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• Akciová společnost byla založena v roce 1992 v první vlně

kupónové privatizace

• Kromě hlavního výrobního závodu v Tlumačově má

společnost dalších 19 provozů a sběren

(Brumov-Bylnice, Dřevnovice, Hranice, Brno, Olomouc, Kuřim,

Prostějov, Slavičín, Staré Město, Šumperk, Uherský Brod,

Letovice, Kobylí, Bučovice, Svitavy, Žďár nad Sázavou, Jihlava,

Znojmo, Třebíč,)

• Společnost se zabývá sběrem a výkupem autovraků,

železného šrotu a barevných kovů, jejich zpracováním a

následným prodejem
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Provoz Tlumačov
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Technologické vybavení 
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• Kromě běžných strojů a technologických zařízení

společnost disponuje speciálním zařízením na drcení a

separaci lehkého kovového odpadu – především

autovraků.

• PWH 2500 je drtící a separační zařízení, které bylo

vyvinuto ke konečnému zpracování autovraků. Roční

kapacita je 60 až 70 tis. autovraků.

• V roce 2003 bylo vybudováno pracoviště na

odstraňování všech nebezpečných látek z autovraků.
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Definice autovraku

• § 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

– Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má

úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

• § 36 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

– Autovrakem je každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které

bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu

osob, zvířat nebo věcí (dále jen "vozidlo") a stalo se odpadem

podle § 3



• Jako první krok při zpracování autovraků je vyjmutí skel,

autobaterie, kol a plastových nárazníků.

• Poté jde autovrak na pracoviště, kde se z něho odstraní

všechny provozní kapaliny a další nebezpečné součásti.
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Zpracování autovraků
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Odstraňování nebezpečných látek

• Odčerpají se všechny provozní kapaliny pomocí

speciálních odsávaček a odstraní se další nebezpečné

součásti autovraků (nádrže na zkapalněný plyn, olejové

filtry, apod.).

• Jednotlivé provozní náplně jsou vedeny potrubím do

skladu nebezpečných odpadů, kde na každou provozní

náplň je samostatná speciální nádoba o objemu 1000 l.

• Nádoby jsou umístěny ve vyhrazeném skladovacím

prostoru a jsou vybaveny hlásičem, aby nedošlo k jejich

přeplnění.

• Autovrak zbavený všech nebezpečných částí je připraven

na následné drcení.



Pracoviště na odstranění nebezpečných látek
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Sklad nebezpečných kapalných odpadů
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Drtící a separační zařízení PWH 2500
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Proces drcení

• Dopravník vede zpracovávaný materiál ke dvěma hydraulicky

ovladatelným podávacím válcům. Zde dochází k částečné

deformaci, zhutnění a vtláčení do rotačního kladivového drtiče.

• Drcení materiálu je prováděno v uzavřeném rotačním

kladivovém drtiči, kde je materiál postupně odsekáván

rotujícími volně uloženými kladivy ze speciální vysokopevnostní

oceli.

• Při drcení materiálu dochází k uvolňování prachu, otloukání rzi

a dalších nečistot. Jemné prachové částice jsou přímo v drtiči

odsávány radiálním ventilátorem do mokrého odlučovače.

Vzniklý kal je vynášen dopravníkem do kontejneru.

• Veškerý podrcený materiál padá do cyklónu, který je umístěn

hned za kladivovým drtičem.
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Rotor drtiče



Separace
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• Cyklón (typu „cik-cak“) představuje první stupeň separace.

• Proti padajícímu podrcenému materiálu působí protiproud

vzduchu a lehké nekovové části jsou odsávány do suchého

odlučovače.

• Spadlé těžké části jsou dopravníkem přiváděny k

magnetickému separátoru. Materiál je tříděn na magnetický

(železné kovy) a nemagnetický (neželezné kovy a těžké

příměsi).

• Železné kovy jsou vynášeny dopravníkem přes pásovou

váhu, kde je prováděno průběžné vážení, na skladovací

plochu, kde je připraven k expedici.
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Výstupní materiály z procesu drcení

• Železné kovy

• Neželezné kovy

• Hrubá frakce

• Jemná frakce

• Odval z drcení



Železné kovy
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Neželezné kovy
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Hrubá frakce
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Jemná frakce
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Odval z drcení
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• Nizozemí

– Konečný spotřebitel platí recyklační poplatek 45 euro při

nákupu každého nového vozidla.

• Rakousko

– Povinnost do konce 2. roku po převzetí autovraku

předat tento autovrak do místa konečného zpracování,

tzn. do zařízení, které disponuje drtící a separační

technologií.

22

Legislativa v zahraničí



Cirkulární ekonomika
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• Odpady ze zpracování autovraků jsou hodnotné druhotné

suroviny do hutí (železné a neželezné kovy).

• Když už máme v ČR vybudovány dostatečné zpracovatelské

kapacity pro zpracování autovraků, měl by být zájem, aby

tyto materiály nekončily v zahraničí, ale byly udrženy v ČR.



24

Děkuji za pozornost

Ing. Ivan Vávra

podnikový ekolog

kontakt

Tel.: 608 746 435

e-mail: vavra@metalsrot.cz


