service GmbH., Mettlach je na vyspělé úrovni, ovšem při 

doplnění Robot technologií by došlo k propracovanějšímu principu, tím rychlejšímu 

procesu samotné recyklace vyřazených chladicích zařízení, a v neposlední řadě také niţší 

spotřebě energie, která úzce souvisí s finanční stránkou.  

Dnešní společnost je potřeba výrazným způsobem motivovat a toto nejlépe zajišťuje 

technologie NVEnergy vyuţívaná zejména ve Španělsku a USA. Hlavní myšlenkou této 

technologie je právě způsob motivace- forma peněţní odměny. Takto motivovaný zákazník 

má moţnost uvést na oficiálních stránkách společnosti svou adresu (osobní údaje, kontakt) 

s tím, ţe veškeré další postupy přenechá na odbornících dané společnosti. Zaměstnanci 

firmy zajistí zpětný kontakt se zákazníkem za účelem odvozu daného výrobku. Po všech 

administrativních krocích je zadán příkaz k úhradě slíbené odměny na účet zákazníka.  

Osobně si myslím, ţe takto nastavená marketingová strategie, je dokonalým tahem 

na zákazníkovo myšlení. Lidé si určitě rozmyslí, jak naloţí s daným vyslouţilým 

spotřebičem, kdyţ budou vědět, ţe v něm mají v podstatě uloţené peníze.  
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10. Závěr 

Bakalářská práce je zaměřená na problematiku recyklace vyřazených chladicích 

zařízení. Základ tvoří souhrn informací o chladicích zařízeních uţívaných jak v minulosti, 

tak současné době a s tím spojené riziko znečišťování ŢP. Nesprávnou manipulací 

vyslouţilými chladicími zařízeními staršího typu by mohlo docházet k uvolňování freonů, 

coţ by mělo za následek narušení ozonové vrstvy a dále třeba únik jedovatých látek do 

půdy a vody.  

K předcházení takovýchto destrukčních situací slouţí kolektivní systémy firem. 

Z původního kolektivního systému se přizpůsobováním pro jednotlivé země vyvinuly 

následující kolektivní systémy. Kaţdá firma tvořící součást tohoto systému se zabývá 

jednotlivými kategoriemi elektroodpadů. V České republice se na vyřazené chladicí 

zařízení specializuje společnost Elektrowin.  

Analýzami zaměřenými na recyklaci jiţ zmíněných zařízení bylo zjištěno, ţe 

Švédové jsou schopni znovuvyuţít přes 90 % zpětně odebraných vyslouţilých chladniček, 

čímţ si vydobyli první místo v Evropě. Česká republika je na místě pátém se schopností 

znovuvyuţití těchto zařízení kolem 80 %. Na pátém místě Česká republika skončila díky 

systému SEG Umwelt-Service GmbH., Mettlach uznávaném i v jiných zemích Evropské 

unie. Tato technologie a její princip se primárně zabývá odbornou manipulací se zpětně 

odebraným zařízením. Veškeré uţívané technologie jsou ve své podstatě velmi podobné. U 

všech technologických postupů je princip rozdělen do dvou základních stupňů, ať uţ je to 

technologie společnosti Remondis uţívaná v Polsku, či společnost Arcon uznávaná na 

Slovensku. Zdokonalením německého podniku Amni je výstavba ultramoderního systému 

drtící technologie. Velká Británie řeší otázku vyextrahování freonů vývozem do 

rozvojových zemí za účelem úspory financí z důvodu nákladného pořízení přístrojů na 

extrakci freonů. Na posledním místě ve výše zmíněné analýze se umístilo Rumunsko, kde 

zpětný odběr a recyklace velmi připomíná skládku odpadů. Na základě jednotlivých 

postupů technologií se jako nejefektivnější ve všech ohledech jeví technologie SEG 

Umwelt-Service GmbH., Mettlach.  Nicméně došlo-li by k propojení technologie SEG 

Umwelt-Service GmbH., Mettlach  s postupem automatizací Robot technologie a zároveň 

systémem motivace zákazníků uţité u technologie NVEnergy, tvořilo by toto trio jeden 

efektivní, kvalitní, důmyslný a propracovaný celek.   
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