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Kovohutě Příbram vyrobily na ekologické peci přes čtvrt milionu tun olova
Kovohutě Příbram vyrobily na své ekologické šachtové peci, která zpracovává olověné
odpady (zejména autobaterie), od jejího zprovoznění v roce 1997 již více než 250 tisíc tun olova.
Tato magická meta byla pokořena v průběhu letošního února.
Šachtová pec, splňující nejpřísnější normy bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, byla
spuštěna v září 1997. Recyklace olověných odpadů je hlavní aktivitou podniku. Před jedenácti lety
byla k tomuto podle know-how německé Varty postavena nová šachtová pec na přímé zpracování
celých baterií, která výrazně přispěla ke zlepšení ekonomie, ekologických vlivů i míry recyklace
olověných odpadů. V současné době je ročně zpracováno přes 45.000 tun odpadů, zejména
nebezpečných, do formy produktu – olova a jeho slitin určených opět především pro výrobu baterií.
V průběhu provozu byla technologie vylepšována a doplňována tak, že se průměrná denní výroba
olova zvýšila z počátečních 43 t za den až na 105 t/den při poslední kampani od srpna 2006
do července 2007, která byla současně nejdelší v historii pece a trvala plných 322 dní. Současná
kampaň běží nepřetržitě od srpna loňského roku. Celkem příbramská huť od roku 1311
do konce února 2008 vyrobila téměř 1,5 milionu tun olova.
Podnik kromě klasické podnikatelské činnosti nabízí širokému regionu ekologické služby. Ve svém
areálu vykupuje od občanů již 10 let olověné autobaterie (klasické za 80 Kč/ks a velké za 160 Kč/ks)
a od roku 2006 také odebírá na sběrném místě na vrátnici firmy zdarma elektroodpad (ve spolupráci
s kolektivním systémem Asekol) – tyto služby nabízí nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
V rámci „Projektu Školy“ se podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru
odpadů (www.kovopb.cz/cz/skoly_i.html). Takto firma spolupracuje i s dalšími organizacemi. Další
aktivitou je sběr baterií-suchých článků pro Ecobat (Místo zpětného odběru) a příprava jejich
recyklace přímo v Kovohutích. V rámci rozšíření ekologického servisu dále podnik vykupuje
a zpracovává odpady z autovraků (autokatalyzátory, plošné spoje, elektroodpad, samozřejmě
autobaterie, atd.; www.kovopb.cz/cz/pdf/vrakyko08.pdf) a sbírá polypropylen.
Kovohutě Příbram jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem
olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky –
včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů
(zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických
zařízení (elektroodpadu).
Přeji hezký den a jsem s pozdravem.
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