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ABSTRACT 
PROGRESSIVE SYSTEMS OF WASTE COLLECTIONS (RECOVERY) WITH BATTERIES AND 
ACCUMULATORS 

The aim of the contribution is to describe the claim of environmental friendly act with dangerous waste 
(especially batteries and accumulators) in Slovakia. The article is concerned on the systems with act on dangerous waste 
and the choice of recovery technologies. Present situation of Slovakia is documented by the example of the situation in 
Banska Bystrica. 
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ÚVOD 
Batérie a akumulátory tvoria významnú skupinu výrobkov, ktorá sa stáva po uplynutí doby 

životnosti nebezpečným odpadom a vyžaduje tomu zodpovedajúci prístup k ďalšiemu nakladaniu. Tieto 
výrobky sa podieľajú na kontaminácii životného prostredia (ŽP) najmä ťažkými kovmi, ich objemový podiel 
v komunálnom odpade (KO) nie je objemovo výrazný, ale výrazné je ovplyvnenie nebezpečných vlastností 
K0.([l],10-14) Podieľajú sa až 88 % na obsahu ortuti v KO, ďalej 10 % zinku, 67 % niklu a 85 % kadmia. 
Pokiaľ sa zneškodňujú spaľovaním až 40 % ťažkých kovov v popolčeku spaľovne pochádza z batérií 
a akumulátorov. Recyklácia a zhodnocovanie týchto výrobkov je najvhodnejším riešením z aspektu ochrany 
ZP, z pohľadu šetrenia surovinami a energiou. Koncepcia nakladania s týmito odpadmi v SR bola zahrnutá 
v Programe odpadového hospodárstva 2005 a v dokumente nazvanom „Komoditný program na nebezpečný 
odpad". Prognóza zhodnocovania a zneškodňovania batérií a akumulátorov do roku 2005 tkvie hlavne 
v materiálovom zhodnotení daného odpadu zo 75% (r.2000) na 95% (POH 2005). Avšak stanovenie 
takéhoto vysokého percenta recyklácie za tak krátky čas je pravdepodobne nereálne hlavne ak porovnávame 
množstvá recyklácií batérií akumulátorov v krajinách EÚ. 

Príklady postupov, používaných v Európskej únii a inšpiratívne aj pre nás, sú popísané v štúdii 
Waste Prevention and Minimalisation (Prevencia a minimalizácia odpadu), Commissioned by the European 
Commission, DG XI (DG Environment), Darmstadt, 29 July 1999, ktorej spracovateľom bol Ôko-Institut 
e.V (Inštitút pre aplikovanú ekológiu) v Rakúsku. 

Ďalej uvádzame pár príkladov riešenia nakladania a zneškodňovania nebezpečných odpadov 
v niektorých štátoch EÚ. 
Nemecko 

V Nemecku ňa zníženie množstva vznikajúceho nebezpečného odpadu založila spolková krajina 
Bádensko-Wurttembersko (ďalej len BW) "Poradenský program k predchádzaniu vzniku nebezpečných 
odpadov a ich recyklácii", ktorý popísal nový prístup k znižovaniu produkcie priemyslového odpadu. 
Program ponúkol firmám technické poradenstvo externých konzultantov k riešeniu problémov s procesmi, 
pri ktorých vznikajú veľké množstvá nebezpečných odpadov. Do programu sa zapojilo viac než 200 firiem 
zo spolkové krajiny BW. Podstatou programu bola dobrovoľná účasť firiem a bezplatné poradenstvo. V 
rámci programu boli spracovávané špecifické správy pre informovanie a podporu firiem, ktoré sa 
poradenského programu nezúčastnili a pre úrady, ktoré mali povinnosť monitorovať právnu implementáciu 
nariadenia prevencie a recyklácie odpadov. Program bol zahájený na jeseň v roku 1993 a skončil v roku 
1997. 
Francúzsko 

Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva bolo vo Francúzsku od marca 1999 zavedené horizontálne 
opatrenie - zákaz používania ortuti v lekárskych teplomeroch, vrátane zákazu ich predaja. V roku 1999 sa vo 
Francúzsku použilo asi 60 ton ortuti v rôznych priemyslových sektoroch (napr. elektrochemické zdroje 
elektrickej energie, žiarivky, zubné lekárstvo, výroba teplomerov, barometrov, manometrov atď.). Pri 
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zahájení prípravy realizácie zákazu niekoľko všeobecne uznávaných inštitúcií zdôraznilo dôležitosť zákazu 
ortuťových teplomerov a zároveň naštartovalo celý proces ich zákazu. 

SYSTÉMY ZBERU NEBEZPEČNÝCH ODPADOV 
Priemyselné podniky majú vo všeobecnosti riešený zber nebezpečných látok prostredníctvom 

špecializovaných firiem v oblasti nakladania s NO. Podiel NO v komunálnom odpade je asi 1% z celkovej 
hmotnosti, z toho batérie sú najvýznamnejšou položkou. 

V západoeurópskych štátoch sa uplatňuje niekoľko spôsobov zberu nebezpečných odpadov [(10)] 
- stacionárny zber 
- mobilný zber 
- spätný zber obchodom, resp. výrobcom 
- verejne prístupné špeciálne kontajnery 
- odvoz na zavolanie. 
Mobilný zber je v európskom meradle značne rozšírený. Skúsenosti z Nemecka poukazujú na jeho 

úspešnosť hlavne na vidieku. Podstatou mobilného zberu je organizácia odvozu v istých časových 
intervaloch o ktorých sú obyvatelia informovaní - zvyčajne 2 až 4 x za rok. Modifikáciou mobilného zberu 
je odvoz na zavolanie. Stacionárny zber je považovaný za menej pružný a drahší, nachádza uplatnenie 
predovšetkým v kombinácii s ostatnými systémami. Spätný zber obchodom má výhodu špecializovaného 
personálu, ktorý preberá nebezpečný odpad a nevyžaduje medziskladovanie v domácnostiach. Verejne 
prístupné kontajnery možno realizovať len pre vybrané druhy nebezpečných odpadov, využívajú sa napr. na 
zber galvanických článkov. Odvoz na zavolanie sa snaží maximálne vychádzať v ústrety obyvateľom, jeho 
problémom však je zosúladenie odvozu v zvoznej oblasti tak, aby sa nenavyšovali dopravné náklady. 
Ekonomicky je najpriateľnejšia vzájomná kombinácia jednotlivých systémov. Rentabilita dvora je daná 
investičnými nákladmi a výrazne ju ovplyvňuje vývoj cien druhotných surovín. Ani v ekonomicky vyspelých 
štátoch väčšinou nie sú výnosy zberných dvorov schopné pokryť náklady a na financovaní sa podieľa štát, 
resp. príslušná obec. Zberné dvoiy však tvoria významnú súčasť integrovaného systému nakladania 
s komunálnym odpadom, tvoria medzičlánok medzi producentom a spracovateľom odpadov. 

SÚČASNÝ STAV V SR 

Legislatíva 
Upotrebované batérie a akumulátory predstavujú z hľadiska zákona o odpadoch č.223/2001 Z.z. 

anáväzných ustanovení zvlášť nebezpečný odpad. Je zakázané ich zmiešavať s komunálnym odpadom. 
Obsahujú toxické kovy a zlúčeniny, ktoré svojimi vlastnosťami spôsobujú rôzne chronické, genetické, 
nádorové ochorenia, poruchy tráviaceho systému, CNS a dýchacieho aparátu. A preto aj z týchto dôvodov 
a mnohých iných (znížené náklady na spracovanie nových akumulátorov- recyklácia Pb, ochrana ZP) je 
v našej legislatíve zakotvené Nakladanie s upotrebenými batériami a akumulátormi obsahujúcimi niektoré 
nebezpečné látky. 

Za batériu alebo akumulátor sa podľa uvedeného zákona považuje zdroj elektrickej energie 
generovanej priamou premenou chemickej energie, ktorý sa skladá z jednej alebo niekoľkých primárnych 
batérií, neschopných opätovného nabitia, alebo zo sekundárnych článkov, schopných opätovného nabitia. 

Pod upotrebenou batériou, alebo akumulátorom sa považuje batéria alebo akumulátor, ktorý nie je 
opakovane použiteľný na účel, na ktorý bol pôvodne určený, a je určený na zhodnotenie alebo zneškodnenie. 

Zakazuje sa s účinnosťou od 1. januára 2001 uvádzať do obehu batérie a akumulátory s obsahom 
ortuti viac ako 0,0005% hmotnosti. Tento zákaz sa vzťahuje aj na prístroje, ktorých súčasťou sú uvedené 
batérie a akumulátory. Nevzťahuje sa na gombíkové batérie a batérie zložené z gombíkových článkov s 
obsahom ortuti do 2% hmotnosti. 

Výskyt a ďalšie nakladanie s odpadom 
Najčastejšie používame nasledovné typy batérií: Zn - uhlíkové, Zn - chloridové, ultra - alkalické, 

alkalické, alkalické - gombíkové, fotobatérie lítiové, lítiové - gombíkové, na báze oxidu striebra, 
zinkovovzdušné, nikel - metal - hydridové a nikel - kadmiové zatiaľ ich recyklácia nie je na Slovensku 
zabezpečená. 

Nikel - kadmiové batérie sa využívajú v železničných koľajových vozidlách a stacionárnych 
zdrojoch energie. Batérie hlavne gombíkové, tužkové, batérie do mobilných telefónov, akumulátorové 
batérie do ručných náradí, batérie do vysielačiek - uvedené batérie sa najviac recyklujú. 
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Zhodnocovanie 
Olovené akumulátory menia svoje fyzikálne a chemické vlastnosti už pri 20°C hoci výrobcovia nie 

celkom presne uvádzajú ich prevádzkové teploty od - 15 do + 50°C. Pri teplotách vyšších ako 20°C môže 
dôjsť k skratom zo zbytkových prúdov. Nebezpečnými vlastnosťami sú ohrozenia žieravinou 
z mechanického poškodenia akumulátorov, ktorá by mohla spôsobovať koróziu a požitie akumulátorovej 
kyseliny so zbytkami síranu olovnatého, ktorá spôsobuje akútnu toxicitu. Unikajúcu kyselinu z akumulátora 
môžeme detegovať zápachom unikajúcej síry, daná kyselina sa veľmi dobre rozpúšťa vo vode a preto treba 
apelovať na občanov, aby obmedzili určité zaužívané zlé návyky a vyhadzovali poškodené olovené 
akumulátory na miesta určené pre ich zber. Sírany olova sú na rozdiel od uvedenej kyseliny vo vode málo 
rozpustné a kovové olovo a polypropylénový obal úplne nerozpustné. Kovové olovo sa rozpúšťa v kyseline 
sírovej (nad 80°C) a dusičnej. 
PbO je rozpustný v horúcich kyselinách a hydroxidoch. Pb02 s kyselinou sírovou uvoľňuje kyslík 
a s kyselinou chlorovodíkovou chlór. PbS04 je rozpustný v koncentrovanej H2S04 v roztoku vínanu 
amónneho, alebo sírnatanu sodného. 

Olovený akumulátor sa skladá z krabice, ktorá bola pôvodne vyrábaná z ebonitu, v dnešnej dobe 
kvôli nižšej mernej hmotnosti sa používajú krabice z polypropylénu. Druhou časťou sú dosky - elektródy, 
skladajúce sa z mriežok tvrdého olova (legované antimónom), resp. z olova so zalisovanou aktívnou hmotou. 
Tvrdé olovo sa už dnes nahradzuje olovom impregnovaným vápnikom, zliatiny Pb-Ca-Sn-Al, Pb-Sr-Sn-Al 
a Pb-Sb-Cd. Anóda je tvorená Pb02, katóda z hubovitého olova. Hlavy pólov sú tvorené zliatinou Pb-Sb. 
Ďalšou časťou sú separátory vyrobené z PVC, PP, iných plastov, papiera alebo z kartónu. 
Väčšina akumulátorov s hmotnosťou vyššou ako 10kg sú opatrené držiakmi z oceľového drôtu alebo 
z plastov. Poslednou súčasťou akumulátorov je náplň - elektrolyt - 20% kyselina sírová. 
• Tvrdé olovo 28 % - odpad z olova a jeho zliatin s obsahom Sb do 3,5 %. 
• Sírany olova 20 % - odpad z olova a jeho zliatin. 
• Oxidy olova 18 % - odpad z olova a jeho zliatin. 
• Elektrolyt 25 % - odpadová akumulátorová kyselina. 
• Polypropylén 5 % - obaly z plastov so zvyškami s obsahom škodlivín. 
• Separátory z buničiny 3 % - filtračné materiály na báze papiera a buničiny znečistené škodlivinami. 

Spracovanie použitých olovených akumulátorov 
Voľakedy sa použité akumulátoiy ručne rozoberali a následne spracovávali v hutách na výrobu 

olova. Dnes sa upravujú mechanicky, pričom sa odstraňujú nekovové súčasti a pretavenie olova. Dochádza 
tak k spracovaniu materiálov z krabíc, separátorov, zachyteniu a využitiu kyseliny sírovej čo má pozitívny 
vplyv na ochranu ŽP. 

Akumulátorový odpad sa spracováva hutníckym spôsobom a to hlavne vnístenových (kovohuta 
Příbram), šachtových, elektricko-oblúkových (kovohuta Příbram, Freiberg - Sasko a iné štáty) 
a krátkobubnových peciach (Mach Trade s.r.o. Slovensko). 
Podstatu chemizmu redukčného tavenia možno popísať nasledovne: 

Pb02 + 2 CO <-» Pb + 2 C02 

Pb SO 4 + 4 CO <-> Pb S + 4 C02 

Pb02 sa čiastočne redukuje na PbO 
PbO + CO Pb + C02 

PbO + Fe <-» Pb + FeO 

Na Slovensku sa primárne Pb nevyrába, a preto jeho jediným zdrojom je spracovanie 
akumulátorových odpadov ako druhotných surovín. Slovenská firma Mach Trade v Seredi využíva 
technológiu Ingitec Impianti, ktorá je environmentálne vhodná a recykluje 100 % akumulátora. Nevznikajú 
exhaláty ako napr. pecné plyny s obsahom prachových častí a chloridov, ktoré vznikajú pri spracovaní 
akumulátorového odpadu v šachtovej peci, recykluje sa kyselina sírová, olovo, pasta aj plasty, organická 
zložka - nie však u nás, ale exportuje sa do zahraničia. Spracovanie pasty je energeticky menej náročnejšie 
ako v šachtovej peci, čo je ďalšou výhodou. 

Po privezení odpadu sa tento skladuje v zásobníkoch a dávkuje dávkovačom do rozdružovacej linky. 
Odpad je drvený v kladivovom drviči a potom sa separuje mokrou cestou (vodou) na jednotlivé komponenty. 
Kyselina sírová, Pb, pasta, ebonit, PP a Fe sa vyseparujú zvlášť. Fe sa dodáva do železiarní, Pb sa využíva na 
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výrobu nových akumulátorov, alebo sa môže ešte podliehať rafinácii. PP sa recykluje do plastových 
výrobkov, pasta s obsahom sulfátu sa podrobuje desulfatizácii a oxidy sa spracujú pyrometalurgicky (viď 
reakcie). Po desulfatizácii pasty a filtrácii roztok síranu sodného sa rafinuje a spracováva kryštalizáciou na 
tzv. glauberovu soľ. Ohrev v peci sa zabezpečuje kyslíkovými horákmi LINDE, ich výhodou je rýchlejšie 
tavenie a nižší objem plynov. Odplyny prechádzajú odprašovacou komorou, cyklónom a vysoko účinným 
filtrom. Ich obsah za filtrom je len 0,3 mg/l. Zachytený prach sa spätne vracia na spracovanie. 

Všetky zariadenia sú zhotovené z nereze alebo PVC, všade je zabezpečený odsávací mechanizmus 
a voda zo skrúbrov a čistiacich zariadení sa spätne vracia na separačnú časť. 

Spracovanie použitých domácich batérií 
Najväčším problémom spracovania batérií je ich rôznorodé chemické zloženie sú zložené z kovov, 

plastov, elektrolytu a papiera. V niektorých štátoch sa uplatňuje triedenie založené na magnetických 
vlastnostiach každej batérie a tieto sa porovnávajú so známymi hodnotami uloženými v PC. Takto možno 
oddeliť hlavne Ni-Cd, Lítiové a Zn-C batérie. Batérie sa drvia, melú, gravimetricky a magneticky triedia. 
Fyzikálne sa odseparujú plasty, papier, zmes Zn, Cu a mosadze a prášok s obsahom Zn a Mn. Kovové časti 
sa potom spracujú pyrometalurgicky alebo hydrometalurgicky. 

Vo Francúzsku (Snam-Savan) a vo Švédsku (Sab-Nife) sa recyklujú Ni - Cd batérie. Cd sa získava 
destiláciou pri 850 - 900 °C a Ni tavením v elektrickej peci. 
Spomeniem jeden z najefektívnejších procesov spracovania použitých batérií. Je to proces Sumitomo, ktorý 
využíva šachtové pece, kde sa organická zložka spáli pri 750°C so súčasným odparovaním Hg. Tuhé 
nespálené zvyšky sa redukčné tavia v elektrickej oblúkovej peci pri 1500°C. Produktmi sú troska a 
vyredukovaná zliatina ferromangánu. V kondenzátore sa zachytáva Zn. Odpadové plyny sa spaľujú 
v šachtovej peci pri 1000°C a čistia od Hg. Hg sa zachytáva vo vode a v selénovom filtri. Druhý spôsob je 
pyrometalurgické spracovanie Recytec. 

Hydrometalurgické spôsoby sú založené na lúhovaní kovových frakcií, získaných po fyzikálnej 
separácii vHCl, NaClO avH2S04 , uvedené spôsoby spracovania sa využívajú hlavne vo Švajčiarsku 
a v Belgicku. Hydrometalurgické spôsoby sú environmentálne vhodné, ale v porovnaní s pyrolytickými 
procesmi sú menej využívané. 

PRODUKCIA V BANSKEJ BYSTRICI 

Tab. 1 dokumentuje produkciu odpadov v Banskej Bystrici v r.2000, od tohto roku mesto Banská 
Bystrica v spolupráci s firmou Detox s.r.o., Banská Bystrica a spoločnosťou Ecotechnik CZ s.r.o., Brno 
získalo podporu medzinárodného projektu, ktorého cieľom bolo nájsť najvhodnejší spôsob separácie zberu 
nebezpečných látok od obyvateľov mesta Banská Bystrica. 

Tab.l: Zhodnotenie a zneškodnenie odpadov v Banskej Bystrici (rok 2000) 

Rok 2000 

Množstvo 
odpadu 

Zhodnotenie Zneškodnenie 
Kategórie a druhy odpadov Množstvo 

odpadu 
Materiálovo 

Energe-
ticky Skládkováním Inak* 

m [%*1 rn [%1 ro ľ*l m r%i M r%i 
Nebezpečné 14338 1,00 5,21 3,63 0 0 135,27 9434 2,902 2,02 
Ostatné 14194,61 99,00 994,88 7,05 0 0 13199,73 92,95 
Spolu 14337,99 100,00 1000,09 6,98 0 0 13335,00 93,00 2,902 0,02 
1 upotreb, bat. a akum. 71,69 0,50 4,66 6,50 0 0 67,03 93,50 0 0 
2 odp. oleje 17,21 0,12 0,55 3,22 0 0 16,65 96,78 0 0 
3 opotřeb, pneumatiky 28,68 0,20 0 0 0 0 28,68 100,00 0 0 
4 odp. z viacvrst. komb. mat. 57,35 0,40 0 0 0 0 57,35 100,00 0 0 
5 elektronický šrot 14,34 0,10 0 0 0 0 14,34 100,00 0 0 
6 odpady z PET 129,04 0,90 0 0 0 0 129,04 100,00 0 0 
7 odpady z PE 501,83 3,50 0 0 0 0 501,83 100,00 0 0 
8 odpady z PP 186,39 1,30 0 0 0 0 186,39 100,00 0 0 
9 odpady z PS 71,69 0,50 0 0 0 0 71,69 100,00 0 0 
10 odpady z PVC 114,70 0,80 0 0 0 0 114,70 100,00 0 0 
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11 odp. žiarivky (Hg) 4,30 0,03 0,00 0 0 0 4,24 98,63 0,06 1,37 
12 odp. papier 1863,94 13,00 118,08 6,33 0 0 1745,86 93,67 0 0 
13 odp. sklo 1147,04 8,00 5,36 0,47 0 0 1141,68 99,53 0 0 
14 staré vozidlá 71,69 0,50 0 0 0 0 71,69 0 0 100,00 
15 biolog, rozlož, odpad 5448,44 38,00 857,30 15,73 0 0 4591,14 84,27 0 0 
16 odp. kovy 430,14 3,00 13,44 3,12 0 0 416,70 96,88 0 0 
17 odp. textil 544,84 3,80 0 0 0 0 544,84 100,00 0 0 
18 iné nešpec. NO 53,05 0,37 0 0 0 0 50,21 94,64 2,843 5,36 
19 zvyšok KO 3581,63 24,98 0,69 0,02 0 0 3580,94 99,98 0 0 
* prepočítané na základe zloženia KO v POH SR, usmernení MZP a odborných odhadov 
** iné nakladanie s odpadom - biologická úprava, fyzikálno-chemická úprava, skladovanie, neuvedený a iný spôsob 

V nasledovnom uvedieme spôsoby nakladania s odpadom v okrese Banská Bystrica v roku 2000. 
Upotrebované batérie a akumulátory sa na komunálnom odpade podieľajú (ďalej KO) len 0,5 %. 
Materiálovo sa však v r. 2000 využilo len 6,5 %, čo svedčí o „zabudnutí" riešenia tohto problému v KO. 
Podľa súčasnej koncepcie, ktorá počíta so zavedením separovaného zberu a riešením nezávadného 
zneškodňovania nebezpečných odpadov by mal byť tento problém doriešený. 

Zber v Banskej Bystrici 
Momentálne sa v meste Banská Bystrica zbiera v roku 2004 nebezpečný odpad a to autobatérie; 

batérie-suché články; motorový olej; prevodovkový olej; olejové filtre; pneumatiky, farby a lieky po 
záručnej dobe; fotografický papier; vývojky; vody znečistené olejom, chemikáliami; ustaľovače; olejové 
látky; odpadové chemikálie; obaly, nádoby a textílie znečistené olejom, inými škodlivinami, plasty 
znečistené ropnými látkami, lepidlá, kyseliny, riedidlá, rozpúšťadlá, výbojky, ortuťové teplomery, zvyšky 
pesticídov a látok na boj proti škodcom, žiarivky . . . 

Stacionárny zber sa vykonáva v priestoroch firmy Detox s.r.o. na Zvolenskej ceste 139 v Banskej 
Bystrici v pracovných dňoch od 6.00 dol4.30 hod. 

Mobilný zber je realizovaný v dvoch zberových okruhoch, presný harmonogram zastávok 
špecializovaného vozidla nájdu občania medzi informáciami v každom vchode paneláku. 

Obyvatelia Banskej Bystrice pristúpili k zberu nebezpečných odpadov zodpovedne. Nebezpečné 
odpady nachádzajúce sa v domácnostiach u obyvateľov žijúcich v mestskej časti sa zbierajú mobilným 
zberom a stacionárny zber sa uplatňuje predovšetkým u obyvateľov žijúcich v blízkosti zberného dvora 
a u malých podnikateľov z celého mesta. Z uvedeného vyplýva, že najúčinnejší zber je kombinácia zberu 
mobilného a stacionárneho. 

ZÁVER 
Na Slovensku sa recyklácia upotrebených batérií a akumulátorov zabezpečuje na relatívne dobrej 

úrovni avšak treba opäť spomenúť regionálne rozdiely kde v Bratislavskom kraji je daná problematika 
riešená na vyššej úrovni ako na východnom Slovensku. Preto je v neposlednom rade veľmi dôležité apelovať 
na verejnosť, spropagovať zber daného odpadu a tým dosiahnuť lepšie zdravie obyvateľstva, pozdvihnutie 
ich environmentálneho myslenia a tým aj efektívnosti ochrany životného prostredia (napr. zníženie rizika 
kontaminácie životného prostredia vplyvom nebezpečných látok na nelegálnych skládkach, zníženie 
množstva odpadov ukladaných na skládku, a iné). Propagácia je vhodná a vysoko účinná hlavne v spolupráci 
s médiami a hlavne školami, ktoré v značnej miere ovplyvňujú postoje žiakov a študentov (základných, 
stredných, vysokých škôl) nielen s prírodovedným, ale aj humanitným, technickým a ekonomickým 
zameraním. Je potrebné ich oboznamovať hlavne so zbernými miestami v ich regióne, o vplyve odpadu na 
environment, jeho spôsoboch zhodnocovania a využívania a v neposlednom rade aj s legislatívnymi 
opatreniami 
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