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AUTOVRAKY
Literární rešerše


REŠERŠNÍ ZPRÁVA
Literární rešerše na téma autovraky byla zpracovaná pro ředitelku odboru odpadů MŽP RNDr. V. Mikulovou z databází Střediska veřejných informačních služeb Českého ekologického ústavu. Rešerši tvoří 146 dokumentačních záznamů z let 1990 až 2000. Primární informační prameny jsou uloženy v knihovně ČEÚ, kde je možné vypůjčit si publikace nebo objednat kopie článků. 

Rešerše je rozdělena do těchto částí:
1.   Články z odborných časopisů a sborníků podchycené 
      v databázi RESERS
1.1  Právní předpisy a systémy nakládání s autovraky 
       (77 záznamů z let 1994-1999)
1.2  Recyklace a zneškodňování autovraků 
       (57 záznamů z let 1993-1999)
2.    Publikace ve fondu knihovny Střediska veřejných 
       informačních služeb ČEÚ (12 záznamů z let 1990-2000)

Záznamy jsou v jednotlivých částech řazeny chronologicky vzestupně.

zpracovala: Jaroslava Kotrčová, březen 2000


1. Články z odborných časopisů a sborníků podchycené v databázi RESERS

1.1 Právní předpisy a systémy nakládání s autovraky 
HENKES, Walter
Auch ohne EU-Lösung gerät der Altautomarkt in Bewegung. (I bez řešení v EU se dal trh s autovraky do pohybu.)
Rohstoff Rundschau, 49, 1994, č. 6, s. 183. 
V SRN, kde se ročně vyřadí z provozu 2,5 mil. ojetých automobilů, začíná boj o perspektivní trh recyklace autovraků. V únoru oznámila společnost Klöckner & Co AG navázání úzké spolupráce s Mercedes Benz, krátce nato společnost Preussag Recycling GmbH uzavřela smlouvu s koncernem Volkswagen/Audi a vybuduje celoněmeckou síť recyklačních provozoven. Z dalších zájemců lze jmenovat společnost Thyssen a Energieversorgungs-Riesen RWE. Jejich předpoklady by mohla narušit pouze nejednotná legislativa v okolních zemích, která by umožnila výhodný export starých aut, a tím podstatné snížení množství autovraků určených ke zhodnocení.

Recycling von Altautos: Meinungsverschiedenheiten zwischen Auto-Lobby und Regierung. (Recyklace starých aut: názorové rozdíly mezi automobilovým lobby a vládou.)
Rohstoff Rundschau, 49, 1994, č. 3, s. 77-79. 5 obr.
Spolkové ministerstvo životního prostředí požaduje bezplatný odběr starých aut od posledního majitele, ale automobilový průmysl s touto myšlenkou nesouhlasí. Poukazuje se na nutnost vzniku nařízení. Vysoké požadavky na kvalitu při výrobě automobilů nepřipouštějí stoprocentní využití recyklátů. Zájemci o recyklaci automobilů by měli kriticky prověřit své provozy, v budoucnu budou mít šanci jen povolené provozy.

Autovraky stále aktuální.
Metal report, 4, 1994, č. 8, s. 13. 
Plošnou síť pro zneškodňování autovraků buduje R+T Umwelt GmbH Leipzig společně se speditérskou firmou, která v současné době odváží z 500 míst sklo, plastové nárazníky, katalyzátory, startovací baterie a pneumatiky do hutí, skláren a dalších podniků. Výhledově by měl mít majitel autovraku možnost využít některého z 1200 sběrných míst sítě.

Wohin mit den Wrack. (Kam s vraky?)
Umweltschutz, 1994, č. 4, s. 29. 1 fot.
V Rakousku vzniká v současné době 240 tis. tun šrotu ze starých automobilů. Úřadem pro životní prostředí jsou stanoveny minimální podmínky, které musí být při zneškodňování autovraků splněny pro vstupní kontrolu a meziskladování, odstraňování pohonných látek, baterií, vypouštění motorových a převodových olejů, demontáž pneumatik apod. Dosud se nevyužitelné zbytky skladují podle ÖNORM. Téměř čtvrtina starých aut se bez oddělování surovin lisuje na balíky a potom taví v ocelárnách. Mechanickou úpravou starých aut se může využít kolem 80 % materiálů z váhy vozidla. Ke zlepšení situace v životním prostředí se musí zavést vyjmenovaná opatření. V budoucnosti je nutno tento odpad zpracovávat tepelně ve speciálních zařízeních.

Vernetzte Kooperation. (Síť kooperace.)
UmweltMagazin, 23, 1994, č. 5, s. 28-30. 1 obr.
Firmy VW, Audi a Preussag oznámily podepsání smlouvy na 18 let, která řídí vybudování sítě recyklace starých vozidel v SRN. Do konce r. 1997 bude zajištěn odběr všech modelů VW a Audi. Preussag mezitím vybuduje 80-100 provozů na recyklaci. V 1. fázi projektu bude podíl odpadu na 1 vozidlo snížen na polovinu, pak bude dál redukován. Budou vytvořeny uzavřené koloběhy materiálů: pryže, plastů a skla. Železné a neželezné kovy budou kompletně recyklovány.

OELSEN, Olaf
Abwrackprämie sinnvoll. (Prémie za likvidaci vraků má smysl.)
Rohstoff Rundschau, 44, 1994, č. 19, s. 696-698. 
Automobilový průmysl i blízké politické kruhy žádají státní prémii 1000 - 2000 DM při výměně více než deset let starých automobilů za novější a lépe vybavená vozidla. Podle představ automobilového průmyslu není v popředí zájmu ekologie, ale podpora obchodu s novými auty podle vzoru Francie. Skutečná prémie za likvidaci vraků by měla být požadována pouze na auta starší dvanácti let, která nelze použít na náhradní díly. Jednalo by se o méně než 7 mil. aut a celková částka by činila maximálně 4 miliardy DM.

WASSMANN, Bernd
Viele Wege auf ein Ziel. (Mnohé cesty k jednomu cíli.)
Entsorga-Magazin, 13, 1994, č. 10, s. 18-27. 4 obr., 2 tab
Podrobný rozbor problematiky vyřazených osobních automobilů. Diskuse způsobu financování jejich zneškodnění, návrhy způsobů zálohování při koupi nového vozu v SRN a dalších evropských zemích. Rozdíly v přístupu státní správy, představitelů automobilového průmyslu a zákazníků. Technologie demontáže ojetého vozu, jednotlivé frakce a možnosti jejich využití. Průměrné složení frakcí a jejich změny v souvislosti s používáním nových materiálů v posledních letech. Aktuální rozhovor s ředitelem ADA dr. O. Oelsenem.

New UK Vehicle Recycling Iniciative from CARE. (Nové iniciativy konsorcia CARE v oblasti recyklace starých automobilů.)
Waste & Environment Today, 8, 1995, č. 10, s. 5-6. 
Konsorcium CARE je sdružení 9 výrobců aut a 14 společností pro demontáž aut a jejich recyklaci. Jeho cílem je vytvořit síť pro obnovu nekovových samohybných součástí automobilů a počítá s tím, že během dvou let se tato síť bude schopna sama financovat. Dlouhodobé cíle konsorcia jsou: omezit množství skládkovaného odpadu ze samohybných součástí automobilu, zvýšit požadavky trhu na skládkovaný materiál, vyloučit potenciální nebezpečí spojené se zneškodňováním starých aut. Bezpečné zneškodňování kapalin (benzín, oleje, chladicí kapalina). Problémem je, že staré automobily nemají označené součásti z plastů a těžko se určuje, ze kterého polymeru jsou vyrobeny. 

Automobilrecycling: Noch immer ein Zuschussgeschäft. (Recyklace automobilů: Ještě stále příspěvková záležitost.)
Rohstoff Rundschau, 50, 1995, č. 23, s. 862+864. 
Spolková ministryně životního prostředí A. Merkelová diskutuje s automobilovým průmyslem o tom, zda bude v budoucnu zneškodňování automobilu platit kupující nového vozu nebo jako nyní poslední uživatel. Podíl ocelových částí automobilů klesl na 75 %, ostatní části tvoří především plasty, guma, textil, sklo. Pro recyklované plasty ještě neexistuje stabilizovaný trh. Ročně se musí skládkovat půl milionu zbytkových látek za cenu více než 100 DEM za tunu, také demontáž je díky ruční práci drahá. Důležité firmy budují síť pro vracení automobilů (Opel, BMW, VW, Mercedes). Obchodní vedoucí VDA odmítá bezplatné vracení automobilů, ministryně chce ušetřením poplatku pro posledního spotřebitele zabránit odkládání automobilů do přírody. Představitel Pracovní společnosti německých zhodnocovatelů automobilů (ada - Arbeitsgemeinschaft Deutsche Autoverwerter) favorizuje holandský model, kde se při první registraci vozidla platí poplatek 250 NLG.

HENKES, Walter
Das Beispiel in den Niederlanden löst erneut Diskussionen aus (Příklad v Nizozemsku obnovuje diskuse.)
Rohstoff Rundschau, 50, 1995, č. 3, s. 84. 1 fot.
V Nizozemsku musí od začátku tohoto roku každý, kdo si koupí nový automobil, zaplatit poplatek 250 guldenů. Pomocí těchto příspěvků má být financován systém pro využívání starých automobilů. V r. 2000 se má recyklovat už 86 % materiálů z vodidel. Vytvoření tohoto systému je založeno na smlouvě mezi automobilovým průmyslem a jednotlivými výrobci a dovozci automobilů. V Německu sledují podniky na využívání automobilů zavedení tohoto poplatku v Nizozemsku se smíšenými pocity. Obávají se zvýšeného vývozu autovraků z Německa.

Spolupráce.
Metal report, 5, 1995, č. 4, s. 17. 
Automobilové koncerny Mercedes-Benz a Renault podepsaly v Paříži smlouvu o kooperaci při recyklaci automobilů. Základní myšlenkou je přepracování automobilů - vývoj demontážních zařízení. Další projekty by se měly týkat aplikace chemických a metalurgických recyklačních postupů. Praktickým důsledkem by měla být možnost sbírat a upravovat součástky automobilů Mercedes v síti koncernu Renault.

Swedish consortium strives for economical and holistic car recycling in Scandinavia. (Švédské konsorcium se snaží o ekonomickou a holistickou recyklaci aut ve Skandinávii.)
Pollution Prevention, 5, 1995, č. 1, s. 37-40. 4 fot.
Firmy Volvo Car Corporation, Stena Bilfragmentering AB, AB Gotthard Nilsson and JB Bildemontering AB založily nové zařízení ECRIS. Systém je z mnoha důvodů unikátní. Zařízení nemá za cíl pouze rozvinout metody demontáže a recyklace, ale vytvořit také pro tento materiál trh. Jsou využity téměř všechny součásti aut včetně kapalin. Čtyři hlavní cíle výzkumného projektu ECRIS: rozvinout metody efektivní demontáže a třídění částí škodlivých pro životní prostředí a recyklovatelného materiálu, kalkulovat zatížení životního prostředí způsobené různými alternativami recyklace za použití analýz životního cyklu, využít metod recyklace materiálu a obnovy energie v praktických dílčích projektech a podporovat a využít trhy pro recyklovaný materiál.

Rheinland-Pfalz: Güteverbund Altauto-Recycling. (Rheinland-Pfalz - Svaz pro recyklaci ojetých automobilů.)
Rohstoff Rundschau, 50, 1995, č. 9, s. 313-314. 1 obr.
Z iniciativy ministerstva životního prostředí země Rheinland-Pfalz, SRN, se několik firem podílí na projektu Svaz pro recyklaci ojetých automobilů (GARP), který si klade za cíl výrazně zlepšit ekologickou a ekonomickou situaci recyklace ojetých automobilů. Nositeli projektu jsou kromě ministerstva výrobci (Opel, Mercedes), průmysl kovového odpadu, podniky na recyklaci ojetých automobilů a obchodní komora. V první fázi bylo provedeno bilancování a prověrka recyklačních podniků. Počítá se se zavedením značky kvality pro ty, kteří splňují náročná kriteria ochrany životního prostředí. Všichni zúčastnění však netrpělivě očekávají vydání avizovaného nařízení o ojetých automobilech.

MÜLLER, Gerhard - HERMANN, Silke
Regionale Kooperation beim Autorecycling. (Regionální kooperace při recyklaci aut.)
Umwelt, 25, 1995, č. 11/12, s. 490. 1 fot.
V německém odpadovém hospodářství se odehrává koncentrační proces. Také v oblasti recyklace automobilů hrozí nebezpečí, že tlakem na výši nákladů budou malé podniky vytlačeny z trhu. Do této doby je odpovídající recyklační síť pro automobily výjimkou. Na zakázku Hessenska zhotovená integrovaná koncepce ekonomické demontáže a zhodnocování starých aut doporučuje výstavbu provozů na demontáž a zhodnocování. Příkladem takového střediska služeb je centrum firmy Faram v Durynsku. Firma spolupracuje s jinými provozy, které se zabývají zhodnocováním automobilů a je informačně propojena s 60 automobilovými provozy v regionu. Díky příjmům z recyklace plastů bylo možno snížit poplatky za vozidlo ze 140 na 60 DEM.

Schweiz erzwingt Automüll-Verwertung. (Švýcarsko vynucuje zhodnocení odpadu z automobilů.)
Rohstoff Rundschau, 50, 1995, č. 12, s. 431. 
Podle švýcarského Technického nařízení o odpadech (TVA) smějí být odpady pocházející z automobilů bez další úpravy skládkovány pouze do 1. února 1996. Podle tohoto nařízení bude nezbytně nutné tepelné zhodnocení. Export bude povolen pouze do zemí, kde je možné zneškodnění na technicky dobré úrovni. Odevzdávání automobilů zpět výrobcům není považováno za schůdnou cestu. Hospodářské kruhy, kterých se nařízení týká, se již v roce 1990 spojily v Zájmové společenství pro ekologické zneškodňování nekovových odpadů z motorových vozidel (ICEA). Od října 1992 dostává nadace tohoto společenství od dovozců aut za každý nový vůz prodaný do Švýcarska 75 CHF na financování zneškodňování. V roce 1996 bude mít nadace k dispozici již asi 100 milionů DEM, za které hodlá vybudovat zařízení, odpovídající nejmodernějším ekologickým požadavkům.

HENKES, Walter
Auto-Recycling: Die Zeit Taktierens ist vorbei. (Recyklace aut: Čas taktizování je pryč.)
Rohstoff Rundschau, 51, 1996, č. 3, s. 4+6. 1 fot.
Svaz automobilového průmyslu ve Frankfurtu (VDA - Verband der Automobilindustrie) předložil koncem roku nejnovější návrh dobrovolného závazku automobilového průmyslu pro intenzivní zhodnocování starých aut. Vzniká otázka, zda nebude nařízení o starých autech nadbytečné. Podle představ automobilového průmyslu má být bezplatné zneškodňování uskutečněno u automobilů s originálními díly a u automobilů, které nejsou starší než deset let. Vláda má pochybnosti o tomto návrhu. Za nepromyšlený označila tento návrh i Pracovní společnost německých podniků zabývajících se recyklací aut (ada - Arbeitsgemeinschaft Deutscher Autorecyclingbetriebe). Návrh Svazu automobilového průmyslu kritizuje také obchodní vedoucí Spolkového svazu pro druhotné suroviny a zneškodňování (bvse). Bvse zpracoval svou koncepci. Musí platit, že automobilový průmysl je kompetentní v oblasti správné konstrukce automobilů v návaznosti na recyklaci.

Německé automobilky budou recyklovat staré automobily.
Metal report, 6, 1996, č. 4, s. 28. 
Německé automobilky se zavázaly zdarma odebírat staré automobily po skončení jejich životnosti a pomoci tak při ochraně životního prostředí. Závazek se bude týkat nových vozů, které budou prodány poté, co dohoda vstoupí v platnost a které budou užívány maximálně 12 let. Dohoda zavazuje také dovozce automobilů, dodavatele náhradních dílů, obchodníky s automobily a průmyslová odvětví, jako je např. hutnictví.

Německé firmy vítají závazek automobilek na recyklaci aut.
Metal report, 6, 1996, č. 5, s. 22. 
Výrobci aut budou usilovat o snížení nerecyklovatelných materiálů při výrobě. V současné době se recykluje asi 70 % materiálu, z něhož jsou automobily vyrobeny, převážně kovů. Evropa ročně využívá 1,8 mil. tun hliníkového šrotu, tj. asi 27 % celkové spotřeby, a 1,3 mil. tun měděného šrotu, což představuje zhruba polovinu spotřeby.

Entsorgung von Altfahrzeugen. (Zneškodňování starých vozidel.)
Rohstoff Rundschau, 51, 1996, č. 6, s. 9-10. 1 fot.
V SRN se ročně odstavuje okolo 2,5 mil. vozidel. O situaci v oblasti zneškodňování automobilů v Bádensku-Württembersku hovoří věcná zpráva Zemského úřadu pro životní prostředí (Landesanstalt für Umweltschutz). 15 - 40 % osobních automobilů a přes 90 % užitkových automobilů putuje za hranice země. Největším problémem při zneškodňování je využívání vznikajících zbytků. Studie se zabývá také hospodářskými aspekty a platnými nebo připravovanými právními podmínkami. V Německu se zabývá zhodnocováním aut okolo 4 500 subjektů, existuje tu plošný systém zpětného odběru. V provozech na zneškodňování se nejdříve odebírají provozní kapaliny, potom se vymontovávají využitelné části, vrak se šrotuje a různými zařízeními se suroviny oddělují. Ocelové, železné části a jiné kovy se používají v hutích a ocelárnách. Lehké zbytky (plasty, sklo, textil), často znečištěné škodlivinami, se dosud většinou skládkují. Cílem je další minimalizace celkového množství odpadů a odstraňování škodlivin z lehkých frakcí.

Alt-PKW: Verbesserungen. (Staré osobní automobily: Zlepšení.)
Umweltschutz, 1996, č. 3, s. 55. 1 fot.
Dohoda o recyklaci starých osobních automobilů uzavřená v r. 1992 byla od 1. 1. 1996 prodloužena a rozšířena. Dohoda obsahuje opatření, ke kterým se dobrovolně zavázaly podniky, které pracují v tomto oboru, např. obchodníci s vozidly se zavázali k dalšímu odběru starých vozidel. Jasně definovány byly tzv. minimální požadavky na zhodnocování vozidel. Nově schváleno bylo vystavení dokladu o zhodnocování. Ten bude vystaven každým podnikem, který staré osobní vozidlo v rámci dohody přebírá a dodržuje minimální požadavky. V prodloužené dohodě zůstává povinnost zpětného odběru nezměněna, zpětný odběr starého vozidla při koupi nového nebo ojetého vozidla je bezplatný. Mechanicky se automobily zpracovávají v Rakousku v šesti drticích zařízeních, paralelně probíhá vývoj na jejich přímém materiálovém zhodnocení.

Restwertvergütung für Altautos gefordert. (Je žádána náhrada zbytkové ceny za staré automobily.)
Rohstoff Rundschau, 51, 1996, č. 8, s. 8-11. 2 fot., 1 obr.
Klaus Franke, referent pro životní prostředí společnosti ADAC, hovořil na tiskové konferenci o tom, že kdo v současnosti mluví o recyklaci automobilů, musí být seznámen se stavem německého trhu s automobily a s rostoucími cenami nových automobilů. Otázkou je, kdo náklady a v jaké výši ponese. Kdo v této situaci vyžaduje bezplatnou recyklaci nebo dokonce úhradu, bude muset z těchto pozic ustoupit. Oficiálně pracuje v SRN asi 1000 středních podniků, které tvoří trh pro zhodnocování starých automobilů. Popis situace ve zhodnocování dnes a postup recyklace automobilů, která je příznivá pro životní prostředí. Podle názoru ADAC z hlediska nákladů na recyklaci existují tři koncepce - řešení pomocí fondů, tržní koncepce a tržní koncepce jako kompromis.

MEIDEL, Bernd
Startschuss mit wenig Durchschlagskraft. (Startovní výstřel s malou průbojností.)
UmweltMagazin, 25, 1996, č. 4, s. 111-112. 2 obr.
V SRN se vytvářejí rámcové podmínky pro zavedení systému recyklace starých automobilů. Jedná se o zákonnou povinnost předložit doklad o zhodnocení vozu při jeho odhlašování, formulaci požadavků na podniky zabývající se zhodnocením a určení certifikačních míst. Ministerstvo životního prostředí chce vše vyřešit do podzimu 1996, zároveň však existují i související problémy, zejm. otázka úhrady, hranice stáří automobilu apod. Zákonodárce bude muset dbát i na zachování zásad tržního hospodářství.

FILIPSKÝ, J.
Recyklace autovraků: staré auto za nové.
EKO, 7, 1996, č. 3, s. 31. 1 fot.
V roce 1992 uzavřeli rakouští prodejci osobních automobilů úmluvu o odběru a recyklaci autovraků, od ledna 1995 je služba bezplatná pro zákazníky, kteří se rozhodnou pro zakoupení nového či ojetého vozu. Provozovatelé vrakovišť vystavují poslednímu majiteli potvrzení, že jejich nepojízdný vůz bude likvidován v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Železný a ocelový odpad vykupuje šest rakouských šrotišť jako vsázku do vysokých pecí, neželezné kovy a další materiály se předávají k dalšímu využití.

Deutscher Schrott-Recycling-Entsorgungs-Verband: Konzentration und Kooperation
(Německý Svaz pro recyklaci a zneškodňování šrotu: koncentrace a kooperace.)
Recycling Magazin, 51, 1996, č. 21, s. 8-12. 6 obr., 1 tab.
I pro organizace zabývající se recyklací šrotu je aktuální nový zákon o oběhovém hospodářství a odpadech. Vidí v tomto zákonu problémy pro svůj obor (§ 13), ale i svou šanci. Důležitým krokem bude založení společenství firem zneškodňujících šrot a přijetí povinnosti recyklace aut, na níž se podílí i svaz DSV. Nejdůležitějšími kritérii efektivního oběhového hospodářství jsou: optimalizace systému sběru, zajištění odbytu získaných materiálů, přednost regionálních struktur před nadregionálními, tržní orientace všech stupňů recyklace a záruka, aby systém byl schopen sám sebe financovat (což se např. duálnímu systému nedaří). 

Arge Altauto: Polarisierung. (Firma Arge Altauto: Polarizace.) Recycling Magazin, 51, 1996, č. 21, s. 19. 
Spory mezi jednotlivými německými svazy v oboru recyklace starých aut. "Arge Altauto" se zasazuje o odbourání nevýhod recyklace starých aut v Německu. Platí to zejména pro vysoké náklady. Bude nutné, aby se celá branže zorganizovala a seznámila se s oficiálním stanoviskem bvse. Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung požaduje nereálné kvóty recyklace, což by mohlo vést k monopolním strukturám.

95 Prozent der Lkw-Kunststoffteile recycelbar
(95 % součástí nákladních aut z plastických hmot je recyklovatelných.)
Recycling Magazin, 51, 1996, č. 21, s. 19. 
Podíl plastických hmot u nákladních vozů je v současné době 150 až 210 kg. Při šrotování ojetých vozů vzniká ročně více než 1 mil. t odpadů z plastických hmot, které se často spalují nebo skládkují. Volvo Truck Corporation zastává názor, že 95 % plastických hmot na nákladních autech je recyklovatelných za předpokladu, že se budou používat jen označené plastické hmoty, jejichž vlastnosti umožňují snadnou recyklaci. Plastické hmoty používané u automobilů by měly být vždy druhově čisté. Inženýři Volvo Truck již spolupracují s výrobci plastických hmot na výběru plastů, které se hodí na pozdější recyklaci a současně mohou plnit svou úlohu jako konstrukční prvky. Jako nejvhodnější se jeví termoplasty.

STAECK, Florian
Die Karawane zieht weiter. (Karavana táhne dál.)
Entsorga-Magazin, 15, 1996, č. 11, s. 17-18. 2 obr.
Na začátku listopadu 1996 se prosadil v kabinetu SRN návrh nařízení o starých autech. Za určitých předpokladů se budou stará auta odebírat bezplatně pouze do 12 let. Model má vstoupit v platnost od počátku roku 1997. Je sporné, zda se tímto vyřeší problém asi 100 000 aut, která jsou ročně ilegálně odstavena. Podle nynějšího nařízení musí poslední vlastník při odhlašování auta předložit důkaz o jeho zneškodnění. Počítá-li s uschováním starého auta a jeho restaurováním, musí odevzdat "prohlášení o jeho ponechání", jinak mu hrozí pokuta. V r. 1995 bylo z 2,7 milionů starých aut pouze 800 000 předáno na sešrotování a zhodnocení, v r. 1994 jich bylo dvakrát více. Auta dosud schopná provozu se zpravidla vyvážejí do východní Evropy.

EMMERICH, Erika
Altautoentsorgung - die Automobilverbände spielen auf Zeit: Der Preis der Produktverantwortung. (Zneškodňování starých automobilů - automobilové svazy hraji na čas: cena odpovědnosti za výrobek.)_
Entsorga-Magazin, 15, 1996, č. 1-2, s. 14+16. 3 obr.
Spolková vláda SRN spolu s výrobci automobilů reprezentovanými Svazem německého automobilového průmyslu (VDA) řeší intenzivně způsob zajištění zneškodňování ojetých automobilů. První samostatný návrh VDA - dobrovolný závazek - byl v polovině ledna odmítnut, nyní se diskutuje o možném způsobu spoluúčasti Svazu dovozců automobilů (VDIK) a zástupců dalších 13 hospodářských odvětví. Příslušné nařízení se připravuje od roku 1992 a dává přednost dobrovolnému závazku producenta před státním dirigismem. Přetrvává však problém úhrady nákladů za zneškodnění.

Cold draft for producers. (Návrhy pro výrobce.)
Materials Recycling Week, 167, 1996, č. 4, s. 15. 1 graf
Recyklace ojetých automobilů dosáhla ve Velké Británii 25 %. Od roku 2015 se plánuje, že bude recyklováno 95 % (85 % od roku 2002). ACORD (Automotive Consortium on Recycling and Disposal) navrhuje vytvoření trhu pro skla a plastové části, vyšší využití drcených součástí pro energii z odpadu a větší množství odmontovatelných součástí. Navrhované směrnice Evropské komise: hlavní odpovědnost za recyklaci bude na výrobci. Je nutno vzít v úvahu, že výrobce nemůže sledovat celý proces recyklace. Byly podepsány dohody pro kooperativní plán mezi výrobci a recyklačním průmyslem. Výrobci mohou dát recyklační poplatky na nové auto (Nizozemsko). 

LUKSCHANDERL, Leopold
Shredderabfall: Verbrennen ist sinvoll. (Drcený odpad: spalování je účelné.)
Umweltschutz, 1996, č. 12, s. 18-21. 5 obr.
Podle Nařízení o skládkách z roku 1996 a cílů recyklace stanovených EU bude do roku 2002 nutno recyklovat 85 % starých aut a 95 % do roku 2015. V roce 1995 bylo v Rakousku 165 000 starých aut. Z toho bylo 115 000 mechanicky rozdrceno v šesti drticích zařízeních. Vzniklo asi 23 000 t drceného odpadu. Celkové množství tohoto odpadu činilo v roce 1995 kolem 60 000 t, přičemž největší podíl na tomto množství měl sebraný šrot. Zbývajících 50 000 starých osobních aut bylo převážně vyvezeno do východní Evropy k dalšímu využití. Tepelné zpracování a zhodnocení drceného odpadu je díky vysoké výhřevné hodnotě účelné a s ohledem na zákaz jeho skládkování podle nového zákona je také nutné. Na zhodnocování použitých součástí a agregátů a na zpracování starých automobilů je v Rakousku v současné době k dispozici 5 600 automobilových provozů, kolem 200 podniků na recyklaci kovů a 6 zařízení na drcení. V opravnách a jiných podnicích se díly a materiály třídí a předávají do jiných podniků k recyklaci.

Evropská komise schválila nizozemský plán recyklace automobilů.
Metal report, 6, 1996, č. 5, s. 25. 
Evropská komise schválila nizozemský projekt na ekologicky příznivou recyklaci autovraků. Každý prodaný automobil bude za tímto účelem zatížen poplatkem 250 NLG, který je určen recyklačním firmám. Pouze 14 % hmotnosti vraků bude charakterizováno jako odpad, ostatní bude recyklováno a prodáváno jako surovina.

VÍTEK, M.
Kvalitní recyklace aut Q-REC.
Planeta '96, 4, 1996, č. 6, s. 28-30. lit. 4
Článek stručně charakterizuje obecný přístup a dosavadní výsledky projektu COPERNICUS s označením Q-REC, No. CIPA-CT94-0213, který nabízí systémovou koncepci recyklace starých a poškozených aut. Projekt má připravit půdu pro zásadní rozhodnutí o recyklování aut na celostátní, lokální i na mezinárodní úrovni.

VÍTEK, Miloš
Systémové inženýrství pro recyklaci aut.
Odpady, 7, 1997, č. 4, s. 14-15. 1 fot.
Popis projektu Q-REC, který byl zahájen ve spolupráci západoevropských a středoevropských zemí v roce 1994 a jehož cílem je vypracovat systémovou koncepci kvalitní recyklace starých a poškozených aut.

Španělsko ohlásilo nové schéma pro zpracování autovraků.
Metal report, 7, 1997, č. 9, s. 35. 
Španělská vláda ohlásila nové schéma PREVER na podporu zneškodňování starých automobilů.

German Car Recycling Scheme Clashes with EC Plans. (Schéma pro recyklaci aut v Německu se dostává do rozporu s plány ES.)
Waste & Environment Today, 10, 1997, č. 4, s. 11-12. 
Dobrovolné recyklační schéma bylo odsouhlaseno německou vládou a německými výrobci aut v únoru 1996. Podle podmínek úmluvy musejí výrobci aut vzít bezplatně zpět všechna německá i zahraniční auta, která byla vyrobena v posledních 12 letech. Výrobci byli požádáni o zvýšení recyklovatelného podílu aut ze současných 75 % hmotnosti na 85 % do roku 2002 a 95 % do roku 2015. Toto schéma bude uvedeno do provozu nejpozději v roce 1997. Systém má nedostatek recyklačních kvót a je v rozporu s plány ES. Každý rok je v Německu vyřazeno 2,7 mil. aut, asi 40 % se vyveze a zbytek je šrotován (asi 500 000 t ročně).

WALLAU, Frank
Die aktuelle Situation der Altautoverwerter in der Kreislaufwirtschaft
(Aktuální situace v recyklaci starých aut v oběhovém hospodářství.)
AbfallwirtschaftsJournal, 9, 1997, č. 11, s. 42-45. 6 obr., lit. 26
Příspěvek dokumentuje aktuální situaci 25 firem zabývajících se recyklací starých aut v oběhovém hospodářství. Po schválení nařízení o starých autech se musejí firmy, které byly certifikovány výrobci nebo jinými institucemi, podrobit novým zkouškám. Není jisté, zda budou k 1. 4. 1998 certifikovány všechny podniky, které setrvají na trhu. Navíc je zde při uplatňování dobrovolných závazků k recyklaci podle nařízení o starých autech mnoho dalších nejasných bodů. Všem podnikům se doporučuje, aby se zabývaly výpočty nákladů, prodejem náhradních dílů apod., protože jen tak mohou v konkurenci přežít.
 
Španělské ocelárny protestují proti poplatkům za šrot.
Metal report, 7, 1997, č. 17, s. 31. 
Španělští oceláři a průmysl zpracovávající ocelový šrot nesouhlasí s vládním návrhem na zavedení poplatku za odpady, a to včetně poplatků za vyřazená vozidla. Návrh opatření je kritizován také proto, že je v rozporu s jiným vládním návrhem, který předpokládá podporu šrotování starých automobilů, které znečišťují životní prostředí.

Velká Británie chce zvýšit recyklaci aut.
Metal report, 7, 1997, č. 17, s. 33. 
British Metal Federation je jednou z pěti obchodních asociací, které 15. července podepsaly dohodu, jejímž cílem je zvýšit recyklaci kovů a dalších materiálů obsažených ve vyřazených vozidlech. Dohoda má označení ACORD (Automotive Consorcium on Recycling and Disposal) a byla podepsána SMMT (Society of Motor Manufactures and Traders). Ve Velké Británii je ročně sešrotováno asi 1,5 milionu automobilů s průměrnou hmotností okolo 1 tuny.

Altautoverordnung: Zustimmung des Bundesrates. (Nařízení o starých autech: souhlas Spolkové rady.)
Recycling Magazin, 52, 1997, č. 11, s. 22-23. 
16. května schválila Spolková rada návrh spolkové vlády "Nařízení o zneškodňování starých aut". Tímto rozhodnutím bude umožněno uplatnit nové nástroje kontroly a řízení toku odpadů, k nimž patří hlavně: 1. zásadní povinnost posledního majitele předložit důkaz o zhodnocení, 2. povinnost přenechání starého auta podniku, který byl prověřen a schválen znalci, 3. požadavky na skladování starých aut, zacházení s nimi a jejich zhodnocování a 4. kvalifikace znalců pomocí určitých schvalovacích řízení (akreditace, veřejná zakázka).Odborné kruhy požadují co nejrychlejší uvedení nařízení v platnost.

Boj o recyklaci automobilů.
EKO VIS MŽP ČR, 7, 1997, č. 1-2, s. 41-42. 
Komisařka EU pro životní prostředí připravuje legislativní návrhy, které by byly závazné pro výrobce a dovozce automobilů v EU. Návrh direktivy pro tzv. "end-of-life vehicles" (konec životnosti vozidel). Aby automobily mohly být recyklovány, bude zakázáno používání PVC při výrobě automobilů. Automobilky by se měly postarat, aby se použité automobily daly recyklovat, čímž se dosáhne minimalizace odpadů. S tímto krokem zástupci automobilového průmyslu ostře nesouhlasí.

Bataillone ab nach Brüsel. Die Autoindustrie wehrt sich gegen den EU-Vorschlag einer Altautorichtlinie. (Tažení na Brusel. Automobilový průmysl se staví proti návrhu směrnice EU o starých autech.)
Entsorga-Magazin, 16, 1997, č. 9, s. 12-15. 5 fot.
Koncept směrnice EU o ojetých automobilech uveřejněný v červenci 1997 předpokládá bezplatné navrácení ojetých vozidel nezávisle na stáří a stavu. Od roku 1998 bude tato směrnice platit pro ojeté automobily, které při sešrotování nebudou starší než dvanáct let. Němečtí výrobci aut chtějí tento koncept bojkotovat, neboť stále ještě přežívá národní závazek testování vozu při srážce (tzv. Crashtest).

Altauto-Verordnung wird nicht verschoben. (Nařízení o ojetých automobilech se neodkládá.)
Recycling Magazin, 52, 1997, č. 17, s. 7. 1 fot.
Nařízení o ojetých automobilech vstoupí v Německu v platnost 1. dubna 1998. Přestože nejsou mezi vládou SRN a komisí EU vyřešeny některé otázky týkající se uvedeného nařízení, probíhají po celém Německu přípravy na velkoplošné zneškodňování ojetých automobilů podle nařízení. To platí především pro certifikaci provozů.

EU-Altauto-Richtlinie. Scharfe Kritik des VDA. (Směrnice EU o starých autech. Ostrá kritika Svazu automobilového průmyslu - VDA.)
Recycling Magazin, 52, 1997, č. 17, s. 13. 1 fot.
Automobilový průmysl odmítá plány EU, neboť nechce nést výdaje za sešrotování ojetých vozidel. Od dubna příštího roku totiž bude platit nařízení EU o ojetých automobilech, kde se průmysl zavazuje k tomu, že auta, která nejsou starší 12 let, převezme zdarma. Kromě toho musí být všechny automobily zneškodněny ohleduplně k životnímu prostředí. VDA doufá, že se kritizované pasáže nařízení EU ještě změní.

AgV begrüsst Entwurf. (Pracovní společnost Svazu spotřebitelů AgV vítá návrh.)
Recycling Magazin, 52, 1997, č. 18, s. 15. 1 fot.
Podle mínění Pracovní společnosti Svazu spotřebitelů AgV přihlíží koncepce nakládání s ojetými automobily Evropské komise k zájmům životního prostředí a majitelů automobilů lépe než platné německé nařízení. Podle jejich názoru by mělo Ministerstvo životního prostředí již nyní vypracovat příslušnou novelu německého nařízení. Podle německého nařízení platí za sešrotování obvykle poslední majitel vozidla, což je podle mínění spotřebitelských svazů absurdní interpretace odpovědnosti za výrobek. Evropská komise chce oproti tomu přenést povinnost na výrobce.

EU-Altauto-Richtlinie: Kommission legt Vorschläge vor. (Směrnice EU o starých autech: komise předkládá návrhy.)
Recycling Magazin, 52, 1997, č. 14, s. 14. 
Na začátku července předložila komise EU dlouho očekávaný návrh směrnice o starých autech. Jejím cílem je zvýšit podíl recyklace a zhodnocení starých automobilů. V roce 2005 má být recyklováno asi 85 hmotnostních % každého automobilu, do roku 2015 to má být 95 %. Návrh dává jasnou prioritu materiálové recyklaci před termickým zhodnocením a skládkováním. Evropská komise to zdůvodňuje ekologickými problémy v Evropě, které vznikají sešrotováním až 9 milionů automobilů ročně.

Komise projednává směrnici o starých vozidlech.
EKO VIS, 7, 1997, č. 5-6, s. 42-43. 
Odstranění hlavních zdrojů znečišťování a redukce mrhání zdroji byly dvěma hlavními body projednávanými Evropskou komisí v červenci 1997 při návrhu směrnice o ekologicky šetrném zneškodňování "end-of-life" vozidel po skončení životnosti. Cílem směrnice je zajistit sběr ojetých a vyřazených vozidel za současného zajištění ochrany životního prostředí, opětného použití a recyklace. V pojednávaném návrhu se dává přednost recyklaci materiálu před regenerací energie podle hierarchie priorit uvedené ve strategii Společenství pro odpadové hospodářství.

EC Proposal for Directive on Scrap Vehicles. (Návrh směrnice ES pro vyřazená vozidla.)
Waste & Environment Today, 10, 1997, č. 11, s. 26-27. 
Komise ES vzala v úvahu rostoucí počet vyřazených vozidel (8 - 9 mil. ročně - 1,9 mil. t šrotu uloženého na skládkách). Návrh je založen na odpovědnosti výrobce, prevenci vzniku odpadu a zvýšení opětného využití, obnovy a recyklace. Většina definic je založena na již existující legislativě. Nutí členské státy používat během výroby méně nebezpečných látek a na druhé straně je nutí používat více materiálů, které se dobře recyklují. Navrhuje vypracování adekvátních sběrových systémů. Všechna zařízení budou mít povinnost před skládkováním odstranit součásti, které lze recyklovat, dále součásti, které obsahují olovo, kadmium, rtuť a chróm z vozů, které budou prodány po 1. lednu 2003, dále odstranit všechny kapaliny, pneumatiky, klimatizační zařízení, katalyzátory a jiné nebezpečné součásti a zanechat pouze takový šrot, který nemůže být označen za nebezpečný. 

Erste ausländische Altauto-Schredderanlagen anerkannt. (Uznána první zahraniční zařízení na drcení starých automobilů.)
Recycling Magazin, 53, 1998, č. 7, s. 15-16. 1 obr.
Od 1. dubna 1998, kdy v Německu vstoupilo v platnost Nařízení o starých automobilech, musejí uznané podniky na zhodnocování starých automobilů dodávat zbytkové karoserie k drcení pouze uznaným zařízením na drcení (povinnost přenechání podle § 3 odst. 4 Nařízení o starých automobilech). Přímé dodávání nezpracovaných starých automobilů nebo zbytkových karoserií, které ojediněle praktikují opravárenské dílny nebo obchodníci se šrotem, není dovoleno. Zařízení na drcení aut, která chtějí i v budoucnu zpracovávat zbytkové karoserie, musejí splňovat podmínky Nařízení o starých automobilech. Certifikace podle Nařízení o odborném podniku na zneškodňování se uznává jako rovnocenná. Protože trh se šrotem podléhá zásadám volného obchodu, mají možnost být podle německého Nařízení uznána všechna evropská zařízení na drcení automobilů. Certifikát získaly např. francouzské firmy KERN S.A. Strassburg a SICARFANCE Marly.

Der neue Weg für alte Autos. (Nová cesta pro staré automobily.)
Umwelt, 28, 1998, č. 4, s. 10-15. 1 obr.
V Německu je nyní v provozu více než 40 milionů osobních automobilů. Jejich životnost končí v průměru po 12-13 letech. Ročně jsou odstaveny skoro 3 miliony automobilů a zneškodňuje se jich 1,3 až 1,5 milionů, v zemích Evropské unie 7 až 9 milionů. Přestože se staré automobily již dnes ze 75 % recyklují, je třeba najít spolehlivé řešení ekologických problémů. První krok k tomu byl učiněn 1. dubna 1998, kdy vstoupilo v Německu v platnost kompletní Nařízení o starých automobilech včetně "dobrovolného závazku k ekologickému zhodnocování osobních automobilů v rámci zákona o oběhovém hospodářství a odpadech."

FISCHER, Hans-Günter - LACHER, Jörg
Erläuterungen zur Altauto-Verordnung. (Vysvětlení k nařízení o starých automobilech.)
AbfallwirtschaftsJournal, 10, 1998, č. 5, s. 37-41. 3 obr., lit.
V současné době se z asi 40 mil. automobilů v Německu zhruba 3,1 mil. s konečnou platností vyřadí z provozu. Do r. 2000 že tento počet asi ještě vzroste. Z 3,1 mil. odstavených aut se ročně asi 1,4 mil. zneškodňuje. S platností "dobrovolného závazku" automobilové branže a nařízení o starých automobilech, které platí od 1. 4. 1998, má vzrůst zhodnocování odpadů ze starých automobilů ze současných 75 % na 95 váhových % do r. 2015. Tím se má také snížit množství problematických frakcí z drcení, z nichž se ročně asi 500 000 t ukládá na skládky domovního odpadu. 

BRUNK, Michael
Altauto-Verordnung und Zertifizierung. (Nařízení o starých automobilech a certifikace.)
Umwelt, 28, 1998, č. 4, s. 16-20. 1 obr., 1 tab.
Německé nařízení o starých automobilech stanoví, že poslední majitel přenechá automobil uznanému podniku na zhodnocování starých automobilů. Tento podnik je povinen vystavit poslednímu majiteli doklad o zhodnocení. Předpokladem uznání (certifikace) podniku na zhodnocování starých automobilů je splnění určitých požadavků na organizaci, technické vybavení a činnost podniku. Těžištěm nařízení je ekologicky orientovaný provoz zařízení a co nejširší oběh látek. Jedná se hlavně o technické, technologické a ekologické otázky, čímž se nařízení o starých automobilech liší od ostatních podobných nařízení. Znalci, kteří budou provádět kontroly podle tohoto nařízení, nebudou kontrolovat mechanismus vlastní kontroly (jako u Nařízení o odborném podniku na zneškodňování odpadů), nýbrž plnění jednotlivých ekologických předpisů a požadavků uvedených v nařízení o starých automobilech. 

PREISS, Manfred - HAHN, Martin - RAUSCHENBACH, Peter
Altautorecycling - eine Branche am Scheideweg? (Recyklace automobilů - obor na rozcestí?)
Umwelt, 28, 1998, č. 4, s. 22-23. 2 obr.
V Sasku-Anhaltsku byl proveden výzkum získávání potřebného certifikátu podle Nařízení o starých automobilech a Nařízení o odborném podniku na zhodnocování odpadu. Byly zjištěny hlavně problémy u malých podniků, kde často bývají nedostatečné organizační a technické předpoklady.

ZINSMEISTER, Ute
Europäische Altfahrzeug-Richtlinie. (Evropská směrnice o starých vozidlech.)
Umwelt, 28, 1998, č. 9, s. 32. 
Uplatnění evropské směrnice o starých vozidlech se v členských státech EU plánuje k 31. březnu 1999. V EU je ročně odloženo až 9 milionů automobilů. Nezhodnotitelný podíl činí v současné době asi 25 %. Cílem směrnice je recyklace nebo jiný způsob zhodnocení odpadů vzniklých ze starých vozidel. Pravidla začínají již u výroby automobilů. Vyžaduje se omezení používání nebezpečných látek a ve fázi konstrukce zohlednění budoucí demontáže a recyklace jednotlivých součástí. Výrobci automobilů z členských zemí EU se mají zavázat k jednotnému označování součástí a materiálů. Automobilový průmysl musí dát k dispozici příručky k demontáži aut. Plánuje se systém zpětného odběru: staré automobily bude možno odhlásit jedině proti předložení potvrzení o zhodnocení. Náklady na zhodnocení nemá nést poslední majitel, nýbrž výrobce automobilu. Do r. 2005 má být zhodnoceno 85 % hmotnosti každého automobilu.

HENKES, Walter
Verordnung bleibt bis zum Inkrafttreten umstritten. (Nařízení zůstane sporné až do jeho vstupu v platnost.)
Recycling Magazin, 53, 1998, č. 3, s. 18. 
Komise Evropské unie v polovině ledna 1998 vyslovila souhlas s německým nařízením o starých autech s platností od 1. dubna 1998. O nařízení se nadále vedou spory. Pomocí tohoto nařízení chce německé ministerstvo životního prostředí zvýšit podíl zhodnocení odpadů ze starých aut ze současných 75 na 95 váhových %. Nařízení kritizuje mj. BDE (Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft) z důvodu, že nařízení nebude mít účinnost, a navrhuje podobný model jako v Nizozemsku.

Altautoverordnung in Verbindung mit der FSV begrüsst. (Nařízení o starých automobilech ve spojení s dobrovolným závazkem je vítáno.)
Recycling Magazin, 53, 1998, č. 8, s. 13-15. 5 obr.
Kombinace nařízení o starých automobilech a dobrovolného závazku, která v Německu od 1. 4. 1998 určuje recyklaci starých automobilů, by mohla ovlivnit i model nařízení EU. "Dobrovolný závazek k ekologickému zhodnocování starých automobilů" (FSV) předpokládá vytvoření celoplošné sítě odběru a ekologického zhodnocování automobilů. Již v dubnu 1998 existovaly 3000 míst odběru starých aut, 180 až 240 podniků na zhodnocování a 40 podniků na šrotování, které odpovídaly novým požadavkům. Kritizována je skutečnost, že prověřování soukromých dílen pro funkci odběrních míst bude provádět cechovní mistr, nikoli nezávislý expert. Navíc existují obavy, že tyto dílny se neomezí na roli odběrního místa, ale že budou z automobilů demontovat použitelné součásti a teprve "vykradená" auta předají dále do podniků na zhodnocování. 

Sand im Getriebe. (Písek v soukolí.)
Entsorga-Magazin, 17, 1998, č. 10, s. 24-25. 
Uplatňování Nařízení o starých automobilech v německých spolkových zemích bude zřejmě složitější, než se očekávalo. Podle odborníků jsou příčinou zejména nejasná pravidla. Nemůže-li se poslední majitel vozu prokázat potvrzením o zhodnocení automobilu při jeho odhlašování, zaplatí podle předpisů správní poplatek nikoli 10,- DEM, nýbrž 20,- DEM. Většinou není čas na to, aby se zjišťovalo, co se ve skutečnosti s vozem stalo. Proto státní tajemník pro životní prostředí požaduje, aby došlo ke změně předpisu a aby bez potvrzení nebylo možno vůz odhlásit. Nařízení také vylučuje z trhu malé dílny, protože povolení podle Spolkového zákona o ochraně proti imisím mohou získat jen podniky, které skladují a mohou zpracovat nejméně 5 autovraků. Přes tyto problémy se podařilo v Berlíně a Braniborsku vytvořit celoplošnou síť uznaných podniků na zhodnocování aut a míst odběru.

STAECK, Florian
Weisse Salbe, schwarze Schafe. (Německé nařízení o starých automobilech v praxi selhalo.)
Entsorga-Magazin, 17, 1998, č. 9, s. 14-21. 3 obr.
Německé nařízení o starých automobilech, na jehož zpracování se podíleli zejména výrobci automobilů, je v praxi ekologicky kontraproduktivní. Výrobci automobilů nemají žádné materiální závazky a střední recyklační podniky se ocitly v existenční krizi. Automobily starší než 12 let, kterých je většina, nemusejí být bezplatně odebrány na recyklaci. Proto jejich poslední majitelé hledají nejlevnější cestu recyklace - prodej na východ na náhradní díly. Tímto způsobem mizí ročně více než polovina z 2,7 mil. starých aut. Vznikají rovněž pochybnosti o certifikaci recyklačních podniků - místa, kde se certifikace provádějí, považují podnik, který certifikaci žádá, za platícího zákazníka. Již v létě 1998 údajně splnilo podmínky certifikace 50 % podniků. Vytíženost skutečné recyklace automobilů činí asi 20 %. Německo očekává zavedení směrnice EU.

FRIEDRICH, Karin
Einhellige Ablehnung durch Sozialpartner. (Jednohlasné odmítnutí sociálním partnerem.)
A3 Umwelt, 11, 1998, č. 11, s. 10-11. 
Uplatnění dvou směrnic EU o starých automobilech a starých elektropřístrojích by mělo v jejich současné podobě negativní dopad na hospodářství a spotřebitele. To jednohlasně tvrdí Hospodářská komora Rakouska, Rakouský odborový svaz i zemědělské komory. Bylo vypracováno také písemné stanovisko s návrhem změn těchto směrnic. Neměly by se budovat nákladné a ekologicky sporné systémy sběru. Je třeba provést harmonizaci zařízení na zpracování a zneškodňování odpadů, která jsou v různých státech na rozdílné úrovni. Zavedením směrnice o starých automobilech by Rakousku hrozil monopolní systém recyklace automobilů, jaký byl už zaveden Nařízením o obalech. Rakousko požaduje závazné předpisy na úrovni EU, pak teprve bude možno zavést směrnice, předepisovat kvóty apod.

Niederländischer Altauto-Recyclingfonds schröpft die Verbraucher. (Nizozemský fond pro recyklaci starých automobilů obírá spotřebitele o peníze.)
EntsorgungsPraxis, 16, 1998, č. 9, s. 14-15. 
Zpráva Auto Recycling Nederland za rok 1997 je varovná pro spotřebitele a zákonodárce. Systémy fondů vedou dlouhodobě k finančnímu zatížení spotřebitele. V Holandsku sice poklesly poplatky za pozdější zneškodnění automobilu, které se platí automaticky při koupi, ale například při vývozu starého automobilu do Východní Evropy zůstávají poplatky za likvidaci na kontě ARN, přestože ke zneškodnění vlastně nedošlo. Probíhá spor mezi Pracovním společenstvím (ARGE) a ARN. ARN se údajně obohacuje na úkor majitelů vozidel a pracuje neefektivně. ARN výtky popírá.

Zákon je, vraky nejsou.
Odpady, 8, 1998, č. 12, s. 7. 
Německo má sice od jara 1998 zákon, podle něhož se při odhlašování aut z evidence a provozu musí předložit potvrzení odborného podniku o využití, recyklaci nebo zneškodnění autovraku. Podniky však dostávají ke zpracování stále méně aut a zřejmě nesplní program podle něhož se mělo zpracovat až 85 % nepojízdných aut. Podle listu Süddeutsche Zeitung se vraky určené k recyklaci nebo zneškodnění hromadně vyvážejí z Německa. Nejčastěji se převážejí na ruských a polských lodích, kde desítky mechaniků vraky rozebírají a skládají z nich auta nová nebo vybírají využitelné součástky a ty pak směřují do pozemních skladů. Na nově sestavená ojetá auta čeká bezpočet zákazníků v Rusku a pobaltských zemích. Některé vraky končí také v zemích s mírnějšími předpisy na ochranu životního prostředí.

LEBROVÁ, Dobromila
Co budeme dělat s nepojízdnými vozy za pár let?
Environmentální aspekty podnikání, 2, 1998, č. 3, s. 26-27. 
V Evropské unii se připravuje směrnice o "vozidlech s ukončenou životností" (End-of-life-vehicles), jejímž účelem je dosáhnout znovuvyužití nebo recyklace 80 % celkové hmotnosti vozidla. V ČR mohou být ojeté automobily šrédrovány, ale zatím se tento způsob příliš nevyužívá. Problémem v ČR je vysoký počet dovážených starších automobilů, které se budou muset likvidovat. Protože je patrné, že se zanedlouho staneme součástí EU, budou u nás platit stejně přísné zákony jako v zemích EU. Navržená legislativní, systémová a ekonomická opatření.

LUKACS, Paul - WALLAU, Frank - WALLENTOWITZ, Henning
Altautorecycling in Ungarn. (Recyklace starých automobilů v Maďarsku.)
AbfallwirtschaftsJournal, 10, 1998, č. 5, s. 42-44. 3 tab., lit. 17
Počet starých automobilů vyřazených z provozu se v Maďarsku ročně odhaduje na 110 000 - 120 000. Zisky za náhradní díly, šrot a neželezné kovy jsou srovnatelné s výsledky v SRN, náklady na práci a zneškodňování jsou ve srovnání se SRN velmi nízké. Kromě jiného i z důvodu evropské integrace bude nevyhnutelné schválit prováděcí předpis "zhodnocování starých automobilů", protože jedině za existence nařízení, obsahujícího jednotné ekologické standardy, budou investoři ochotni investovat do moderních zařízení na zhodnocování starých automobilů.

Evropská směrnice o starých automobilech.
EKO VIS, 8, 1998, č. 6, s. 41-42. 
V zemích Evropské unie se ročně odstavuje 8 - 9 miliónů starých automobilů. Až dosud se problému zneškodňování starých automobilů v zemích EU čelilo různě. V některých zemích se průmysl dobrovolně zavázal k výstavbě systémů zneškodňování (např. ve Francii), v jiných zemích se takové prohlášení o plnění povinnosti doplňuje závaznými ustanoveními. Tyto rozdílné manipulace vedou k porušování konkurence mezi členskými státy. Návrh rámcové směrnice stanovuje cílové úkoly pro opětné použití a kvóty pro zhodnocení, kterých by se v EU mělo dosáhnout.

Nizozemí chce zvýšit recyklační kvóty. 
EKO VIS, 9, 1999, č. 3, s. 77.  
Nizozemské autodemontážní drtírny a závody na šrotování odpadů se dohodly na zvýšení úsilí o zvýšení kvót pro opětné zhodnocení a využití materiálů ze starých automobilů. Pomocí nově vyměřených příspěvků na zneškodňování dává organizace ARN (Auto Recycling Nederland) k dispozici speciální fond, s nímž se iniciují v současnosti sice nehospodárné, ale z hlediska životního prostředí v širokém měřítku doporučitelné demontážní aktivity u starých automobilů.

Zákony dobré, praxe nevalná. 
Odpady, 9, 1999, č. 10, s. 7.  
Likvidace starých aut je v Německu právně a teoreticky řešena téměř výborně, ale praxe je špatná a ani plánované předpisy Evropské unie neslibují řešení. K loňskému zákonu o likvidaci starých aut prohlásil pracovní okruh odborníků pro zužitkování starých aut z Mnichova, že situace se nezměnila. Člen vedení Německých podniků pro recyklaci ocele a zneškodňování odpadu (BDSV) R. Willeke v rozhovoru pro list Süddeutsche Zeitung prohlásil, že předpisy o zneškodňování starých aut jsou neúčinné, protože úřady nejsou s to je prosadit.

HENKES, Walter
Altautoverwertung: Auf EU-Ebene zeichnet sich eine Einigung ab. (Zhodnocování starých automobilů: na úrovni EU se rýsuje sjednocení.)
Recycling Magazin, 54, 1999, č. 6, s. 8-9. 
V zemích EU ročně ukončí provoz přes 8 milionů starých automobilů. To odpovídá vzniku 8 - 9 milionů t odpadu. Asi 25 % patří mezi nebezpečný odpad, který se většinou skládkuje. Po dvouleté diskusi bylo nalezeno řešení harmonizace zneškodňování starých automobilů v EU. Mimo jiné se plánuje, že od července 2001 se nebudou smět šrotovat a skládkovat části automobilů s obsahem rtuti. Zákaz skládkování bude platit i pro olovo, kadmium a chrom VI. Pro PVC se neplánuje žádné omezení a bude se smět nadále používat při výrobě automobilů. Plánují se také kvóty recyklace: vozidla, která byla schválena před rokem 2005, budou muset být do r. 2015 zhodnocena nejméně z 85 % a po r. 2015 z 95 %. Maximálně 10 % bude povoleno zhodnotit tepelně v cementárnách a elektrárnách. Evropský parlament schválil také bezplatné předávání starých automobilů na recyklaci. Tyto předpisy vstoupí v platnost ve formě směrnice EU pravděpodobně v r. 2001.

Spory o recyklaci aut.
EkoList, 4, 1999, č. 7, s. 3. 
Německo, Velká Británie a Španělsko hlasovaly 24. června proti navrhované směrnici Evropské unie, v jejímž důsledku by museli výrobci automobilů nést náklady recyklace starých vozů. Navrhovaná směrnice má nutit automobilky, aby od roku 2005 recyklovaly nebo znovu využily 80 % z váhy starého vozu a od roku 2015 až 85 %.

PAULY, Markus W.
EU-Abfallkatalog: Neues Arbeitspapier beunruhigt Recycling-Branche. (Katalog odpadů EU: změny zneklidňují odvětví recyklace.)
Recycling Magazin, 54, 1999, č. 6, s. 14-15. 
Komise EU předložila návrh na doplnění stávajícího katalogu odpadů a počítá také s přepracováním seznamu nebezpečných odpadů. Změny se budou týkat hlavně drcení: dosavadní klíče 160105 (Zbytky z drcení automobilů) a 160208 (Odpady z drcení) budou vyškrtnuty a nahrazeny nadpisem kapitoly 19 (Odpady ze zařízení na zpracování odpadu) s novým nadpisem části a klíčem 191000 Odpady z drcení odpadů s obsahem kovu). Šestimístnými číslicemi budou opatřeny různé frakce odpadů z drticích zařízení. Toto jmenovité uvedení jednotlivých frakcí skýtá právní jistotu a odpadnou současné problémy s přiřazováním frakcí. Od 1. 1. 1999 byly odpady z drcení zbaveny označení odpady se zvláštní potřebou kontroly a jsou pouze odpady s potřebou kontroly. 

Německé automobilky lobují proti zákonu EU o recyklacích.
Metal report, 1999, č. 12, s. 28. 
Zástupci předních německých automobilek se snažili zablokovat přijetí evropské legislativy, která by nutila výrobce nést náklady recyklace vozů. Plánovaná legislativa Evropské unie, jejíž schválení ministři členských zemí letos již jednou odložili na žádost Německa bude nutit automobilky, aby od roku 2005 recyklovaly nebo znovu využily 80 % z váhy starého vozu a od roku 2015 až 85 %.

Recycling Cars in the Netherlands. (Recyklace starých automobilů v Nizozemsku.)
Waste & Environment Today-News Rew.J., 12, 1999, č. 5, s. 9. 
Nizozemská společnost ARN (Auto Recycling Netherlands) recykluje 86 % z celkové hmotnosti vyřazených automobilů. ARN je nezisková organizace třech ministerstev. Od r. 1995 zprostředkovala tato společnost recyklaci 850 000 autovraků. Vzhledem k tomu, že recyklace není ekonomicky výhodná, byl založen fond k financování této aktivity. Do fondu přicházejí prostředky z daňového zatížení nových automobilů. Návrh směrnice EU o automobilech na konci životnosti uvádí holandský systém recyklace aut jako modelový. Evropský cíl recyklace u aut vyrobených počínaje r. 2005 je 95 %. Nizozemsko předpokládá dosažení tohoto cíle před r. 2005 včetně recyklace nátěrů, olejů a plastů.

Car Manufacturers Fight EC Proposals for End-of-life Vehicles. (Výrobci automobilů bojují proti návrhům EC o autovracích.)
Waste & Environment Today-News Rew.J., 12, 1999, č. 7, s. 26-27. 
Staré automobily jsou ohromný odpadový proud v EU, kdy se ročně vyřadí 9 mil. vozů. Asi jedna čtvrtina končí na skládkách, čímž se zvyšuje znečištění půdy a podzemních vod těžkými kovy a fluorchlorovanými uhlovodíky. Směrnice navržená Evropskou komisí a doporučená ministry ŽP obsahuje tři hlavní opatření: zákaz používání těžkých kovů, jako je rtuť, olovo, kadmium a šestimocný chrom; požadavek, aby 80 % hmotnostních autovraků bylo recyklováno od r. 2005 a 85 % od r. 2015; neomezený zpětný odběr autovraků. Výrobci se brání odpovědnosti za odběr vraků aut schválených k prodeji v době, kdy tato povinnost nebyla vyhlášena. Náklady na recyklaci autovraků se odhadují na 81 GBP/automobil. Pokud bude platit recyklační záměr směrnice, tj. 85 % v r. 2015, průměrné náklady na recyklaci autovraků se zvýší.

Mandatory Recycling of Cars in Europe Blocked by Germany. (Závazná recyklace automobilů v Evropě blokována Německem.)
Waste & Environment Today-News Rev.J., 12, 1999, č. 8, s. 29. 
Německá vláda prosadila odložení legislativního opatření Evropské komise, na základě kterého by se závazně recyklovaly staré automobily. Menšina tvořená Německem, UK a Španělskem zablokovala schválení příslušné legislativy. Návrh požadoval od evropských výrobců automobilů financování zpětného odběru aut od r. 2003 a recyklaci 80 % hmotnosti automobilů od r. 2005 a 85 % od r. 2015.

European Parliament Approves Proposed End-of-life Vehicle Directive. (Evropský parlament schvaluje návrh směrnice o autovracích.) 
Waste & Environment Today, 12, 1999, č. 4, s. 29.  
Přibližně 8 mil. autovraků ročně přibývá v ES, což představuje kolem 8 mil. t šrotu. Návrh směrnice ES je zvažován Radou ministrů. Směrnice by požadovala na výrobcích aut používat více recyklovatelného materiálu a poskytovat provozovatelům recyklačních zařízení potřebné informace o těchto materiálech. Autovraky by musely být předávány do pověřených recyklačních středisek. Jsou rovněž navrhována opatření k eliminaci nebezpečí vyplývajícího z použití detonačních prostředků v airbagu a fluorchlorovaných uhlovodíků v klimatizaci. Členské státy budou muset vyvinout do r. 2003 potřebný systém certifikátů k deregistraci vyřazených vozů a systém licencí pro centra obnovy a recyklace šrotu z automobilů. Bylo předloženo 40 doplňků ke směrnici, např. změna termínu k dosažení 95% podílu recyklovatelného materiálu v autech v r. 2005 místo r. 2015, jak navrhla Evropská komise. Parlament chce dále zpřísnit termín k vybudování národních systémů zabezpečujících, aby se v automobilovém šrotu nevyskytovaly Hg, Cd a Cr.

Rakousko kritizuje EU návrhy.
EKO VIS, 9, 1999, č. 2, s. 51-52.  
Rakouské podniky odmítají návrhy Evropské komise na nakládání se starými automobily a starými elektrospotřebiči v jejich současné podobě, neboť znamenají "zdvojnásobení nákladů na zneškodňování a více byrokracie bez současného zlepšení životního prostředí." Prováděním rámcové směrnice EU o starých vozidlech hrozí Rakousku podobně monopolní systém zhodnocování starých aut jako je tomu v případě obalů. Rezoluce vychází z prodražení odstraňování starých automobilů až o 1 mld. šilinků, které "v konečné fázi zaplatí spotřebitel".

Plán Evropské unie na recyklaci autovraků zablokován.
Metal report, 1999, č. 13-14, s. 46.  
Německo, Španělsko a Velká Británie ve čtvrtek zablokovaly návrh zákona, který by ukládal evropským výrobcům automobilů zajistit recyklaci vyřazených automobilů. Stalo se tak následkem lobbování ze strany evropských automobilek. Plánované opatření Evropské unie by znamenalo, že výrobci automobilů by měli nést náklady na odběr vyřazených automobilů od roku 2003.

Tvrdý boj o stará auta. 
Odpady, 9, 1999, č. 10, s. 4.  
Zástupci Evropské unie dojednali a předběžně schválili dohodu, podle níž budou výrobci povinni brát zpět a likvidovat nebo recyklovat staré automobily. Dohoda o zásadách vracení a recyklace starých vozů je v Evropské unii připravena již dva roky, podepsána měla být již v první polovině letošního roku za německého předsednictví. Šéfové německých automobilových koncernů Volkswagen, BMW, Ford a Mercedes intervenovali u kancléře G. Schrödra, takže podepsání dohody bylo odloženo.

Výrobci automobilů nesouhlasí s návrhem směrnice Evropské komise o recyklaci.
Metal report, 1999, č. 18, s. 25.  
Přední výrobci automobilů uvažují o prvních protestech proti směrnici Evropské unie, která jim ukládá zpětný odběr a likvidaci vyřazených automobilů. European Automobile Manufacturers Association chce do návrhu směrnice zařadit zvláštní doložku, podle které by platnost směrnice byla odložena na rok 2006.



1.2 Recyklace a zneškodňování autovraků

Recirkulácia výplne sedadiel
Technické noviny, 41, 1993, č. 1, s. 14. 
V chemickém koncernu Bayer AG (SRN) vyvinuli jednoduchou technologii rozemletí čalounění automobilových sedadel na jemný prášek. Získaný prášek se pak přidává do nových výlisků (20 %).

Erste grosstechnische Altauto-Demontage in Herten. (První provozní linka na demontáž autovraků v Herten.)
Der Städtetag, 47, 1994, č. 1, s. 64. 
Ještě v tomto roce bude zahájena výstavba prvního velkokapacitního zařízení na pásovou demontáž autovraků v Německu v Herten. Jedná se o prototypové zařízení společnosti Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet, Essen. Dosavadní způsob drcení autovraků ve šredrech umožňoval pouze hrubší dělení jednotlivých skupin materiálů. Linka stavěná v Herten bude vlastně montážním pásem pohybujícím se opačně než při výrobě. Již v roce 1994 se předpokládá při obsazení 40 pracovníky demontáž 60 vozů denně. V současné době se v SRN vyřazuje asi 2,34 mil. ojetých vozů ročně, ale k jejich řádné demontáži je k dispozici pouze asi 5 tis. provozoven. 

Recyklace automobilů na principu kaskády
Technický týdeník, 42, 1994, č. 10, s. 7. 
Italský koncern Fiat začal s recyklací automobilů ve velkém měřítku. Princip kaskády znamená, že materiál je poprvé použit v oblasti, kde jsou na něj kladeny vysoké nároky (např. nárazníky), a poté je recyklován na materiál pro výrobky s nižšími nároky (klimatizační kryty). Ve třetím stupni může být materiál zpracován např. jako izolační rohož.

Preussag steigt gross in die Autoverwertung ein (Preussag zahajuje ve velkém zhodnocování autovraků.)
Rohstoff Rundschau, 49, 1994, č. 6, s. 182-183. 3 obr.
Společnost Preussag Recycling GmbH, Hannover, hodlá ještě v tomto roce vybudovat v SRN plošnou síť provozoven ke zhodnocování autovraků. Základem koncepce je dlouholetá smlouva s koncernem Volkswagen/Audi, který bude od roku 1997 odebírat od zákazníků zpět všechny ojeté vozy značky VW a Audi a dodávat je do sítě 80 - 100 provozoven společnosti Preussag Recycling. Špičková technologie a systémový přístup k problematice zaručuje ekologickou nezávadnost procesu, který je vlastně obrácenou montáží.

MÜLLER, Dieter
Für die Deponie zu schade. (Škoda pro skládku.)
UmweltMagazin, 23, 1994, č. 4, s. 52-53. 1 obr.
Polyuretany (PUR) jsou v důsledku velmi rozdílných receptur jen obtížně recyklovatelné. Společnost Regra Recycling GmbH, Pirmasens-Gersbach, uvedla v prosinci 1993 s nákladem 1,7 mil. DM do provozu zařízení na chemickou recyklaci PUR. Na diskontinuálně provozovaném zařízení o kapacitě 1 tis. t/rok se vyrábí "Recypol", využitelný k výrobě nových produktů. Není však možné zpracovávat směsi rozdílných typů PUR. BASF Schwarzheide GmbH se zase zabývá recyklací pěnových PUR z autovraků s vysokou výtěžností.

SEEGERS, Sabine - SCHMITZ, Axel - SOUREN, Rainer
Automobilrecycling: Schere statt Shredder? (Recyklace autovraků: nůžky místo drtiče?)
EntsorgungsPraxis, 12, 1994, č. 7/8, s. 44-47. 3 obr., 8 lit.
V SRN, kde je v současnosti v provozu 40 mil. osobních automobilů, se vysloužilé vozy po předúpravě zpracovávají většinou na drtičích. Ze získané drtě se oddělí kovy k recyklaci a zbylá "lehká frakce" se ukládá na skládky (v roce 1992 to bylo 500 tis. t). Nyní vyvinul ústav pro tváření při RWTH Aachen postup, který umožňuje využití větších plechových částí karoserie bez přetavení. Takto získané plechy mají potřebné vlastnosti a oproti tavbě a opětovnému vyválcování se ušetří 97 % energie. Nyní je prováděna studie hospodárnosti procesu při daných hospodářských a tržních podmínkách.

Shredder-Schrott wird langsam knapp (Šrotu z drtičů bude pomalu těsno.)
Umweltschutz, 1994, č. 9, s. 28-30. 2 obr., 1 fot.
70-150 tisíc autovraků ročně mizí v Rakousku různými druhy a způsoby. Znamená to nejen škody na životním prostředí, ale také ztrátu cenných surovin. Platné předpisy pro zneškodňování automobilů se pro nedostatek kontrol obcházejí. Firma UV&P vyvinula pro demontážní závod odpadovou koncepci. Zde se mohou zpracovat a využít suroviny z 15 tisíc automobilů za rok. Tímto způsobem by se mohlo využívat až 75 % železného šrotu. UV&P vyvinula metodu pro tepelné zpracování odpadů z drtičů, při které se kromě energie získávají kovy, jako je hliník, měď, zinek apod. Pracovní skupina EU připravuje jednotná pravidla pro zhodnocování starých automobilů.

Úplná demontáž autovraku.
Metal report, 4, 1994, č. 18, s. 11. 
Vysoká škola technická a ekonomická v Sársku vyvinula zařízení na úplnou demontáž autovraků. Provozní zkoušky prokázaly možnost separace materiálu bez použití šrédru. Nevyužitelné zůstatky činí 5 - 10 % a mohou se deponovat nebo spálit. Denní kapacita by měla být 100 vozidel a provoz by neměl být ztrátový.

HENKES, Walter
Auch beim Automobilrecycling lohnt vorbeugender Umweltschutz. (Také při recyklaci automobilů se vyplatí preventivní ochrana životního prostředí.)
Rohstoff Rundschau, 50, 1995, č. 4, s. 121-122. 2 fot.
Provozní management v ochraně životního prostředí v provozech provádějících recyklaci automobilů může přinést mnohé přednosti. To se ukázalo na kolokviu, uskutečněném koncem roku v Brémách. Doplňkovým podnětem tzv. integrované ochrany životního prostředí je nařízení EU o eko-auditu. Cílem je vytváření nástrojů řízení s cílem zlepšit ekobilanci. Dobrovolnou účastí mají podniky využívající automobily optimalizovat své zdroje a minimalizovat riziko pro životní prostředí. To ukazuje projekt "Altauto-Recycling-Projekt", který provádí s účastí brémského senátu pět firem. Tyto firmy stavějí pod vedením STN Atlas Elektronik pilotní zařízení, které má ročně zpracovat 5 000 aut nespecifických typů. Po zkušebním provozu bylo otevřeno demontážní centrum Erwin Meyer. Je společným recyklačním projektem VW, Audi a Preussag Recycling. Vedle nízkého zatížení životního prostředí má zařízení mnohé přednosti. Eko-audit může také zlepšit kvalitu recyklovaných produktů.

Recyklace automobillů se rozvíjí.
Technik, 3, 1995, č. 3, s. 21. 
Firma CFF s automobilkou Renault se poblíž Paříže zabývají recyklací automobilů. Rozdrcené staré železo putuje do oceláren k roztavení, baterie se recyklují, pneumatiky se prodají či energeticky využijí. Sklo se používá jako zvuková izolace nebo k výrobě koupelnových oken. Také plasty se demontují a recyklují.

LANG, Nancy A.
Auto Industry Targets Fluff for Recycling. (Recyklace lehkých částí v automobilovém průmyslu.)
Waste Age, 26, 1995, č. 1, s. 77-81. 1 obr.
Asi 25 % materiálu z automobilů lze těžko recyklovat. Dříve byl tento materiál ukládán na skládky, ale nyní je snaha co největší část recyklovat. Příkladem tohoto odpadu je polyuretanová pěna nebo potahy ze sedadel. Recyklace je závislá na cenové efektivitě. Většina států zakázala nebo plánuje zákaz skládkování pneumatik, použitých olejů a olověných akumulátorů na městských skládkách. Například Severní Karolina zakazuje skládkovat nemrznoucí směsi, Minnesota nemrznoucí směsi a olejové filtry. Využití recyklovaných pryskyřic. Ford zužitkoval při výrobě nových automobilů 50 mil. recyklovaných PET lahví a recyklované pneumatiky na výrobu brzdových pedálů. Vytvoření trhu pro plastické hmoty určené k recyklaci. Počítá se i s recyklací ochranných vzdušných vaků. Je nutno vyřešit problém s azidem sodným, který se při styku s vodou stává toxickým.

HENKES, Walter
Barec - Recycling mit mustergültiger Autoverwertung. (Barec - recyklace s příkladným zhodnocením automobilů.)
Rohstoff Rundschau, 50, 1995, č. 16, s. 586. 
Barec-Recycling GmbH Langewiesen je středním podnikem, který se zabývá ekologicky příznivou recyklací starých automobilů. Zařízení bylo otevřeno před několika měsíci s náklady 2,8 mil. marek a roční kapacitou 20 tisíc demontovaných vozidel. Brzy chce podnik získat vzorovou certifikaci. Z automobilů se nejdříve odebírají všechny kapaliny, v montážní hale se auto demontuje na součásti a třídí podle materiálových skupin. Použitelné díly se čistí a prodávají. Motorová, pohonná zařízení a plasty se stále ve větší míře vrací výrobcům automobilů. Všechny další sekundární suroviny se oddělují podle druhů, lisují, řežou, melou a dovážejí odběratelům.

Shredder-Rückstände energetisch verwerten. (Energetické zhodnocení zbytků z drtiče.)
Rohstoff Rundschau, 50, 1995, č. 12, s. 430-431. 
Při drcení karoserií starých automobilů vzniká vedle asi 75 % kovové frakce také asi 25 % zbytků, které doposud nelze zhodnotit (lehká frakce), složených zejména z nekovových součástí karoserie (plasty, pryž, textilie, sklo, keramika). Vhodnější než skládkování této lehké frakce by bylo její energetické zhodnocení, např. jako náhrada fosilních paliv. Toho lze dosáhnout zhutněním drcené lehké frakce její následnou úpravou. Zhutnění probíhá v extruderu typu Dokex. Postup vyvinula a patentovala společnost Promag AG v Kaltenbachu (Švýcarsko). Výsledkem je produkt, který svými vlastnostmi připomíná stavební suť, má malý objem a vysokou stabilitu, lze jej skládkovat nebo po další úpravě energeticky zhodnotit. To by odpovídalo předpisům, protože látková recyklace jednotlivých součástí není možná. 

Téměř stoprocentní recyklace starých automobilů.
Technický týdeník, 44, 1996, č. 1, s. 7. 1 fot.
V Německu se při demontáži a drcení starých karoserií bezproblémově získávají kovové dílce (3/4) a dosud nevyužitelné zbytky (1/4), které se označují jako lehká frakce z drtiče. Co nelze recyklovat, je výhodné energeticky zhodnotit jako náhrada fosilních paliv.

Letzter Tritt für alte Läufer. (Poslední krok pro staré běhouny.)
Entsorga-Magazin, 15, 1996, č. 1-2, s. 74-77. 1 obr.
Také v branži koberců se v SRN začínají prosazovat pravidla oběhového hospodářství. Starých koberců ročně doslouží 570 tis. t, další obdobné materiály pocházejí z autovraků. Složení koberců odpovídá frakci staré plasty a lze je obdobně využívat např. jako redukční prostředek ve vysokých pecích. Důsledně se možnostmi recyklace zabývá Společnost pro ekologické koberce (GUT) v Cáchách, která začátkem roku zahajuje dvouletý projekt EU, v jehož rámci by se zpracovalo 10 tis. t koberců s výtěžkem cca 50 % recyklovatelného materiálu. Další možností je i pyrolýza, která je však znesnadňována použitými plnivy a barvivy (křída, barviva s kovovými pigmenty). Automobilový průmysl zpracovává koberce z automobilů na regranulát, použitelný v množství do 30 % při výrobě nových koberců.

V Žiaru nad Hronom místo výroby hliníku budou možná recyklovat autovraky.
Metal report, 6, 1996, č. 5, s. 22. 
V Závodech SNP v Žiaru nad Hronom v prostorech uvolněných po elektrolytických pecích na výrobu hliníku, které byly odstaveny a budou postupně likvidovány, bude pravděpodobně vybudován provoz na recyklaci autovraků. Kapacita a rozběh činnosti jsou předmětem projektu.

Hoogovens a CFF otevřeli nový závod.
Metal report, 6, 1996, č. 5, s. 23-24. 
Ve Francii poblíž Valenciennes otevřeli nový závod na recyklaci automobilového šrotu. Zpracuje 45 tisíc tun oceli ročně a získá tak zinek z karosérií. Proces získávání zinku je založen na jeho chemickém rozpouštění a následném elektrolytickém získávání z roztoku. Odstranění zinku z ocelového šrotu před jeho vsazením do pece redukuje emise prachu z ocelárenských pecí. 

MÖLLER, Gerhard
Bestandsaufnahme: Demontierte Altautos haben geringen Anteil. (Analýza: demontovaná stará auta zaujímají malý podíl.)
UmweltMagazin, 25, 1996, č. 4, s. 112. 1 obr.
V SRN bylo v roce 1995 odstaveno 2,9 mil. starých automobilů. Toto množství se ještě do konce století zvýší. Zatím se demontuje jen asi 10 - 11 %. Převážná část skončí tedy v drtičích, kde je navíc tzv. lehká frakce znečištěna neodstraněnými provozními látkami. Autor otevírá otázku celkového množství odpadů, vzniklých již při výrobě materiálů pro nový vůz - dochází k sumě 25 t na 1 vůz. Z toho vyplývá, že nákladná demontáž vozu řeší jen 3-4 % celkového odpadu spojeného se vznikem tohoto vozu. Z toho pak vyplývají doporučení na zvýšení životnosti, vhodnou konstrukci, omezení velikosti a volbu recyklovatelných materiálů.

PFEIFFER, Helge
Demontage- und Verwertungszentrum für Altfahrzeuge. (Demontážní a zhodnocovací centrum pro staré automobily.)
Umwelt, 26, 1996, č. 4, s. 30. 1 fot.
Firma SEG (Schenck Engineering GmbH) dostala zakázku od recyklačního podniku Mücksch Recycling na vybudování prvního demontážního a zneškodňovacího centra pro staré automobily v Hessensku. Zakázka zahrnovala generální plán celého projektu, kompletní manažerský projekt a také dodávku technického vybavení. Provozovatelem je firma RED (Recycling- und Entsorgungs GmbH Darmstadt). Zařízení má kapacitu zneškodňování 60 vozidel za den a byla zde použita nová koncepce demontáže starých vozidel. Auta se zpracovávají na demontážní lince, zvláště při větším počtu kusů je to výhodné pro uspořádání materiálového toku a vnitřní logistiku. Také odebírání provozních kapalin a demontáž probíhá plynule. Demontáž se skládá z jednotlivých stanic po sobě řazených. Čas každé stanice je naplánován na 15 minut, je možno ale tento čas flexibilně měnit.
 
FELIX, R.A.
Trockenes Trennverfahren für NE-Metalle. (Suchý postup třídění neželezných kovů.)
Recycling Magazin, 51, 1996, č. 13, s. 22-23. 6 obr.
V Holandsku se ke třídění kovových frakcí, získaných zpracováním ojetých vozů na šredrech, používá řada způsobů, převážně založených na mokrých postupech. Ty mají řadu nevýhod, zejm. vysoké investiční náklady, spotřebu vody a nutnost zneškodňovat odpady z procesu. Na Technické univerzitě v Delftu nyní vyvinuli "suchý" postup, umožňující získat ze šredrové frakce 20 mm hliník a těžké kovy ve vysokých výtěžcích a čistotě. Frakce se smísí s pískem a vede se po sestupném vibračním sítě, do něhož se zespoda uvádí vzduch. Směs se tak uvádí do vznosu a vhodnou mechanickou úpravou se oddělují jednotlivé kovy dle specifické hmotnosti. Aplikace procesu by mohla přinést úspory až 380 NLG na tunu zpracovaného šrotu. 
třídění kovů neželezných - Nizozemsko - frakce kovové - automobily ojeté - drtiče aut - náklady investiční - recyklace aut - Technická univerzita Delft - hliník - kovy těžké

KRIŠTOFOVÁ, D.
Recyklace ušlechtilých kovů z vyřazených autokatalyzátorů.
Metal report, 4, 1996, č. 8, s. 23-26. obr., tab.
Recyklace vyřazených autokatalyzátorů se ve světě provádí s využitím plazmového tavení nebo tavením s mědí. S hromadným vyřazováním autokatalyzátorů v ČR lze počítat v průběhu 4-9 let.

ŠKODA, E.
"Poslední věci" automobilu.
T'96, 39, 1996, č. 1, s. 62-63. 1 fot.
Likvidace autovraků je nesmírně náročná, rozebírání na jednotlivé součástky se ani v technicky vyspělých státech příliš nepoužívá. Takřka celá karoserie zůstává na zpracování v drtiči. V ČR pracují dva šrédry - v Kladně a Tlumačově. Vytříděný železný šrot je určen k dalšímu zpracování v hutích, neželezný odpad se roztřiďuje na čisté frakce. Odval se ukládá na řízené skládce. Kladenský drtič šrotu je ztrátový, protože nemá dostatek autovraků ke zpracování.

Recycling von Autokomponenten. (Recyklace automobilových součástí.)
Recycling Magazin, 51, 1996, č. 18, s. 15-16. 2 fot.
Historie techniky zpracování komponentů automobilů koncernu Daimler-Benz začala již před 40 lety. Existuje zde organizační jednotka "životní prostředí, technika a provoz", která odpovídá také za zhodnocování starých aut. K firmě patří v Německu okolo 1 400 dílen, 900 je jich napojeno na centrální systém zneškodňování. Ve sběrných místech se shromažďují komponenty pomocí speciálně vyvinutého kontejnerového systému. Hlavním cílem systému MeRSy je využití sebraného materiálu znovu při výrobě automobilů nebo v jiných produktech. Byla definována celá řada komponentů, které se mohou vyrábět z recyklátů s definovanými vlastnostmi. To se daří například u plastů, nespokojenost je s recyklací pneumatik. Celkové náklady systému mají činit v r. 1996 asi 10 mil. DEM. Cílem je dosáhnout v roce 2015 jen 5 % odpadů po zhodnocení automobilu.

Recyklace sacího potrubí z automobilů.
Odpady, 6, 1996, č. 7, s. 5. 2 obr.
Technologie recyklace sacího potrubí z automobilů podle projektu společností Ford, Bayer a firmy Montplast Morsbach/Sieg. 

Kovy na Internetu.
Metal report, 7, 1997, č. 7, s. 24-25. 
Informace o recyklaci automobilů, baterií a akumulátorů, počítačů, železa a oceli, neželezných kovů, drahých kovů a "exotických" kovů - URL: http://www.recycle.net/recycle/index.html.

NEKVASIL, František
Materiálové problémy recyklace autovraků.
Odpady, 7, 1997, č. 4, s. 16-17. 2 tab., 1 sch.
Materiálové složení automobilů. Využitelné složky a škodliviny. Možnosti recyklačních technologií. Situace v zahraničí a ČR.

Vyřazené automobilové katalyzátory zvyšují produkci sekundární platiny.
Metal report, 7, 1997, č. 11, s. 35. 
Rychlé změny dynamiky automobilového průmyslu vedly k 9,4% růstu recyklace platiny z automobilových katalyzátorů v loňském roce a je pravděpodobné, že v budoucnosti dojde k dalšímu růstu zpracování těchto katalyzátorů. Recyklací katalyzátorů se zabývají firmy v Americe, v Japonsku a v Evropě.

Altautos zerlegen und entsorgen. (Demontáž a zneškodňování starých aut.)
Umwelt, 27, 1997, č. 6, s. 66-67. 2 obr.
V současné době je v Německu v provozu asi 40 milionů automobilů. 2,5 milionů aut musí být ročně zneškodněno jako stará auta. Záruky zpětného odběru existují jen pro některé modely. V Kempten-Ursulasried v Bavorsku byl v dubnu 1997 zahájen provoz nejmodernějšího zařízení na demontáž chladniček a automobilů v Evropě, které pracuje v plně automatizovaných, elektronicky naprogramovaných pracovních krocích. Zařízení stálo 22 milionů DEM a je schopno demontovat ročně 20 000 starých aut. Podíl recyklace je v průměru 75 %, podnik usiluje dlouhodobě o dosažení 95 %. Asi každých 20 minut se dostane na pás jedno auto a 12 mechaniků je během 2-3 hodin kompletně demontuje. Moderní auta se skládají až ze 10 000 součástí. 

Jak recyklovat osvětlovací techniku automobilů.
Technický týdeník, 45, 1997, č. 34, s. 17. 
Německý koncern BAYER AG, Leverkusen vyrábí nový typ polykarbonátu z něhož se vyrábí osvětlovací technika automobilů. Tento druh umělé hmoty je mimořádně odolný vůči teplotám až 205 °C a má mnohé další přednosti. Mezi ně patří také jeho recyklovatelnost.

Neuartiges Projekt in der Schweiz. (Projekt nového typu ve Švýcarsku.)
Recycling Magazin, 52, 1997, č. 16, s. 8-10. 2 fot.,1 obr.,1 tab.
Ve Švýcarsku se v drtičích ročně sešrotuje okolo 220 000 ojetých vozidel. Přitom vedle opětně zhodnotitelných látek vznikne okolo 50 000 tun drceného odpadu. V Emmenbrücke nedaleko od Luzernu by měla být postavena první úpravna zvláštních odpadů z ojetých vozidel. Zařízení přemění lehké frakce drceného odpadu (ve Švýcarsku je označovaná RESH), které se dosud ukládaly na skládku nebo spalovaly, na látky, které se buď opětovně zhodnotí nebo se uloží na skládku, aniž by ohrožovaly životní prostředí. Tento projekt představil před nedávnem podnik PyRec, na němž se podílejí známé švýcarské firmy jako např. výrobce oceli SWISSTEEL AG a další. Jádro zařízení PyRec tvoří technologie SEPC, která bude použita také ve velkém zařízení na zeskelňování zvláštních odpadů v saském Freibergu. Tato technologie kombinuje klasické metody jako je zplyňování, spalování a zeskelnění, takže nevznikají zbytky.

WALAU, Frank
Die aktuelle Situation der Shredderbetriebe in der Kreislaufwirtschaft. Eine empirische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Altautoentsorgung. (Aktuální situace drticích provozů v oběhovém hospodářství. Empirický výzkum se zvláštním zřetelem na zneškodňování starých automobilů.)
AbfallwirtschaftsJournal, 9, 1997, č. 9, s. 46-50. 6 obr., 13 lit.
V dubnu a květnu 1997 provedl Institut motorismu v Aachen výzkum aktuální situace drticích provozů v oběhovém hospodářství. Bylo využito dotazníků s 52 otázkami, které byly rozeslány všem podnikům zabývajícím se drcením. Otázky se týkaly informací o drceném materiálu, především o starých automobilech, o procesu drcení a uplatňování zákona o oběhovém hospodářství. Dotazník vrátilo vyplněný 18 podniků, což znamená návratnost 37 %. Budoucnost drticích provozů je spíše nejistá. Podle údajů účastníků výzkumu jsou náklady na drcení starých automobilů (nákupní cena starých aut, provozní náklady a náklady na skládkování lehké frakce) téměř ve všech případech vyšší než zisky (šrot, neželezná frakce). 

HURRLE, Brigitte
Autoglas-Recycling: Keine grossen Fortschritte. (Recyklace skla z automobilů: žádný velký pokrok.)
Müll und Abfall, 29, 1997, č. 9, s. 554-556. Lit. čet.
Přestože se o problematice recyklace ojetých automobilů na veřejnosti diskutuje, stále ještě existuje málo literatury na dané téma. Firma IQ Consult GmbH provedla dotazníkovou akci u 15 výrobců automobilů, 4 ekologických ústavů, 23 ministerstev a úřadů, 36 recyklačních firem, 35 spolků a 4 výrobců skla v oblasti možností recyklace skel z automobilů, koncepce recyklace, metody recyklace, orientace na zákon o oběhovém hospodářství, výzkumu apod. Článek uvádí výsledky ankety, které jsou v současné době stále ještě velmi neuspokojivé.

MB Altfahrzeug- und Altteilcenter: Gebrauchtteile - Vertrieb ermöglicht zeitwertgerechte Reparatur. (Centrum starých vozidel a dílů firmy MB: prodej použitých dílů umožňuje výhodnou opravu.)
Recycling Magazin, 52, 1997, č. 14, s. 15-17. 5 obr.
V polovině července byl oficiálně zahájen provoz Centra starých vozidel a náhradních dílů firmy Mercedes-Benz (MB ATC GmbH) v Obertürkheimu. Firma zde hodlá po ukončení zkušební fáze demontovat stará vozidla firmy Mercedes-Benz, skladovat použitelné použité náhradní díly a náhradní díly druhé jakosti a prodávat je pobočkám firmy, smluvním partnerům, dílnám i soukromým zákazníkům. Do roku 2000 má dosáhnout obratu přes 9 mil. DEM ročně. 

AutoRecy: Software für Autoteileverwerter. (EutoRecy: software pro recyklaci součástí automobilů.)
Recycling Magazin, 52, 1997, č. 14, s. 17. 1 obr.
Firma Klarmann u. Partner Software Consulting v Eichingu vyvinula speciální software pro firmy zabývající se recyklací automobilových dílů a demontáží. První verze se začala používat již v roce 1987 a byla plynule přizpůsobována technickému vývoji počítačů. AutoRecy je v současné době jedním z nejmodernějších a nejobsáhlejších řešení v oblasti recyklace automobilů. Program obsahuje mj. nákup automobilů, demontáž, skladování, prodej dílů a objednávky. Program je možno přizpůsobit konkrétnímu provozu. Kruh jeho uživatelů sahá od malých podniků až po koncerny. Vedle flexibility se software vyznačuje i vysokou výkonností a výhodou je jednoduchá obsluha.

RUDOLPH, Hans-Ulrich - PASSVOSS, Torsten - GOTTHELF, Hans - WILMS, Hans-Friedrich
Stand der Behandlung und Verwertung von Schredderrückständen aus Altautos. (Stav zpracování a zhodnocování zbytků z drcení starých automobilů.)
Müll und Abfall, 29, 1997, č. 12, s. 745-755. 5 tab., 6 obr., lit. 31
Zneškodňování starých aut v Německu realizuje síť firem provádějících zhodnocování a drcení. Po demontáži hodnotných součástí, které se prodávají jako náhradní díly, následuje drcení karoserií na kusy velké asi jako pěst a potom třídění železa a neželezných kovů od nekovových součástí. Nekovové součásti, označované jako lehká frakce z drcení nebo zbytky z drcení, působí při zhodnocování problémy, protože se jedná o heterogenní směs plastů, elastomerů, textilií, skla, keramiky, dřeva a kovů, které od sebe nelze oddělit. Tyto zbytky z drcení se ukládají na sládku, což je dovoleno do r. 2005. Svaz automobilového průmyslu spolu s dalšími průmyslovými svazy předal spolkové vládě prohlášení o dobrovolném závazku k ekologickému zhodnocování starých automobilů. Zavazuje se k postupnému snižování množství zbytků z drcení do roku 2015 z dnešních 25 váhových % na maximálně 5 %. 

Recyklace plastů.
Technický týdeník, 46, 1998, č. 1, s. 10. 1 fot.
Divize součástky automobilů společnosti Ford Motor (Dearborn, MI) se zabývá využitím recyklovaných plastů. V roce 1996 se využilo 17 % recyklovaných plastů, v roce 1997 to má být 22 % a úkolem pro rok 2002 je využít 50 % recyklátů. Např. kryt motoru pro Ford F 150-truck je vyroben ze 100 % z recyklovaných nápojových PET lahví. Tímto aktuálním problémem se zabývají všechny zodpovědné automobilky, mj. Chrysler.

Pilotní provoz Nakadaya přitahuje pozornost.
Metal report, 8, 1998, č. 4, s. 37-38. 
Provozovatel pilotního závodu na zpracování zbytků ze šrédrování, který získává z těchto odpadů kovy (například olovo) a stojí poblíž Tokia, se rozhodl prodloužit zkušební provoz, protože vláda i soukromý průmysl projevují o tuto novinku mimořádný zájem. Japonské ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo v loňském roce příručku, podle níž jsou japonští výrobci automobilů zavázáni pomoci k realizaci vyšší míry recyklace svých výrobků.

BRAUER, Sascha - SCHNAUBER, Herbert - MASSBERG, Wolfgang - WEIGT, Dietmar
Recycling von Altautositzen. (Recyklace sedadel starých automobilů.)
EntsorgungsPraxis, 16, 1998, č. 4, s. 30-34. 4 obr., 5 tab., lit. 14
Při drcení starých automobilů vzniká ročně asi 500 000 t lehké frakce, kterou nelze dále zhodnotit. Skládá se převážně z pryže, plastů a skla a bývá kontaminována zbytky kapalin, polychlorovanými bifenyly a těžkými kovy, např. kadmiem a olovem. Přes vysoký podíl škodlivých látek se tato frakce ukládá na skládky domovního odpadu. Nařízení o starých automobilech z 1. 4. 1998 nařizuje snižování množství odpadu a látkové zhodnocení nevyhnutelného odpadu. To dalo podnět ke vzniku koncepcí recyklace, které mají lehkou frakci z drcení omezit. Jednou z nich je studie možné recyklace sedadel, protože potahy a polštářování jsou rovněž součástí lehké frakce. Výzkum různých scénářů recyklace prokázal, že budoucí strategie recyklace sedadel starých automobilů může spočívat jedině v demontáži. Byl proveden výzkum recyklovatelnosti sedadel firem Audi, Mercedes a Opel. Nejzávažnějšími zjištěnými problémy je vysoký počet součástí, obtížná demontáž a velká rozmanitost materiálů, zejména plastů. 

Die Verwendung von KFZ-Altteilen als Zukunftsmarkt. (Využití starých součástí automobilů jako trh budoucnosti.)
Recycling Magazin, 53, 1998, č. 4, s. 15-17. 2 obr.
Při demontáži starých aut často hraje vzdálenost, kterou musí demontované díly urazit, významnou roli z hlediska hospodárnosti. Pro havarovaná auta vznikla on-line burza, kde se tyto automobily nabízejí ke koupi a recyklaci. Častější využívání starých součástí k opravám vidí odborníci z oboru jako potenciální novou oblast obchodu. Předpokladem je odpovídající kvantita a kvalita těchto součástí. 

Altautos: Der Handel mit Kfz-Gebrauchtteilen boomt. (Staré automobily: boom obchodu s použitými díly.)
Recycling Magazin, 53, 1998, č. 4, s. 18. 
Již rok provozuje firma Allgäu Recycling GmbH v Kemptenu nejmodernější závod na demontáž automobilů v Evropě. Denně je demontováno až 100 vozidel. Podnik spolupracuje se 40 dalšími firmami na recyklaci starých aut. Firma doufá v prosazení oprav automobilů s použitím starých dílů za nízké ceny. Provozuje také telefonickou horkou linku náhradních dílů.

SÝKORA, Ondřej
Šrot - odpad nebo surovina?
In:Odpady 98. Sborník přednášek, s. 23-24. 
Praha, SOP ČR 1998.
Akciová společnost Kovošrot Praha vykupuje železný a ocelový odpad, legované odpady, litinový odpad a neželezné kovy. Kovový šrot společnost odebírá od českých dodavatelů. V první polovině devadesátých let začala společnost s ekologickou likvidací autovraků.

Ekologie a přístrojové desky automobilů.
Technický týdeník, 46, 1998, č. 17, s. 14. 1 fot.
Německý chemický koncern Bayer AG Leverkusen, nabízí nové, systémové řešení použitelné hlavně při výrobě přístrojových desek automobilů. Při této technologii se používají polykarbonátové fólie. U nové dekorační techniky jsou k dispozici - podle potřeby rozdílné technologie. Vzhledem k teplovzdornosti nových barev se očekává, že se na celou potištěnou fólii může z rubní strany nastříkat polymerní materiál a nemusí být chráněna nalaminovanou druhou vrstvou.

SPANKE, Volker
Aufbereitung der Shredderleichtfraktion aus der Altautovewertung. (Zpracování lehké drcené frakce při zhodnocování starých automobilů.)
EntsorgungsPraxis, 16, 1998, č. 5, s. 26-34. 6 obr., 9 tab., lit. 24
Při drcení starých automobilů a jiného materiálu vzniká jako zbytková látka lehká frakce, která se v současné době v Německu převážně skládkuje, ale v budoucnu to podle Technického návodu pro sídelní odpad nebude možné. Firma Noell KRC vyvinula postup na zpracování této frakce - v zásadě se jedná o několikastupňové rozmělňování, při němž se odseparují železné a neželezné kovy. Zůstane zbytková látka pro termické zpracování. Postup byl vyzkoušen v několika pilotních pokusech a může splňovat požadavky nového Nařízení o starých automobilech, které vyžaduje od r. 2002 zhodnocení 85 % a od r. 2015 95 % materiálů ze starých automobilů.

Trockenlegung am Objekt. (Sušení bez demontáže.)
UmweltMagazin, 27, 1998, č. 7/8, s. 44-45. 2 obr., lit.
Německé nařízení o starých automobilech požaduje dokonalé vysušení starých automobilů, proto je třeba dokonale vyprázdnit i tlumiče. Na trhu se objevují nové postupy, které umožňují vyprázdnění oleje z tlumičů v zabudovaném stavu. Rakouská firma Seda představila zařízení, které vyprázdní olej za 90 sekund s 90% přesností. Postup spočívá v navrtání stěny tlumiče a odsátí oleje. Zařízení lze používat u 95 % všech automobilů, které jsou v současné době na trhu. Jen v detailech se odlišuje zařízení firmy Flaco (Gütersloh). Podobná zařízení, tedy "kleště se zabudovaným vrtákem", vyráběla i firma Tammling (Nordenham). Ta však kvůli vysoké poruchovosti jejich výrobu zastavila a ve svém současném systému používá velmi lehké speciální kleště, spojené s hadicí odsávací pumpy. Tlumič se navrtává skrz vrtací kanál v kleštích separátním vrtákem na stlačený vzduch.

Sauberer Aderlass und gezielte Organspende. (Čisté pouštění žilou a cílené darování orgánů.)
UmweltMagazin, 27, 1998, č. 7/8, s. 46. 1 obr.
Příkladem podniku certifikovaného podle Nařízení o starých automobilech jako podnik na recyklaci je Kölner Auto Recycling GmbH (Karec). Vedle prodeje použitých náhradních dílů, prověřených z hlediska kvality, a demontáže recyklovatelných součástí provádí firma i vysoušení podle moderních měřítek. Denně se do podniku dostane asi 40 starých automobilů. Po ocenění a vyřízení administrativy je prvním krokem zajištění automobilu, tedy odstranění a sběr veškerých provozních kapalin. Zařízení s nářadím a odsávacím zařízením je zavěšeno na jeřábu. Toto konstrukční řešení pracovišť je optimální, navíc lze těžké demontované součásti paralelním jeřábem přepravovat po hale. Pomocí speciálně vyvinutých zařízení se brzdová a chladicí kapalina, oleje a zbytky pohonných hmot přímo odsávají, aniž by mohlo dojít k vytvoření výbušné směsi. K odstraňování olejů z tlumičů používá podnik vrtací zařízení firmy Flaco (Gütersloh).

MARK, Frank E. - BRUNNER, Martin - ACKERMANN, Roland - WIRZ, Christian
Charakterisierung und Entfrachtung von Reststoffen aus Autoschredderanlagen. (Charakteristika a odloučení škodlivin ze zbytkových látek ze zařízení na drcení automobilů.)
Müll und Abfall, 30, 1998, č. 12, s. 745-752. 12 obr., lit. 12
Při recyklaci starých automobilů vznikají v Evropě ročně 2 - 3 mil. t zbytkových látek z drticích zařízení (v SRN 0,5 mil. t ročně, ve Švýcarsku 50 000 t). Zbytkové látky se skládají z plastů, textilií, pěnových hmot, pryže, zbytků laku, kovů a minerálních látek - skla, písku apod. Ve Švýcarsku se od r. 1996 nesmějí zbytkové látky skládkovat. V současné době je povoleno spalování jako přechodné řešení, protože tyto zbytkové látky obsahují více škodlivých látek než domovní odpad. Za účelem výzkumu současné situace byl proveden projekt, zabývající se charakteristikou zbytkových látek z drticích zařízení, provozními zkušenostmi s jejich spalováním a zpracováním škváry. Výsledky studie potvrdily, že odstranění škodlivých látek do té míry, aby byl zbytkový odpad srovnatelný s domovním, je s rozumnými náklady velmi náročné.

VOLLRATH, Klaus
Autoverwertung: "Junge Unfallwagen" bringen das Geld. (Recyklace automobilů: nová havarovaná auta nesou peníze.)
Recycling Magazin, 53, 1998, č. 24, s. 12-15. 2 obr.
Zatímco náhradní díly z havarovaných automobilů jsou velmi žádané, recyklace skutečně starých aut je čím dál méně zajímavá. Akceptace použitých dílů na trhu je celkově nízká, zajímavá jsou pouze vozidla stará 3 - 8 let. Náhradní díly z těchto havarovaných vozidel většinou vykoupí z trhu velkoodběratelé dotovaní koncerny, takže na střední firmy zbývají jen díly ze skutečně starých aut, na kterých nelze vydělat peníze. 

V Kutné Hoře se budou ekologicky likvidovat staré Škodovky.
Metal report, 1999, č. 5, s. 25. 
Ekologickou likvidaci starých vozů Škoda typové řady Š 1000 MB a Š 100, které od zákazníků vykupuje mladoboleslavská automobilka Škoda Auto v rámci projektu Věrnost 99, bude zajišťovat s. r. o. Klan Recycling. Ta dosud v pronajatém areálu bývalých vojenských opraven v Kutné Hoře shromáždila na 500 vozidel ze 34 sběrných míst v ČR. Firma Klan Recycling působí od roku 1992 v oblasti likvidace pryžových a plastových odpadů. Na koncepci recyklace ojetých automobilů začala v roce 1997 spolupracovat s německými firmami, které mají zkušenosti s likvidací starých vozů Volkswagen.

Nejen japonský problém s vyřazenými automobily.
Technický týdeník, 47, 1999, č. 25, s. 12. 
Japonsko má potíže s recyklací automobilů. Kovy jsou po desítky let zhodnocovány, ale kovů je v automobilech stále méně; přibývají plasty a pryž, stoupá podíl inertních látek jako například sklo. Zhodnocovací a šredrový závod Toyota Metal nevyjde již bez silných finančních příspěvků stejnojmenného automobilového koncernu. Odstraňovací náklady dnes překračují výnosy za šrot až o 40 %. Aby se mohly z autovraků odděleně vyjímat jednotlivé kovy, musel by již při konstrukci automobilů být brán ohled na příslušné požadavky.

CHRISTIANOVÁ, Anna
Autovraky v ČR.
Odpady, 9, 1999, č. 6, s. 15-16. 
Způsob nakládání s autovraky není v České republice konkrétně předepsán. V České republice existují dvě zařízení na drcení částečně demontovaných upravených autovraků, a to v Kladně a v Tlumačově. Demontáží autovraků s cílem získat náhradní součástky se zabývá celá řada dalších firem za podmínek, které často nerespektují požadovanou ochranu životního prostředí. Dvě firmy - vítězové výběrového řízení, vypsaného ŠKODA AUTO, a.s. - zavádějí demontáž autovraků značky Škoda způsobem, který respektuje ochranu životního prostředí.

Recyclable efficient concept car. (Vývoj recyklovatelného automobilu.)
Warmer Bulletin, 1999, č. 65, s. 11. 
Automobilka Chrysler vyvinula automobil z plastu, který by měl stát 6000 USD, k jeho výrobě by stačilo jen několik hodin a jeho spotřeba paliva by činila 1 galon na 50 mil. Jednalo by se o ideální vozidlo na nákupy pro rozvojové země. Oproti běžnému vozu, který obsahuje asi 80 kovových prvků, je tento vůz složen z pouhých 6 plastových dílů. Díky tomuto faktu jsou výrobní náklady nižší o 80 %. Surovina je tvořena termoplastickými polyesterovými pryskyřicemi, které jsou plně recyklovatelné.

Recyklace starých automobilů.
EKO VIS, 9, 1999, č. 2, s. 50-51. 
Francouzský automobilový průmysl zvyšuje výdaje na výzkum a investice. Usiluje o vývoj nových postupů v oblastech materiálové techniky, techniky spojování a recyklace. Článek se zabývá recyklací a tepelným zpracováním starých automobilů.

Recyceln von Altautos. (Recyklace starých automobilů.)
Umweltschutz, 1999, č. 2, s. 38-39. 2 obr.
Francouzský automobilový průmysl rozšiřuje výzkum, mimo jiné i výzkum recyklace. Po r. 2002 bude nutno všechny automobily recyklovat, odpad nesmí činit více než 15 % celkové hmotnosti vozu a nové modely musí být recyklovatelné z 90 %. Po roce 2015 smí skončit na skládce maximálně 5 % hmotnosti auta. Nové automobily se vyrábějí tak, aby byly snadno demontovatelné. Pro usnadnění recyklace se použití mědi a jiných kovů redukuje na minimum, omezuje se používání plastických hmot. Použité materiály musí být možno nejen demontovat a roztřídit, ale také uplatnit na trhu. Mnohé z výzkumných programů mají za cíl snížit průmyslovými postupy rozdíl v ceně mezi druhotnými a novými surovinami.

US and Japanese Car Parts Companies Promote Recycling via the Internet. (Americké a japonské společnosti zabývající se obchodem s automobilovými náhradními díly dávají přednost recyklaci přes Internet.)
Waste & Environment Today, 12, 1999, č. 3, s. 25-26. 
Japonská asociace prodejců recyklovaných automobilových náhradních dílů, americká asociace výrobců vybavení motorových vozidel (Motor Equipment Manufacturer Association) a japonský výzkumný ústav (Japan Research Institute Ltd.) se společně účastní projektu na výměnu informací k podpoře recyklace a znovuvyužití náhradních automobilových dílů. Od června r. 1999 budou přes Internet spojena opravárenská střediska a vrakoviště v USA a Japonsku. Postupně jsou přesvědčování k účasti na tomto projektu výrobci automobilů a dodavatelé náhradních dílů.

V roce 2002 ZSNP Recykling zlikviduje 10 000 automobilových vraků.
Metal report, 1999, č. 21, s. 28. 
Projekt likvidace automobilových vraků značky Škoda v ZNSP Recykling a. s. na Slovensku zatím nesplňuje původní představy realizátorů. Automobily, které měly být již recyklovány, recyklovány nejsou, protože se snížila platební schopnost občanů. Proto se firma snaží oslovit i prodejce jiných značek automobilů.

Komplexní řešení likvidace autovraků.
Metal report, 1999, č. 18, s. 25.  
Komplexní řešení likvidace autovraků na Slovensku nabízí ve svém podnikatelském záměru firma KOLA, s.r.o., Smižany se sídlem ve Spišské Nové Vsi. Při rozběhu projektu spolupracuje KOLA s firmou Báňské stavby SNV, s.r.o. Na parkovišti o rozloze 2,4 hektarů začínají shromažďovat vraky a havarované automobily. Na Slovensku je ročně vyřazováno minimálně 30 000 osobních automobilů.

Recycling Cars in the Netherlands. (Recyklace starých automobilů v Nizozemsku.)
Waste & Environment Today-News Rew.J., 12, 1999, č. 5, s. 9.  
Nizozemská společnost ARN (Auto Recycling Netherlands) recykluje 86 % z celkové hmotnosti vyřazených automobilů. ARN je nezisková organizace třech ministerstev. Od r. 1995 zprostředkovala tato společnost recyklaci 850 000 autovraků. Vzhledem k tomu, že recyklace není ekonomicky výhodná, byl založen fond k financování této aktivity. Do fondu přicházejí prostředky z daňového zatížení nových automobilů. Návrh směrnice EU o automobilech na konci životnosti uvádí holandský systém recyklace aut jako modelový. Evropský cíl recyklace u aut vyrobených počínaje r. 2005 je 95 %. Nizozemsko předpokládá dosažení tohoto cíle před r. 2005 včetně recyklace nátěrů, olejů a plastů.
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D 166
PODKLADOVÉ
Podkladové materiály pro právní úpravu odpadového hospodářství: Třetí verze ke kontrolnímu dni na MŽP ČR dne 9. 10. 1990
Praha, TEVÚH, 1990, 119 s. 
Studie obsahuje: Návrh zásad tvorby hodnotových nástrojů pro zamezení negativního vlivu odpadu na životní prostředí. Metodika pro výpočet ekologické úplaty. Analýza a výpočty ekonomických škod způsobených tuhými odpady vybraných podniků. K možnosti ovlivňování ochrany životního prostředí místními a regionálními orgány pomocí hodnotových nástrojů. Návrh zavedení recyklační úplaty pro vyřazené automobily. Námět k začlenění nových materiálů a výrobků z nich do systému právní úpravy odpadového hospodářství.

R 5
KOTRČOVÁ, Jaroslava
Recyklace starých automobilů.
Praha, ČEÚ 1991. 28 s. 
Studie o recyklaci starých automobilů byla zpracovaná podle dostupných zahraničních pramenů a zabývá se řešením této otázky v Evropě a především v SRN.

S 68
ŠPAČEK, Jindřich
Podkladové materiály operativní technické pomoci pro novelizaci zákonů v oblasti odpadového hospodářství.
Praha, TIPECO 1994. 31 s., 5 tab. 
Studie obsahuje návrh novelizace sazeb poplatků za ukládání odpadů na skládky, kvantifikaci ekonomických dopadů nových sazeb, návrh recyklačních poplatků za likvidaci autovraků, návrh systému financování recyklace a komparační analýzu nákladů vybraných projektovaných a provozovaných skládek a spaloven. Ke studii je připojen dodatek z ledna r. 1995, který obsahuje doplňky a vysvětlivky vyvolané stanoviskem ke studii zpracovaném na základě první verze studie.

R 48
KOTRČOVÁ, Jaroslava
Využití a zpracování recyklovaných plastů a textilních materiálů z automobilového průmyslu.
Praha, ČEÚ 1994. 19 s. 
Vypracovaná literární rešerše na téma Využití a zpracování recyklovaných plastů a textilních materiálů z automobilového průmyslu obsahuje 52 dokumentačních záznamů za období 1987 - 1994.

B 1303
BECHMANN, Andreas
Abfallwirtschaftliche und -techniche Untersuchungen zur Verwertung kunstoffhaltiger Abfälle am Beispiel von Shredderleichtmüll
(Hospodářské a technické průzkumy ke zhodnocování odpadů obsahujících plasty na příkladu lehkého odpadu z drtičů.)
Aachen, Shaker 1994. 110 s., tab., obr., gr., fot. 
Výroba, spotřeba a vznik odpadů z plastů. Strukturální a hospodářské rámcové podmínky. Zákony. Stav zneškodňování plastových odpadů. Skládkování. Tepelné zpracování. Chemicko-tepelné zhodnocení. Látkové zhodnocení. Průzkumy plánování zhodnocování. Průzkumy lehkého materiálu z drtičů jako pyrolýzní suroviny. Stav zhodnocování starých aut a šrotu. Charakteristika materiálu. Odběr a analýza vzorků. Třídění a drcení inertních látek. Třídění jemného materiálu. Zpětné získávání kovů. Návrh postupu a rozvaha nákladů.

D 1406 I
WASHINGTON
Washington Waste Minimalisation Workshop. Volume I. Five Waste Streams to Reduce
(Washingtonský seminář o minimalizaci odpadu. Díl I. Redukce pěti druhů odpadů.)
Paris, OECD 1995. 312 s., tab., obr., gr. 
Sborník ze semináře, který se konal 29. 31. 3. 1995. Cílem semináře bylo shrnout dosavadní výsledky minimalizace specifických druhů odpadů a identifikovat hlavní problémy politiky minimalizace odpadu. Jedná se o tyto druhy odpadu: obaly, olověné kyselinové baterie, elektrický a elektronický šrot, autovraky, odpady z pokovování.

D 1409
RICHTER, Ekkehard
Richtiger Umgang mit Albällen. Alfälle einstufen, bewerten, verwerten. (Správné zacházení s odpady. Zařazení, hodnocení a zhodnocování odpadů.)
Augsburg, WEKA 1997. Nestr., tab., obr., gr., mp. 
Doplňovatelná příručka pro nakládání s odpady. Druhy odpadů a jejich charakteristika podle německých a evropských předpisů. Zhodnotitelné odpady a techniky pro recyklaci. Kovy. Plasty. Provozní prostředky. Stavební odpady. Biologické odpady. Dřevní odpady. Starý papír. Sklo. Elektrické a elektronické přístroje. Automobily. Odpady z tepelných procesů. Odpady z úpravy vody. Technologie pro zhodnocování - drcení, třídění. Správné zacházení s odpady, sběr, skládkování, přeprava. Dokumentace k odpadům v Německu. Zákony a ostatní právní předpisy. Adresáře státních a spolkových úřadů a centrálních sběrných míst zvláštních odpadů. Příloha CD-ROM.

D 1471
BUNDES
Bundes-Abfallwirtschaftsplan 1998. Teilband: Leitlinien zur Abfallverbringung und Behandlungsgrundsätze. (Spolkový plán odpadového hospodářství 1998. Směrnice k přepravě odpadů a zásady pro zpracování.)
Wien, Bundesministerium für Umwelt, Jungend und Familie 1998. Nestr., tab., gr. 
Zásady zařazování pro postupy odstraňování a zhodnocování. Zásady pro zpracování určitých látek a odpadů (auta, chladničky, elektrický a elektronický šrot). Upřesnění příloh II, III a IV směrnice k přepravě odpadů.

B 1448
TRENDY
Trendy v nakládání s odpady. III. Problémy se zneškodňováním autovraků.
Praha, Středisko ekologického managementu 1999. Přeruš. s. , tab., obr. 
Sborník referátů. Opatření k autovrakům v SRN a směrnice EU k autovrakům. Nakládání s autovraky v a. s. Kovošrot. Úprava autovraků z pohledu recyklační firmy. Regenerace a využití použitých olejů. Autovraky z pohledu výrobce automobilů. Ekologické výrobky z recyklované pryže - naše a zahraniční zkušenosti. Recyklace odpadového plochého skla v České republice. 

D 1585
WASTE
Waste Management Plan 1998 – 2004. (Dánský plán nakládání s odpady 1998 - 2004. Waste 21.)
Dánsko, Ministerstvo ŽP 1999. 150 s. 
Průvodce plánem. Odpady 21 - Prezentace a cíle. Východiska. Cíle. Dánský model odpadového hospodářství. Nový pohled na odpadové hospodářství. Iniciativy. Nástroje dánského modelu. Usměrňování odpadů ze strany EU. Množství odpadů a statistická databáze. Vývoj množství odpadu. Technologický vývoj v odpadovém hospodářství. Statistická databáze. Kapacita spaloven, skládek. Kapacita pro nakládání s nebezpečným odpadem. Sektory. Spalovny odpadu. Sektor stavební a konstrukční. Domácnost. Průmysl. Úřady, obchody a kanceláře. Elektrárny. Čistírny odpadních vod. Baterie a akumulátory. Autovraky. Pneumatiky. Odpad elektrického a elektronického vybavení. Odpad z obalů. Nebezpečný odpad. Sklo. Impregnované dřevo. Zdravotnický nebezpečný odpad. Komunální splaškové vody. Chladicí zařízení. Organický domovní odpad. Organické odpady průmyslové a potravinářské odpady z kateringu. Papír a lepenky. PCB/PCT. Plasty. PVC. Zbytkové odpady ze spaloven.

signatura: D 1652
Report from the Commission to the Council and the European Parlament. (Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o realizaci legislativy ES.) 1. vyd. 
Brussels, ES 2000. 93 s.
Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o realizaci legislativy ES: směrnice 75/442/EEC o odpadech, směrnice 91/689/EEC o nebezpečných odpadech, směrnice 75/439/EEC o odpadních olejích, směrnice 86/278/EEC o čistírenských kalech v období 1995 - 1997. Zpráva Komise hodnotí podrobně stav realizace uvedených směrnic v jednotlivých členských státech EU. Je doplněna četnými tabulkami a grafy a závěrečná kapitola hodnotí celkový vývoj v této oblasti.

C 244
HÖSEL, G. - SCHENKEL, W. - SCHNURER, H.
Müll-Handbuch. Sammlung und Transport, Behandlung und Ablagerung sowie Vermeidung und Verwertung von Abfällen. (Odpadová příručka. Sběr a transport, zpracování a ukládání, jakož i předcházení a zhodnocování odpadů.)
Berlin, Erich Schmidt Verlag, Přeruš. s. Obr., tab., lit., rejstř. 
Doplňovatelná šestidílná příručka pro komunální a průmyslové odpadové hospodářství. Odpadové hospodářství a ekologická politika, programy a koncepce, legislativa, důležité úřady a instituce. Stav a vývoj odpadového hospodářství ze zahraničí. Druhy odpadů. Kapalné odpady. Pevné odpady. Kaly. Domovní odpady. Sanace starých skládek. Skládkování. Kompostování. Spalování. Sběr, zpracování a skládkování zvláštních odpadů. Oleje a tuky.


