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Anotace 

Tato diplomová práce se zaměřuje na možnost využití flotační technologie 

k získávání kovů z prachu vzniklého ze zpracování elektroodpadu. Teoretická část se 

zabývá charakteristikou elektroodpadu zaměřenou na obsah drahých kovů a přehledem 

metod zpracování tohoto odpadu. Dále jsou popsány flotační technologie aplikované na 

kovonosné odpady. Experimentální část se zabývá konkrétně flotací úletů pocházejících ze 

závodu, který se zabývá zpracováním elektroodpadu. Cílem práce je získat flotační 

koncentrát s navýšeným obsahem drahých kovů.  

 
Klíčová slova: flotace, kovonosný odpad, drahé kovy, úlety, elektroodpad. 

 

 

Summary 

 
This thesis focuses on the possibility of using flotation technology to extract metal 

from the dust formed from the processing of electronic waste. The theoretical part deals 

with the characteristics electronic waste focusing on content of precious metals and also on 

an overview of methods of processing of this waste. The following describes the flotation 

technologies applied to the metal-bearing wastes. Experimental section deals specifically 

with flotation of fly ash coming from the plant, which processes electronic waste. The aim 

of thesis is to gain a flotation concentrate with an increased content of precious metals.  

 
Keywords: flotation, metal waste, precious metals, flue dust, electronic waste. 
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1. Úvod 
 

 V současné době se celý svět potýká s nedostatkem primárních surovinových 

zdrojů a zároveň nutností ochrany životního prostředí. Z těchto důvodů stále roste zájem o 

recyklaci druhotných surovin. Co se týče drahých kovů, Česká republika disponuje 

primárními surovinovými zdroji pouze u zlata. O jejich využití se již nějakou dobu 

diskutuje a projevila o ně zájem řada zahraničních firem, zabývajících se těžbou a 

zpracováním. Jedná se o lokality Voltýřov, Mokrsko- Západ, Roudný a Kašperské hory. 

Zatím však nebylo ukončeno hodnocení efektivnosti této těžby a drahé kovy se tedy 

v České republice vyrábějí pouze zpracováním druhotných surovin. Dominantním zdrojem 

těchto druhotných surovin je elektronický odpad. [1], [3] 

 Elektronické přístroje a průmyslové výrobky se skládají ze stovek různých 

materiálů, z nichž některé mohou být toxické, ale některé také můžou mít vysokou 

ekonomickou hodnotu. Tyto materiály jsou zde zastoupeny v menší míře, avšak mají velký 

význam. Zlato, stříbro, měď a platina jsou jen některé z hodnotných látek, které dělají 

z recyklace elektronického odpadu lukrativní obchodní příležitost. Elektronický odpad 

představuje největší a nejrychleji se rozvíjející výrobní odpad. Černobílé televize se 

změnily na barevné, základní mobilní telefony potřebovaly fotoaparát, osobní organizér a 

hudbu, a kdo by chtěl starší model počítače, když nemůže zvládnout nejnovější software? 

Jako se průběžně aktualizují a vymýšlejí nové produkty, tak životnost těch starých je stále 

kratší a kratší. [6], [8] 

 Jednou z metod zpracování elektronického odpadu jsou metody mechanické. 

Podstatou těchto mechanických metod je zmenšení počáteční suroviny a její roztřídění s 

využitím fyzikálních vlastností jednotlivých součástí. [1] Hlavním procesem těchto metod 

je drcení odpadu v drtiči. Během tohoto procesu vznikají prachové podíly, které se ukládají 

jako nevyužitelný odpad na skládky. Také tyto úlety prokazatelně obsahují podíl drahých 

kovů. Flotací tohoto prachu se zabývá má diplomová práce.  
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 2. Cíl práce 
 

Cílem této práce bylo zjistit, zda je možno ze vzorků úletů po zpracování 

elektroodpadu flotační metodou získat koncentrát s navýšeným obsahem drahých kovů. 

Práce se tedy zabývá navýšením kovnatosti koncentrátu prostřednictvím flotace. Flotace 

získaných vzorků byla prováděna za různých podmínek z důvodu optimalizace procesu.  
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3. Charakteristika a složení elektroodpadu 

 

 Odpadní elektrické a elektronické zařízení je elektrické a elektronické zařízení, 

které se stalo odpadem. Jde především o zařízení, která jsou vyřazena, jejich části a 

moduly, které obsahují elektronické díly [5] : 

a) kancelářská technika, jako jsou tiskárny, výpočetní technika, kopírky, faxy 

b) spotřební elektronika, která se využívá ve volném čase, např. mobilní telefony, 

dvd přehrávače, hi-fi soupravy, videokamery, fotoaparáty 

c) zařízení z domácnosti, např. ledničky, pračky, myčky na nádobí, sporáky 

d) malé domácí spotřebiče, např. vysavače, vysoušeče vlasů, mikrovlnné trouby 

e) výbojky 

f) kancelářské a laboratorní přístroje apod.  

Vzhledem k neustálým inovacím v oblasti elektroniky dochází k nepřetržitému 

hromadění odpadu tohoto druhu. Elektronický odpad představuje největší a nejrychleji se 

rozvíjející výrobní odpad. Tento odpad je možno částečně využít k renovaci a tyto tzv. 

repasované výrobky mohou znovu používat uživatelé s nižšími nároky. Část odpadu lze 

také využít jako druhotnou surovinu, avšak značná část elektroodpadu neustále končí na 

skládkách.  [3], [41]   

 Elektroodpad je zvláštní skupinou odpadů, kterou definujeme jako směs 

rozličných kovů, které jsou promíchány nebo spojeny s keramikou a různými plasty. Jeho 

průměrné složení nelze jednoduše určit, protože dochází k rychlým změnám v použitých 

výrobních technologiích a materiálech. [5]   

 Elektronický odpad, který tvoří upotřebené elektronické výrobky, např. počítače, 

konektory a desky s tištěnými spoji, je složen hlavně z plastů (cca 30 %), žáruvzdorných 

oxidů (cca 30 %) a kovů (cca 40 %). Obsažené kovy můžeme rozdělit do dvou skupin a to 

na základní a ušlechtilé kovy. Základní kovy tvoří majoritní část (asi 39 %) a zbytek, tedy 

asi 1 %, tvoří ušlechtilé kovy. Průměrné složení elektronického odpadu je  znázorněno na 

obrázku 1. [5]   
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Obrázek 1: Složení elektronického odpadu [5]   

 Ušlechtilé kovy jsou v elektronickém odpadu zastoupeny zlatem Au (0,1 %), 

stříbrem Ag (0,2 %) a paládiem Pd (0,005 %). Tyto kovy se v  elektronice  používají pro 

jejich vynikající vodivost a odolnost proti oxidaci. Nalezneme je například na povrchu 

konektorů, v tranzistorech, relé nebo integrovaných obvodech. Fyzikální podoby těchto 

kovů jsou rozdílné, zlato a paládium můžou být plátovány na měděné kontakty nebo 

měděné desky, čisté zlato se používá v telefonních ústřednách nebo telekomunikačních 

sítích, stříbro v bateriích, k pájení a v přepínačích apod.  [1], [11] 

 Konkrétní složení elektronického odpadu se značně liší v závislosti na druhu 

výrobku, na výrobci, zemi původu, z kterého roku výrobek pochází, jak je velký a také na 

použitých analytických metodách. V tabulce 1 je uvedeno průměrné materiálové složení  

elektronických jednotek. [6]   

 

 

 

 

Žáruvzdorné oxidy 30 % 

Plasty 30 % 

Ni 2 % 

Fe 8 % 

Pb, Sn 6 % 

Al, Zn 3 % 

Cu 20 % 

Ušlechtilé kovy 1 % 
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Tabulka 1: Průměrné materiálové složení el. jednotek [5]   

Elektronická 

jednotka 

Železo 

a jeho 

slitiny 

Neželezné 

kovy 

Plasty Sklo Elektro 

součástky  

  Ostatní     

Osobní počítače   23     15          -    

Televize     9,9          3 9,5         12,7    

Zesilovače   1,6           -    

Autorádia   6,9          1,8    

Reproduktory   31         62,5    

Videorekordéry   22,6          7,6    

Sporáky   1            8    

Automatické 

pračky 
  7          7,5    

Myčky nádobí   11,7         25,9    

Mikrovlnné 
trouby 

  3,8         6,7         3,4    

Fény          1 14,8        20,9        12,8    

Žehličky   36             -    

 

Zastoupení drahých kovů v odpadech z jednotlivých druhů elektronických zařízení  nám 

ukazuje graf na obrázku 2. [7] 

 

 

Obrázek 2: Zastoupení drahých kovů v elektroodpadu v ppm (přepracováno podle  [7]) 
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 Celý osobní počítač se skládá z jednotlivých součástí, které lze demontovat a 

které mají rozdílné materiálové složení. Mezi tyto součásti patří např. grafická, zvuková a 

paměťová karta, CD-mechanika, síťová karta, základní deska, zdroj, harddisk a procesor 

s větrákem. U starších typů také disketové zařízení. Osobní počítač majitelé užívají 

většinou maximálně 4 roky, přičemž už po dvou až třech letech ho nelze srovnat s novými 

typy. Vyřazené počítače čekající u zpracovatelské firmy na recyklaci vidíme na obrázku 3. 

[3], [5]   

 

 

Obrázek 3: Elektronický odpad- vyřazené osobní počítače [8] 

 

 Odpad tvořený výhradně vyřazenými počítači obsahuje železo, měď, plasty a sklo, 

polovodičové součástky a ostatní materiály, hliník a ušlechtilou ocel, materiál obsahující 

ušlechtilé kovy-  tištěné spoje. Procentuelní zastoupení je znázorněno na obrázku 4. 

Hmotnostně osobní počítač tvoří plasty (25 % hm.), elektronika (5 % hm.) a sklo (70 % 

hm.). Na různé součásti se používají odlišné druhy plastů, desky tištěných spojů jsou 

obvykle z duroplastů, skříně jsou většinou z termoplastů. Obsah ušlechtilých kovů se 

v tomto odpadu ustavičně snižuje. To je způsobeno jednak klesající spotřebou energie u 

moderních spínacích obvodů a naopak rostoucí povrchovou vodivostí. Zatímco tloušťka 

kontaktní vrstvy v 80. letech byla asi 1-2,5 µm, dnes je jejich tloušťka v moderních 

spotřebičích mezi 300 a 600 nm (pláty zlata). V České republice se recyklací počítačového 
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odpadu zabývá například firma RECOM Brno, s.r.o.. Tato firma provádí recyklaci 

klasickou ruční demontáží. [1], [5], [6] 

 

 

Obrázek 4: Složení odpadu tvořeného počítači [5] 

 

 Desky plošných spojů jsou mechanické nosiče elektronických dílů a zabezpečují 

jejich propojení. Díly jsou na nich připájeny. Patří k nejvyužívanější součásti, která se 

používá při výrobě elektronických výrobků. Jsou přítomny téměř ve všech typech 

elektronického odpadu, včetně mobilních telefonů, počítačů, televizorů a tiskáren.  [9], 

[11] 

 Pro výrobu nosné desky se využívají různé materiály, např. tkanina tvrzená 

epoxidovou pryskyřicí, keramika, polyesterová fólie apod. Tento materiál je potažen 

z jedné nebo obou stran měděnou fólií, která má tloušťku většinou 35 μm nebo 70 μm. [9], 

[10] 

 Kontakty mohou být tvořeny materiály, které se vyznačují dobrou elektrickou 

vodivostí, vysokým bodem tání, tvrdostí, odolností proti oxidaci a proti opotřebení. Pro 

tyto účely se využívají čisté kovy, slitiny nebo nepravé slitiny. Z čistých kovů se používá 

nejčastěji stříbro, dále pak zlato, paládium, měď, platina, wolfram, molybden a rtuť. Slitiny 

tvoří hlavně slitiny mědi (bronzy, mosazi), dále pak stříbra (Ag,Cu), které mají lepší 

elektrickou vodivost než měď a dále zlata (Au, Ni). Nepravé slitiny jsou vyráběny 

Tištěné spoje 3 % 
Ostatní 

materiály 5,3 % 

Plasty, sklo 14,2 % 
Al, ocel 3,4 % 

Cu 26 % 

Fe 49 % 

Osobní počítač 
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práškovou metalurgií. Někdy se používají tzv. dvojkové kontakty, kdy se dražší materiál za 

tepla naválcuje na nosný podklad, který je z levnějšího materiálu. Slitiny se používají na 

kontakty spínačů a stykačů, Au a Ag na kontakty ve sdělovací technice a Cu a slitiny 

v silové elektrotechnice. Mo a W se používají pro vypínače na vysoké napětí.   [9], [10] 

 Pájky se podle teploty tání dělí na nízkotající, měkké a tvrdé. Podle tohoto dělení 

se  pak používají jako pájka slitiny Pb a Sn (nízkotající), cínové pájky (měkké) nebo pájky 

na bázi Cu, Ag, Ni nebo Pd (tvrdé). [9], [10] 

 Existuje několik organizací, které vykupují desky s tištěnými spoji z celého světa. 

Posléze je prodávají různým zpracovatelským firmám podle obsahu ušlechtilých kovů. 

Takto se zhodnotí každoročně méně než 5000 tun tohoto odpadu. Aby bylo možné do 

budoucna zpracovávat více těchto desek, musely by se upravit směrnice týkající se 

elektroodpadu. [5]  

 Mobilní telefony můžeme zařadit do skupiny nejrychleji obnovovaných přístrojů, 

ale zároveň také do skupiny přístrojů s nejnižší mírou sběru. Jejich majitelé je většinou 

užívají maximálně 3 roky. Průměrná celková životnost mobilních telefonů v České 

republice je  ale překvapivě dlouhá a to 7,99 let. Je to proto, že  si je většinou schováváme 

doma v šuplíku tzv. do rezervy. Nejméně jeden zbytečný telefon má doma asi 65 % Čechů. 

Takto nám doma leží až 8 milionů nepoužívaných mobilů. Většina z nich se už nikdy 

nepoužije.  Je to škoda, když zvážíme, že 80% přístrojů se dá recyklovat a obsahují cenné 

materiály, například kovy jako jsou zlato, stříbro, nikl, měď, nebo železo. V roce 2010 

bylo v České republice recyklováno asi jen 3-6 % vysloužilých mobilních telefonů. Podle 

průměrných hodnot v Evropské unii se dá předpokládat, že v příštích 10 letech by mohlo 

být v EU shromážděno až 1,3 miliardy vyřazených mobilních telefonů. Toto množství a 

druh odpadu obsahuje asi 31 tun zlata a 325 tun stříbra, což je určitě zajímavým faktem 

vzhledem k tomu, že Evropa je, co se týče nerostných surovin, závislá na dovozu.  [3], 

[12], [13] 
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Obrázek 5: Staré mobilní telefony sesbírané na akci firmy Vodafone [16] 

 

 Převážnou část mobilního telefonu tvoří různé druhy plastů (ABS-PC, PPS, 

silikonové plasty, atd.), měď a keramika. V menším množství se v něm vyskytují kovy 

jako zlato, stříbro, nikl, železo, zinek. Průměrný mobilní telefon s hmotností 100 gramů 

například obsahuje 15 mg mědi a 0,4 gramu drahých kovů (zlato, stříbro, platina). Jeden 

gram zlata získáme z recyklace pouhých devětadvaceti mobilních telefonů, zatímco těžbou 

stejného množství zlata bychom generovali skoro tři tuny odpadu. Ze všech mobilů 

uložených doma v šuplíku bychom mohli získat 2700 kg stříbra, 300 kg zlata, 152 kg 

palladia a 8 kg platiny.   [3], [14], [15] 

 Pro podporu sběru vyřazených mobilních telefonů se organizují různé motivační 

akce. Například v roce 2012 zavedl Vodafone spolu s Rema systémem ekologické 

hodnocení mobilních telefonů. Cílem této akce bylo motivovat zákazníky i zaměstnance 

k tomu, aby  své staré telefony postupovali k recyklaci. Mobilní telefony, které se v rámci 

této akce sesbíraly, vidíme na obrázku 5. Aktuálně probíhá akce zpracovatelské firmy 

Asekol s názvem Věnuj mobil. Zájemce, který chce svůj starý telefon věnovat, si zažádá o 

odpovědní obálku. V té potom zašle přístroj firmě Asekol. Ta následně funkční telefony 

zkontroluje a předá organizacím, které pracují s handicapovanými občany. Nefunkční 

telefony zrecykluje. [16] 
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 Konečné zpracování mobilních telefonů se provádí ve specializovaných závodech. 

U nás je největším z nich společnost Stena Safina, která se zabývá komplexním 

zpracováním materiálů a odpadů s obsahem drahých a neželezných kovů. V ní končí 

všechny mobily, které už nelze opětovně použít. Zde se nejdříve separují součásti 

s obsahem drahých kovů od ostatního materiálu. Potom se získaný drahý kov 

homogenizuje tavením. Dále se analyzuje, kolik přesně tavenina kovů obsahuje a jejich 

ryzost. Poté se drahé kovy vyrafinují do čistoty 4N, tzn. 99,99 %. Tyto ryzí kovy se  

můžou znovu použít k výrobě nových produktů, většinou v elektrotechnickém, sklářském, 

automobilovém nebo chemickém průmyslu. [16]  
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4. Metody úpravy elektroodpadu  
 

Úprava a zneškodnění elektroodpadu tvoří velice rozsáhlý komplex činností 

použitých na neobyčejně různorodou skupinu materiálů. Ta zahrnuje objekty od velikosti 

malého mobilního telefonu až po průmyslové komplexy jako jsou telefonní ústředny nebo 

velkokapacitní chladící zařízení. Elektrická a elektronická zařízení neustále mění svůj 

design a je proto nutno počítat i se změnami zavedených postupů. [2], [4] 

 V současné době lze recyklaci elektronického odpadu rozdělit do třech hlavních 

kroků: [6] 

 Demontáž- selektivní demontáž, zaměřena na vyčlenění nebezpečných nebo 

cenných komponentů. 

 Mechanické a/nebo metalurgické zpracování pro zvýšení obsahu žádoucích 

materiálů (příprava pro rafinaci) 

 Rafinace- poslední krok, získané materiály jsou zpracovávány tak, aby byly 

přijatelné pro jejich původní použití.  

4.1. Demontáž 

 

 Z důvodu minimalizace rizik při dalším nakládání a minimalizace likvidovaného 

odpadu nám Zákon o odpadech ukládá, aby se z elektroodpadu přednostně demontovaly 

vyjmenované součásti, jako například baterie, plošné spoje, součásti obsahující rtuť, 

výbojky, obrazovky, inkoustové kartridže, kondenzátory obsahující PCP apod. Proto je 

nutná před vlastním zpracováním elektroodpadu většinou metod jeho předúprava. Tato 

technicky a finančně relativně nenáročná fáze recyklačního procesu tedy zahrnuje hlavně 

ruční nebo částečně mechanizovanou demontáž  a předtřídění elektroodpadu. Provádí se 

většinou v chráněných dílnách a přináší tak možnost zapojení handicapovaných osob do 

pracovního procesu.  Demontáž probíhá podle provozního řádu, který je zpracován 

v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a 

elektroodpady. [18], [42] 
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4.2. Mechanické metody 

Podstatou těchto metod je zmenšení počáteční suroviny a její roztřídění s využitím 

fyzikálních vlastností jednotlivých součástí. Při mechanickém zdrobňování na materiál 

působí vnější síly, surovina může být rozpojována a rozrušována tlakem, smykem, 

úderem nebo nárazem. [1], [20] 

  Hlavním procesem mechanických metod je drcení. Typ drtícího zařízení se volí 

podle povahy drcených surovin a také podle účelu drcení.   

 Pro drcení elektrošrotu jsou vhodné tyto drtiče: [19], [20]  

a) Bubnový drtič- v bubnovém drtiči probíhá drcení díky rotačnímu mechanizmu 

drtiče a současně proto, že do sebe jednotlivé části drceného materiálu narážejí. 

Tím je zajištěna vysoká účinnost drcení. Bubnový drtič firmy ODES vidíme na 

obrázku 6.  

b) Čelisťový drtič- v čelisťových drtičích se surovina drtí mezi pevnou a pohyblivou 

čelistí drtiče. Jejich výhodou je jednoduchá konstrukce a snadná obsluha a údržba. 

Materiál se přivádí seshora a vypadává dole štěrbinou mezi čelistmi.  

c) Kladivový drtič- kladivové drtiče mají na rotoru upevněna otočně kladiva, která při 

rotaci svými údery drtí materiál.  

d) Řetězový drtič- rychloběžný drtič v němž probíhá drcení průběžně. Dokáže odpad 

nadrtit a především separovat od sebe v nejvyšší možné míře jednotlivé složky 

odpadu.  

 

Obrázek 6: Bubnový drtič [19] 

Nejvýznamnějším dodavatelem technologií pro zpracování elektroodpadu je v této 

době česká firma ODES s.r.o. Jaroměř. Je jednou ze tří firem v Evropě, která vyrábí 

řetězový drtič. Technologie se zařízeními od tohoto výrobce se používají například ve 
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firmách SAFINA a.s., Vestec u Prahy a Kovohutě Příbram nástupnická a.s., které 

zpracovávají elektroodpad. [19] 

Po ruční demontáži tedy odpad putuje za pomoci vstupního dopravníku do drtiče. 

Tam může odpad vstupovat jednak ve formě celých zařízení (bez vyjmenovaných 

demontovaných součástí, jak je uvedeno výše) nebo jen jako určitý typ ručně vytříděného 

odpadu (například desky s tištěnými spoji z počítačů). Drtič je většinou usazen 

v samostatné izolační kobce z důvodu hlučnosti. Poté je podrcený materiál tříděn dle druhu 

na magnetickém dvoustupňovém separátoru. Tímto je provedena první separace 

magnetické frakce odpadu.  Obsluha potom na vodorovném dopravníku ručně  třídí zbylou 

magnetickou složku, kterou tvoří volné kousky oceli, zbývající velké kusy a další 

interesantní komponenty odpadu jako například cívky. Tento krok je důležitý, protože 

odstraněním této frakce chráníme následné zařízení. Následuje znovu drcení a to na 

dvourotorovém drtiči. Dále se na bubnovém sítě třídí nemagnetická frakce. Tato frakce se 

skládá ze směsi nekovových materiálů a neželezných kovů.  Tříděním se získají tři 

velikostní frakce. První je do 10 mm, druhá od 10 do 40 mm a poslední nad 40 mm. Tyto 

frakce se zpracovávají každá zvlášť. V pneumatickém separátoru se třídí jemný kovový 

podíl do 10 mm. Takto vytěžený lehký podíl se ukládá na odval a těžký podíl třídí 

protiproudým hydrocyklónem a magnetickým separátorem pro získání kovů a slitin. 

Střední podíl od 10 do 40 mm se třídí v těžkokapalinovém třídiči. Vzniká směs 

hliníkových slitin a směs těžkých neželezných kovů. Hrubý podíl nad 40 mm se ručně třídí. 

Separují se neželezné kovy (Al, Cu, Zn, Pb, mosaz) a odpady, které obsahují ušlechtilé 

kovy. [1], [19], [20] 

 Během celého procesu drcení probíhá odsávání. Odsátý prach se většinou ukládá 

jako nevyužitelný odpad na skládky.  

Podrcené a vytříděné suroviny jsou přeloženy do přepravního nebo skladovacího 

prostrou. Tuto technologii znázorňuje obrázek 7. [1],[19] 
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Obrázek 7: Postup zpracování elektronického odpadu ( přepracováno podle [1]) 

 4.3. Pyrometalurgické metody 
 

 Tyto metody zahrnují procesy tavení, pyrolýzy, reakcí s plynnou fází za vysokých 

teplot a spékání. Největší předností těchto metod je, že se pomocí nich dají zpracovávat 

všechny formy elektroodpadu. Těmto metodám nemusí vždy předcházet demontáž 
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vyjmenovaných složek elektroodpadu a proces drcení. Většina nebezpečných látek je 

během procesu zneškodněna. Pyrometalurgické metody ovšem mají i své nevýhody. Obsah 

plastů v elektroodpadu se stává při tepelných procesech zdrojem znečištění životního 

prostředí. Čistícím systémem mohou unikat těkavé těžké kovy, jako jsou rtuť, selen nebo 

kadmium. Tyto kovy obsahuje většina elektrozařízení, hlavně těch starších. Odhaduje se, 

že spalováním odpadů unikne na území Evropské unie ročně do ovzduší asi 36 tun rtuti a 

16 tun kadmia. U těchto metod také dochází ke ztrátám základních i ušlechtilých kovů 

z důvodu obsahu keramických a skleněných složek v odpadu, které navyšují kvantum 

strusky v pecích. [1], [6], [22] 

 Pokud odpad obsahuje organické složky, volí se k jejich odstranění obvykle 

spálení v peci nebo v tavenině. [1] 

Elektrotechnické součástky (tištěné spoje, konektory, integrované obvody) se 

míchají s roztaveným olovem v peci. Na povrchu taveniny zůstanou plavat barevné kovy a 

železo, plasty se vypálí a v roztaveném olovu se kumulují ušlechtilé kovy. Roztavené 

olovo se poté prohání vzduchem a vznikne struska ze zoxidovaného olova a obecných 

kovů.  Zbylé olovo obohacené o drahé kovy se rafinuje. [23]   

Dalším pyrometalurgickým procesem je také pyrolýza. V tomto procesu se za 

nepřístupu vzduchu rozkládají organické látky (plasty, guma atd.) na plyny a kapaliny, 

které se mohou využít jako palivo nebo zdroj chemikálií. Anorganické složky (kovy, sklo, 

atd.) zůstávají téměř beze změny, tudíž cenné složky mohou být obnoveny a znovu 

použity. Pyrolýza je vhodná zvláště pro složité odpady, které obsahují mnoho různých 

plastů ve směsi s jinými materiály, jako je tomu u elektroodpadu. [24] 

Metoda reakce s plynnou fází se používá u nadrcených zlacených elektronických 

dílů. Plynným chlórem se chloruje za teploty 500°C a to 20 min. Vzniká AuCl3. [22] 

 

 4.4. Hydrometalurgické metody 

 

 Ve srovnání s pyrometalurgickým zpracováním jsou hydrometalurgické metody 

přesnější, předvídatelnější a snadněji kontrolovatelné. Hlavními kroky 

v hydrometalurgických procesech se skládají z řady kyselých, zásaditých nebo 

amoniakálních loužení z pevného materiálu. Vzniklé roztoky se potom podrobují 

separačním a čistícím postupům, jako je srážení, cementace, extrakce rozpouštědlem, 
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adsorpce na aktivní uhlí, inontová výměna, extrakční elektrolýza pro izolaci a koncentraci 

zájmových kovů. [6], [25] 

 Loužení je proces extrakce rozpustné složky z pevné látky pomocí rozpouštědla. 

Jde o první krok v hydrometalurgickém procesu. Nejčastějšími loužícími činidly pro 

obnovu drahých kovů jsou kyanid, halogenid, thiomočovina a thiosíran. Kyanid jako 

lixiviat zlata se používal v těžebním průmyslu více než sto let. Mechanismus rozpouštění 

zlata v roztoku kyanidu je v podstatě elektrochemický proces. Maximální rozpuštění zlata, 

stříbra, paládia a platiny v roztoku kyanidu můžeme získat při pH 10 až 10,5. Pořadí 

aktivity pro ušlechtilé kovy je Au > Ag > Pd > Pt. V různých zlatých dolech se udála řada 

ekologických havárií, které způsobily závažné znečištění řek a podzemních vod. To 

vyvolalo všeobecné znepokojení nad používáním kyanidu jako loužícího činidla. Testovalo 

se několik náhražek, z nichž nejvíce realisticky se jeví thiomočovina a thiosíran. [6] 
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5. Získávání kovů pomocí flotace  

 

 Ryzí kovy jsou obecně známy svou výbornou flotovatelností. Nejdříve je ale 

potřeba popsat pár primárních principů a podmínek flotace. 

Flotace patří mezi fyzikálně- chemické způsoby rozdružování. Podstatou flotace 

je rozdružování jednotlivých materiálů na základě rozdílné smáčitelnosti jejich povrchů. 

Některé materiály jdou vodou smáčet dobře, to jsou tzv. hydrofilní látky a některé špatně, 

ty nazýváme hydrofobní. Za pomoci vhodných flotačních přísad se diference v těchto 

vlastnostech zvětšují.  [26] 

 Flotace probíhá tímto způsobem. Materiál určený k flotaci je nejdříve smíchán 

s flotačními přísadami. Potom přichází do flotátoru, kde je intenzivně provzdušňován. Na 

bublinkách vzduchu ulpívají částice, které hydrofobní (vodou nesmáčitelné) a tyto 

bublinky je vynášejí na povrch suspenze do pěny. Částice hydrofilní (vodou smáčitelné) 

klesají ke dnu. Flotaci lze využít pro separaci mnoha různých druhů nerostných surovin, 

při zpracování odpadních kalů z papíren a textilních závodů, pro odstraňování tiskařské 

černi ze starého papíru apod. Schéma příkladu flotace vidíme na obrázku 8. [26], [27] 

 

Obrázek 8: Schéma flotačního cyklu [35] 
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 Rozhodujícím faktorem v procesu flotace jsou flotační přísady. Ty se adsorbují na 

povrchů určitého materiálu a tím značně mění jejich povrchovou energii tím směrem, který 

potřebujeme.[26], [27]. Můžeme je rozdělit podle působnosti do tří hlavních kategorií: [26] 

 sběrače 

 pěniče 

 přísady měnící flotační vlastnosti rmutu  

 depresory (potlačující) 

 aktivátory (oživující) 

 modifikující 

 Sběrače jsou organické látky, které vytvářejí na zrnkách materiálu jemný povlak, 

jenž redukuje jejich smáčitelnost. Tím se vylepšuje případně vyvolává flotační schopnost. 

Sběrače můžeme rozdělit na heteropolární a nepolární. V praxi se více používají 

heteropolární sběrače, jejichž molekuly disociují na náležející ionty. Jako sběrače se 

používají například olejové kyseliny, kyselina linolová, xantogenany, sole kyseliny 

karbonové, petrolej, produkty frakční destilace ropy apod. Po přidání sběračů následuje 

přidání pěničů. [26], [27] 

Pěniče jsou organické heteropolární látky, které se lehce mísí s vodou. Redukují 

diferenci povrchového napětí mezi vodou a vzduchovými bublinkami. Zvyšují míru difúze 

vzduchových bublinek ve flotačním prostředí a vytvářejí na povrchu rmutu stálou pěnu, 

která zadrží vyflotované částice. Jako pěniče se používají například éterické oleje 

(borovicový olej, eukalyptový olej, kreozotový olej atd.), xylenol, krezol, glykol, flotakol, 

silice, pyrolýzní olej atd. [26], [27], [36], [37] 

Přísady měnící flotační vlastnosti rmutu se používají při flotaci materiálů, které 

jsou si podobné v chemickém složení a schopností reagovat se sběrači. Podstatou těchto 

přísad je, že potlačují (depresory) flotovatelnost jedné látky, kdežto druhá je flotovaná a 

přechází do pěny. Ve druhé etapě je flotovatelnost potlačovaného minerálu obnovena 

(aktivátorem), to znamená, že v této etapě odchází do pěny a separuje se od neflotující 

látky. Jako depresory se používají například fosforečnany, chroman draselný, kyanid sodný 

nebo draselný apod. Jako aktivátory se používají například chlorid barnatý, kyselina sírová 

nebo síran měďnatý. [26], [27] 

Flotovatelnost některých látek ovlivňuje také pH prostředí. PH se může upravovat 

pomocí sody, vápenného hydrátu nebo louhu sodného. [27]   
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Flotace se uskutečňuje ve flotačních zařízeních, tzv. flotátorech. Mechanický 

(obr.a) a pneumatický (obr.b) flotátor vidíme na obrázku 9.  

Popis mechanického flotátoru: [26] 

1. přívodní trubka 

2. přívod suroviny 

3. míchadlo 

4. uklidňující rošt 

Popis pneumatického flotátoru: [26] 

1. přívod suroviny 

2. provzdušňovací prostor 

 

 
Obrázek 9: Běžné flotátory [26] 
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 V prvopočátcích svého vzniku se flotace využívala k úpravě primárních surovin, 

především k oddělení ryzích kovů, jako jsou zlato, stříbro, platina, měď, v polymetalických 

rudách. Teprve později se začala využívat i v jiných oblastech k úpravě sekundárních 

surovin. V dnešní době se flotace běžně využívá v rozsáhlém spektru průmyslových 

oblastí, při čištění odpadních a průmyslových vod, při separaci plastů apod. [28]  

Ryzí kovy jsou obecně známy svou výbornou flotovatelností. Vyhovuje jim 

flotace ve slabě zásaditém prostředí pH= 7-9. Jako sběrače jsou pro ně nejvhodnější 

sulfhydrilové sběrače jako jsou xantogenany, alkyl-aryldithiofosfáty, merkaptány, 

thiofenoly atd. Z praktického hlediska se nejvíce využívají xantogenany (soli kyseliny 

xantogenové), protože jsou relativně neměnné, dobře rozpustné ve vodě, netoxické a mají 

výborné sběrací účinky. Vyrábí se průmyslově reakcí sirouhlíku, hydroxidu draselného 

nebo sodného a příslušného alkoholu. Krystalický xantogenan má žlutozelenou barvu a 

zapáchá po česneku. [27], [28], [30] 

 

Obrázek 10: Schéma molekuly xantogenanu [31] 

 Odpady z metalurgických a hornických procesů obsahují hospodářsky využitelné 

obecné kovy, zejména měď, kobalt a zinek. Opětovné použití kovů přepracováním odpadů 

z hutních a hornických procesů může pozitivně ovlivnit dostupnost kovů a následně 

stabilizovat jejich cenu na světovém trhu.    

 Pomocí flotace se zpracovávají haldy kovonosných odpadů, odvaly strusek 

z metalurgických závodů, skládky starých úpraven apod., z nichž se získává v prvé řadě 

měď, ale i zinek, olovo a další kovy. Z jemně rozemleté vyzdívky hutnických agregátů lze 
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získat flotací kovovou měď. Měď se dá pomocí flotace také získat z konvertorových 

strusek, což je levnější, než hutnický způsob získávání mědi ze strusek. Z kovohutnických 

strusek, které obsahují měď, zinek a olovo, lze také pomocí flotace tyto kovy získávat. 

Těžké kovy se v polymetalické strusce nácházejí ve formě slitiny. Flotací se získá 

kolektivní koncentrát. [28] 

 Surovina může být před flotací upravena pomocí segregačního pražení. Jde 

vlastně o chlorační pražení a rozklad chloridu příslušného kovu na redukčním činidle. 

Během tohoto procesu se sloučeniny mědi či niklu redukují do kovové formy a jsou 

produkovány částečky mědi nebo niklu flotační zrnitosti. [27] 

 Stále probíhají výzkumy na rozdružování kovonosných odpadů, které obsahují 

zlato, stříbro a mnoho dalších kovů (cesium, lithium, rubidium atd.). Některé z těchto  

studií jsou popsány níže.  

 

 5.1. Separace mědi z měděné strusky 

 

 Struska je slitina oxidů kovů a nekovů, které vzájemně vytvářejí sloučeniny a 

roztoky.   Strusky mohou obsahovat navíc nepatrná množství kovů, sulfidů kovů a plynů. 

Vznikají jako vedlejší produkty v metalurgických procesech nebo jako zbytky ve 

spalovacích procesech. Podle původu a vlastností lze strusky rozdělit do tří hlavních 

kategorií a to železné strusky, neželezné strusky a strusky ze spalování. Strusky obvykle 

obsahují drahé kovy (s výjimkou vysokopecní strusky) a mohou tak být považovány za 

sekundární zdroj kovů. [32], [33], [34] 

 

                              

Obrázek 11: Měděná struska [32] 
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Měděná struska, jakou vidíme na obrázku 11, vzniká při tavení měděných 

koncentrátů na kamínek. Příklady chemické složení měděné strusky různého původu je 

uvedeno v tabulce 2. Obecně lze říci, že hlavními složkami v měděných struskách jsou Fe 

a SiO2 v množství 25- 50 % pro každou z nich. Téměř všechny měděné strusky obsahují 

značné množství Cu (0,5- 3,7 %). V závislosti na původu některé strusky obsahují také Co 

a/nebo Ni. Některé strusky obsahují také toxické prvky (As) a těžké kovy (Pb). V případě, 

že struska neobsahuje větší množství zinku nebo olova, deponuje se na odval. [32], [34] 

 

Tabulka 2: Chemické složení měděné strusky (přepracováno podle  [33], [34])                                                                         

Složka ( v %) Struska 1 Struska 2 Struska 3 Struska 4 Struska 5 Struska 6 

Cu 2,60 0,58 3,70 1,22 2,75- 3,30 1,43 

Co 0,36 0,21 0,25 - 0,5-0,7 0,72 

Ni 0,045 0,57 - - 0,9- 1,2 - 

Ag ( ppm) - - 2 - - - 

Pb - - 0,18 - - - 

Zn 0,425 - 0,44 - - 8,90 

Fe 52,0 38,6 49,99 32,24 45-48 20,70 

SiO2 - Si: 17,40 22,45 - 24-26 Si: 15,37 

Al2O3 - Al: 2,51 1,14 - - Al: 2,56 

CaO - Ca: 1,11 - - - Ca: 6,26 

MgO - Mg: 1,65 - - - Mg: 2,53 

Mn - 0,03 - - - - 

Ti - 0,15 - - - - 

S 4,90 0,93 1,56 - - 0,59 

As - - 0,05 - - - 

 

 Posouzením možností, jak získat zpět měď ze strusek, které jsou deponovány 

v areálu závodu Kovohuty Krompachy, a.s., se zabývala ve své práci M. Podešvová. 

Autorka zkoumala získávání mědi z těchto strusek pomocí více různých metod. Konkrétně 

flotaci provedla ve čtyřech variantách. Tou první byla flotace oxidačně pražené strusky. 

Zde se dosáhlo nejlepších výsledků s použitím 300 g/t ethylxantogenanu sodného. Získáno 

bylo 63 % mědi. Druhou variantu flotace zkoumala u segregačně pražené strusky. Tato 

úprava strusky se však jevila jako nevýhodná, protože výtěžnost činila pouze 35,89 % Cu. 
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Jako třetí byla zkoumána nepražená struska. Optimální dávky ethylxantogenanu sodného 

jsou v tomto případě 300 a 500 g/t. Výtěžnost Cu dosahovala až 80 %. Poslední variantou 

byla flotace nepražené strusky pomocí bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans. Jako 

flotační činidlo bylo dávkováno 5 ml ethylxantogenanu sodného a 6 kapek borovicového 

oleje. Měď začala přecházet do koncentrátu po 21 dnech působení. Po 30 dnech bylo 

v koncentrátu již 72 % Cu. [32] 

 Jako velice vhodná byla vyhodnocena na základě výzkumu třetí varianta, kdy se 

zkoumala flotace nepražené strusky s výtěžností okolo 80 %. Množství mědi po této 

flotaci je uvedeno v tabulce 3. [32] 

 

Tabulka 3: Množství Cu po flotaci (v %) [32] 

Vzorek Koncentrace konc. Výtěžnost konc. Koncentrace odp. Výtěžnost odp. 

1 (100 g/t EXS) 0,38 64,8 0,22 35,92 

2 (200 g/t EXS) 0,40 71,94 0,18 28,06 

3 (300 g/t EXS) 0,41 80,45 0,14 19,55 

4 (500 g/t EXS) 0,38 81,09 0,14 18,91 

5.2. Separace stříbra ze strusky 

 
 Na Kutnohorsku je na odvalech uloženo asi 400 000 tun strusky, která vznikla 

úpravou stříbrných rud. Tato struska byla podrobena zkoumání, které mělo vést 

k nabohacení flotačního koncentrátu o stříbro. Použité vzorky pocházely z haldy v údolí 

řeky Vrchlice, kterou vidíme na obrázku 12. [31] 

 

 

Obrázek 12: Halda strusky v údolí řeky Vrchlice na Kutnohorsku [31] 
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 Odebraný vzorek byl podrcen, pomlet a poté podroben rentgenové fluorescenční 

analýze. Ta ukázala, že struska obsahuje mimo stříbra též vyšší množství paládia a 

molybdenu a to dokonce ve vyšší koncentraci než stříbro. Vzorek byl flotován za různých 

podmínek. Jako sběrač byl použit ethylxantogenan sodný (EXS) a isobuthylxantogenan 

sodný (IBXS). Flotovalo se v kyselém i zásaditém pH. Zkoumal se také vliv síry a 

železooxidujících aerobních bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans. [31] 

 Zjistilo se, že největších výnosů bylo dosaženo v zásaditém pH, kdy bylo u všech 

těchto flotací dosaženo podobné kvality koncentrátů. I přesto skoro 70% stříbra přecházelo 

do odpadu. Kyselé pH a bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans nejsou pro flotaci této 

strusky v rámci získávání stříbra vhodné. [31] 

5.3. Separace kobaltu a mědi z hlušiny  
 

 Americký těžební průmysl ročně vyprodukuje 7 000 000 tun odpadů z procesů, 

které mohou být využity jako vedlejší produkty. Hlušinu, vznikající při těžbě nerostných 

surovin, lze považovat za potenciální zdroj kovů. Navíc tato hlušina, pokud je nesprávně 

uložená nebo opuštěná, může být vystavena erozi či zvětrávání v důsledku deště a větru. 

V důsledku toho mohou být ovlivněny uvolněnými nečistotami okolní vody, půdy, 

vegetace a volně žijící živočichové. Opuštěné hlušiny také mohou ohrozit lidské zdraví 

toxickými kovy, jako je olovo a kadmium. V provincii Katanga v Demokratické republice 

Kongo se nachází obrovské množství nesprávně uložené nebo opuštěné hlušiny. To je 

důvodem, proč se vědci z této republiky zabývali otázkou možnosti znovuzískání kobaltu a 

mědi přepracováním hlušiny pomocí flotace. Oxidy nalezené v rudách zpracovávaných 

v Katangu jsou hydrofilní a neplavou ani pomocí thiolových sběračů, jako jsou 

xantogenáty klasicky určené pro sulfidické minerály. To bylo důvodem podrobit je 

sulfidizaci prostřednictvím NaSH. Sulfidizace oxidických minerálů mědi a kobaltu 

umožňuje jejich aktivaci nebo tvorbu kovového sulfidu nebo elementární síry na jejich 

povrchu, čímž zlepšuje jejich flotovatelnost pomocí sběrače thiolové skupiny. Flotací bylo 

získáno ze studované hlušiny 44,8 % mědi a 88,3 % kobaltu. Na základě těchto výsledků 

se ukázalo, že pro získávání kovů z hlušiny je flotace vhodnou metodou. [38], [39] 
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 5.4.  Separace kovů z kalu pomocí kombinace hydrotermální 

sulfidace a flotace 
 

 V Číně se v hutním průmyslu vyprodukuje ročně více než 1,3 miliard tun pevného 

odpadu obsahujícího těžké kovy. Většinu z tohoto odpadu tvoří vysoce vlhkostní kal. Ten 

nejenže zabírá půdu, ale může mít také negativní dopad na životní prostředí vzhledem 

k možnosti uvolnění toxických prvků, jako je například olovo, arsen, kadmium apod. 

Stabilizace a recyklace kovů obsažených v kalu je pomocí tradičních technologií velmi 

obtížná. Například pražení znamená spotřebu velkého množství energie a také produkci 

strusek s obsahem kovů, loužením zase vznikají odpadní vody s obsahem velkého 

množství kovů a nebezpečné zbytky.  

 Je dobře známo, že těžké kovy jsou v přírodě běžně přítomny v sulfidických 

rudách, jako je galenit (PbS) nebo sfalerit (ZnS). V této formě se snadno koncentrují 

konvenční flotační technologií. Sulfidací se můžou převést těžké kovy na kovové sulfidy 

se stabilními vlastnostmi a se schopností snadno flotovat. Jako sulfidant byla v této práci 

použita síra. Cílem studie bylo zlepšit podmínky pro získávání zinku z kalu flotací.  

 Vzorky kalů byly nejprve vysušeny na vzduchu a prosety na sítu o velikosti ok 

75-150 µm. Poté byly štěpeny ve směsi HCl a HNO3 v poměru 3: 1. Dále byly roztoky 

přefiltrovány a analyzovány. Elementární složení kalu z této analýzy je uvedeno    

v tabulce 4.  

 

Tabulka 4: Složení surového kalu (v hm.%) [40] 

Zn Pb Fe Ca S Cd Cu As Mn Al 

13,80 0,95 4,0 17,4 10,5 0,73 0,10 0,06 1,70 0,52 

 

 

 Hydrotermální sulfidace byla provedena v autoklávu. Kal byl ve vhodném poměru 

smíchán se sírou. Tato směs a 700 ml vody se dávkovala do autoklávu. Ten byl následně 

uzavřen a umístěn na 4 hodiny do pece nastavené na teplotu 260 °C. Po ochlazení byly 

výsledné produkty filtrovány. Sraženina byla oddělena, promyta deionizovanou vodou a 

nakonec usušena při teplotě 80 °C ve vakuové sušárně. Flotační testy byly provedeny v 

laboratorním flotačním zařízení typu XFD. Z materiálu, který byl upraven sulfidací, se 

podařilo separovat 45,34 %.  [40] 
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6. Experimentální část 

 

Experimentální část je zaměřena na ověření možnosti využití flotace pro 

nabohacení flotačního koncentrátu především o drahé kovy, ale i o další kovy, které se 

nacházejí v úletech po drcení elektroodpadu. V současnosti se tento prachový podíl nijak 

dále nevyužívá a většinou končí jako nevyužitelný odpad na skládkách.   

 

6.1. Charakteristika vzorku 

 

 

 Vzorek úletů, který vidíme na obrázku 13, byl získán z firmy, která se zabývá 

zpracováním elektroodpadu. Tyto úlety o velikosti částic v jednotkách mikrometru vznikají 

především během procesu drcení a jsou odsávány pomocí hydrocyklónů. Poté tyto 

prachové podíly firma ukládá bez dalšího využití do skladovacích prostor.  

 

 

Obrázek 13: Vzorek prachu z vnitřního odsávače 
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 Tento vzorek byl podroben analýze ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě. 

Mineralizace vzorku byla provedena lučavkou královskou. Výsledky této analýzy jsou 

uvedeny v tabulce 5.  

 

Tabulka 5: Výsledky analýzy prachu vzniklého při zpracování elektroodpadu 

Ukazatel Hodnota Jednotka 

Zlato (Au) 23,8 mg/kg 

Stříbro (Ag) 52,8 mg/kg 

Platina (Pt) 0,23 mg/kg 

Paladium (Pd) 7,11 mg/kg 

Hliník (Al) 26800 mg/kg 

Měď (Cu) 38500 mg/kg 

Olovo (Pb) 32400 mg/kg 

Cín (Sn) 8480 mg/kg 

 

 Výsledky analýzy ukázaly, že vzorek prachu obsahuje vyšší množství mědi, 

olova, hliníku a drahých kovů.  

 V rámci charakteristiky vzorku bylo provedeno také stanovení spalitelných látek 

(obr. 14). Z tohoto stanovení vyplývá, že přibližně 38 % vzorkovaného prachu tvoří 

organická a 62 % anorganická část. U organických látek se předpokládá, že jde o směs 

mnoha druhů plastů. Kovy jsou pravděpodobně navázány na nespalitelné části prachu. 

 

Obrázek 14: Zastoupení spalitelných a nespalitelných látek ve vzorku 

38% 

62% 

Spalitelné látky Tuhý zbytek po spalování 
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6.2. Příprava vzorku před flotací 

 

 Před zahájením flotace bylo nutné rozplavit vzorek v mixeru. Pokus o rozplavení 

byl proveden ve dvou variantách za různých podmínek. První pokus byl proveden se 

smáčedlem a druhý měl být proveden bez smáčedla. Bez smáčedla se však vzorek ukázal 

být špatně smáčitelný a proto bylo přidáno smáčedlo i do druhého pokusu. Tyto dva 

pokusy jsou podrobněji popsány níže. Vzorek před rozplavením vidíme na obrázku 15.  

 

Obrázek 15: Vzorek před úpravou 

 

 

Navážka 100 g/ l 

 Po rozmíchání 100 g vzorku spolu s 1 litrem teplé vody (40 °C) v mixeru vznikla 

na povrchu hustá pěna s velkými bublinami, která se nedala lehce rozbít. Na povrchu 

bublin byly zachyceny viditelně nesmočené částice vzorku. Nepomohlo ani přidání 

smáčedla (saponát), ani přidání soli (NaCl) jako elektrolytu. Celý produkt byl následně 

zředěn v poměru 2 : 1, na povrchu hladiny zůstala stále hustá pěna. Z důvodu špatné 

smáčivosti materiálu a vzniku husté pěny byla navážka snížena na 10 g/l.  

 

Navážka 10 g/l 

 Vzorek o hmotnosti 10 g byl smíchán s 1 litrem vody. Po mixování vznikla pěna 

pokrytá prachem, což značilo opět špatnou smáčivost vzorku. Po přidání smáčedla 

(saponátu) se vzorek smáčel mnohem lépe a na hladině se vytvořila jemná šedá pěna. Poté 



 Veronika Majtanová: Separace drahých kovů z úletů po drcení elektroodpadu flotační   

metodou 

29 

2014 

byly do roztoku přidány ještě 2 lžičky (14 g) NaCl. Následovalo znatelné klesání částic, 

tzv. lavinový efekt. Pěna byla čistá, jemně šedá, částice byly viditelně smočeny. 

 

 

 6.3. Flotační testy 

 

 Flotační testy byly prováděny na pneumo-mechanickém flotátoru řady VRF, který 

sestrojila společnost RD Příbram. Tento flotátor je používán pro laboratorní účely na 

Institutu environmentálního inženýrství VŠB-TU Ostrava a vidíme ho na obrázku 16. 

 

 

Obrázek 16: Pneumo-mechanický flotátor  

Flotace 1 

 

Flotace 1 probíhala 5 minut při navážce 10 gramů vzorku v 1 litru vody. Jako 

sběrač byl použit ethylxanthogenan sodný dávkovaný v množství 100 gramů na 1 tunu 

suroviny. Jako smáčedlo a zároveň pěnič byl použit saponát (Jar) a to v množství 5 kapek. 

Do flotační cely byly přidány také 2 lžičky soli 14 g (NaCl). Pro přehlednost jsou 
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podmínky flotace 1 znázorněny v tabulce 6. Hodnota pH se pohybovala v neutrální oblasti 

okolo 7. 

 

 

Tabulka 6: Podmínky flotace 1 

Navážka 10 g 

Dávka sběrače (EXS) 0,001 g 

Dávka pěniče (saponát) 5 kapek 

Elektrolyt (NaCl) 14 g 

pH 6,9 

Doba agitace 5 minut 

Doba flotace 5 minut 

 

  

Od začátku flotace vznikala viditelně mineralizovaná bohatá pěna a to ve velkém 

objemu. Po pěti minutách byla pěna čistá bez částic, z čehož vyplynul konec flotace. Po 

ukončení flotace byly vzniklé produkty přefiltrovány, vysušeny, zváženy a podrobeny 

analýze. Hmotnost kleslé frakce byla 1,06 gramů. Hmotnost plovoucí (pěnové) frakce byla 

8,94 gramů. Výnosy flotace jsou znázorněny v tabulce 7 a pro lepší přehlednost také 

v grafu na obrázku 17.  

 

Tabulka 7: Výsledky flotace 1(výnosy) 

Produkt Hmotnost (g) Výnos (%) 

Kleslá frakce 1,06 10,6 

Plovoucí frakce 8,94 89,4 
∑ (přívod) 100 100 
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Obrázek 17: Graf výnosů flotace 1 

 

Výsledky analýzy produktů flotace 1 jsou uvedeny v tabulkách 8, 9 a 10. Na 

základě těchto výsledků byla vypočítána výtěžnost, tzn. množství kovu, které bylo získáno 

flotací, vztažené k celkovému množství kovu v přívodu.  

 

Tabulka 8: Výsledky flotace 1 (kovnatost a výtěžnost zlata) 

Produkt Kovnatost Au (mg/kg) Kovnatost Au (%) Výtěžnost Au (%) 

Plovoucí frakce 26,4 0,00264 99,2 

Kleslá frakce 1,9 0,00014 0,8 

∑ (přívod) 23,80 0,00238 100 

 

Tabulka 9: Výsledky flotace 1 (kovnatost a výtěžnost stříbra) 

Produkt Kovnatost Ag (mg/kg) Kovnatost Ag (%) Výtěžnost Ag (%) 

Plovoucí frakce 59 0,00590 99,90 

Kleslá frakce 5,1 0,00051 0,1 

∑ (přívod) 52,8 0,00528 100 

 

Tabulka 10: Výsledky flotace 1 (kovnatost a výtěžnost paládia) 

Produkt Kovnatost Pd (mg/kg) Kovnatost Pd (%) Výtěžnost Pd (%) 

Plovoucí frakce 7,81 0,000781 98,2 

Kleslá frakce 1,21 0,000121 1,8 

∑ (přívod) 7,11 0,000711 100 
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 Z této analýzy je patrno, že pomocí flotace se kovnatost vzhledem k výnosům u 

všech sledovaných kovů navýšila pouze nepatrně, poněvadž téměř celý vzorek přešel do 

pěnového produktu. 

Flotace 2 

 

 U flotace 2 bylo použito navážky 10 gramů vzorku v 1 litru vody, jako sběrač byl 

použit Montanol 551 v dávce 500 g/ tunu suroviny. U této flotace byl smáčedlem uhličitan 

sodný (NaCO3) s dávkováním 10 g na litr a 10 g vzorku, který zároveň zvýšil pH na 12,5. 

Agitace před flotací probíhala 5 minut. Samotná flotace pak trvala 10 minut. Parametry 

této flotace jsou pro přehlednost uvedeny v tabulce 11. 

 

Tabulka 11: Podmínky flotace 2 

Navážka 10 g 

Dávka sběrače (Montanol 551) 5 kapek 

Dávka smáčedla (NaCO3) 10 g 

pH 12,5 

Doba agitace 5 minut 

Doba flotace 10 minut 

 

 

 

Obrázek 18: Filtrát flotačního produktu 
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Díky smáčedlu byl vzorek lehce smočitelný. Vznikala bohatá pěna, která byla 

viditelně mineralizovaná. Flotace trvala do doby, kdy pěna začala být viditelně čistá bez 

částic. Produkty flotace byly po zfiltrování (obrázek 18) a vysušení zváženy a podrobeny 

analýze. Hmotnost kleslé frakce byla 0,43 gramů. Hmotnost plovoucí (pěnové) frakce byla 

9,57 gramů. Výnosy flotace jsou uvedeny v tabulce 12.  Graficky jsou pak znázorněny na 

obrázku 19.  

 

Tabulka 12: Výsledky flotace 2 (výnosy ) 

Produkt Hmotnost (g) Výnos (%) 

Kleslá frakce 0,43 4,3 

Plovoucí frakce 9,57 95,7 

∑ (přívod) 10 100 

 

 

 

Obrázek 19: Graf výnosů flotace 2 

 

 
Tabulka 13: Výsledky flotace 2 (kovnatost a výtěžnost zlata) 

Produkt Kovnatost Au (mg/kg) Kovnatost Au (%) Výtěžnost Au (%) 

Plovoucí frakce 24,72 0,00247 99,39 

Kleslá frakce 3,26 0,00033 0,61 

∑ (přívod) 23,8 0,00238 100 
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Tabulka 14: Výsledky flotace 2 (kovnatost a výtěžnost stříbra) 

Produkt Kovnatost Ag (mg/kg) Kovnatost Ag (%) Výtěžnost Ag (%) 

Plovoucí frakce 54,6 0,00546 98,96 

Kleslá frakce 12,8 0,00128 1,04 

∑ (přívod) 52,8 0,00528 100 

 

 

Tabulka 15: Výsledky flotace 2 (kovnatost a výtěžnost paládia) 

Produkt Kovnatost Pd (mg/kg) Kovnatost Pd (%) Výtěžnost Pd (%) 

Plovoucí frakce 7,36 0,00074 99,06 

Kleslá frakce 1,53 0,00015 0.94 

∑ (přívod) 7,11 0,00071 100 

 

 Jak vyplývá z tabulek 13, 14, 15, ani u této flotace se nepodařilo významně 

navýšit vzhledem k výnosům kovnatost suroviny.  

Flotace 3 

 Flotace 3 probíhala v kyselém pH 1,5, které bylo upraveno pomocí 10 ml kyseliny 

sírové (5 mol). Navážka byla opět 10 gramů vzorku v 1 litru vody. Parametry této flotace 

jsou pro přehlednost uvedeny v tabulce 16. U této flotace nebylo použito, kromě kyseliny 

sírové, žádných činidel.  

 

Tabulka 16: Podmínky flotace 3 

Navážka 10 g 

pH 1,5 

Dávkování pH modifikátoru (H2SO4) 10 ml 

Doba agitace 5 minut 

Doba flotace 10 minut 
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Obrázek 20: Vynášený pěnový produkt 

 

Flotace probíhala do vyčištění pěny (obrázek 20) asi 10 minut. Pěna už nebyla tak 

bohatá a rychle se rozbíjela. Pěnového produktu bylo podstatně méně než v zásaditých 

flotacích. Hmotnost pěnového produktu po filtraci a vysušení byla 8,96 gramů a hmotnost 

kleslého produktu 1,04 gramů. Výnosy flotace jsou uvedeny v tabulce 17.  Graficky jsou 

pak znázorněny na obrázku 21.  

 

Tabulka 17: Výsledky flotace 3 (výnosy) 

Produkt Hmotnost (g) Výnos (%) 

Kleslá frakce 1,04 10,4 

Plovoucí frakce 8,96 89,6 

∑ (přívod) 10 100 
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Obrázek 21: Graf výnosů flotace 3 

 

Tabulka 18: Výsledky flotace 3 (kovnatost a výtěžnost zlata) 

Produkt Kovnatost Au (mg/kg) Kovnatost Au (%) Výtěžnost Au (%) 

Plovoucí frakce 26,38 0,00264 99,31 

Kleslá frakce 1,5 0,00015 0,69 

∑ (přívod) 23,8 0,00238 100 

 

 

Tabulka 19: Výsledky flotace 3 (kovnatost a výtěžnost stříbra) 

Produkt Kovnatost Ag (mg/kg) Kovnatost Ag (%) Výtěžnost Ag (%) 

Plovoucí frakce 58,43 0,00584 99,15 

Kleslá frakce 3,8 0,00038 0,85 

∑ (přívod) 52,8 0,00528 100 

 

 

Tabulka 20: Výsledky flotace 3 (kovnatost a výtěžnost paládia) 

Produkt Kovnatost Pd (mg/kg) Kovnatost Pd (%) Výtěžnost Pd (%) 

Plovoucí frakce 7,82 0,000780 98,6 

Kleslá frakce 0,96 0,000096 1,4 

∑ (přívod) 7,11 0,000711 100 

 

Výsledky analýzy produktů flotace v kyselém prostředí (tab. 18, 19, 20) ukázaly, 

že se kovnatost suroviny vzhledem k výnosům navýšila opět jen bezvýznamně.  
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Flotace 4 

Poslední flotace probíhala bez pěniče a sběrače. Smáčedlem v této flotaci byl 

uhličitan sodný (NaCO3) s dávkováním 10 g na 1 litr a 10 g vzorku. Toto činidlo také 

zvýšilo pH na 12,5. Flotace trvala 10 minut. Navážka byla opět 10 gramů v 1 litru vody. 

Podmínky této flotace jsou uvedeny v tabulce 21. 

  

Tabulka 21: Podmínky flotace 4 

Navážka 10 g 

pH 12,5 

Dávkování smáčedla (NaCO3) 10 g 

Doba agitace 5 minut 

Doba flotace 10 minut 

 

 

Obrázek 22: Pěnový produkt 

 

I bez pěniče a sběrače vznikala během flotace bohatá pěna, která již po 5- 7 

minutách byla čistá. Jak je patrno na obrázku 22, téměř celá surovina přešla do pěnového 

produktu (až 99 %), ve flotační cele zbyla jemně zakalená voda. Filtrace kleslého produktu 
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se v tomto případě neprováděla, neboť bylo viditelné, že kleslý produkt neobsahoval téměř 

žádný zbytek. Výnosy flotace jsou uvedeny v tabulce 22. Graficky jsou pak znázorněny na 

obrázku 23.  

 

Tabulka 22: Výsledky flotace 4 (výnosy) 

Produkt Hmotnost (g) Výnos (%) 

Plovoucí frakce 9,90 99 

Kleslá frakce 0,1 1 

∑ (přívod) 100 100 

 

 

Obrázek 23: Graf výnosů flotace 4 

  

Tabulka 23: Výsledky flotace 4 (kovnatost a výtěžnost zlata) 

Produkt Kovnatost Au (mg/kg) Kovnatost Au (%) Výtěžnost Au (%) 

Plovoucí frakce 24,01 0,00240 99,89 

∑ (přívod) 23,8 0,00238 100 

 

 

Tabulka 24: Výsledky flotace 4 (kovnatost a výtěžnost stříbra) 

Produkt Kovnatost Ag (mg/kg) Kovnatost Ag (%) Výtěžnost Ag (%) 

Plovoucí frakce 53,3 0,00533 99,93 

∑ (přívod) 52,8 0,00528 100 
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Tabulka 25: Výsledky flotace 4 (kovnatost a výtěžnost paládia) 

Produkt Kovnatost Pd (mg/kg) Kovnatost Pd (%) Výtěžnost Pd (%) 

Plovoucí frakce 7,18 0,000718 99,91 

∑ (přívod) 7,11 0,000711 100 

 

Výsledky analýzy pěnového produktu potvrdily předpoklad, že téměř všechny 

sledované prvky spolu se zbytkem suroviny přešly do pěnového produktu. Tyto výsledky 

jsou uvedeny v tabulkách 23, 24 a 25. 

 

6.4. Stanovení spalitelných látek  

 

Po provedených flotacích byly plovoucí frakce spáleny v muflové laboratorní peci 

na keramických miskách (obr. 24). U produktů z flotace 3 v kyselém pH byla pro 

zajímavost provedena spalitelnost i u kleslé frakce. 

 

 

           Obrázek 24: Plovoucí produkt po spálení 

Jak je patrno z grafu na obrázku 25, poměr organických látek (plastů apod.) a 

anorganických látek byl téměř stejný jak na přívodu, tak v produktech flotace. To 

znamená, že charakter vzorků se po flotaci nezměnil. 
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Obrázek 25: Graf výsledků ze spalování 
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7. Závěr 
 

Cílem této práce bylo zjistit, zda je možno ze vzorků úletů po zpracování 

elektroodpadu flotační metodou získat koncentrát s navýšeným obsahem drahých kovů. 

Před samotným zahájením flotačních testů byla provedena analýza vzorku prachu, kterou 

byly zjištěny obsahy kovů. Tato analýza sloužila pro následné porovnání s obsahy 

vybraných drahých kovů po flotaci. V rámci charakteristiky vzorku byly provedeny také 

stanovení obsahu spalitelných látek. Flotace získaných vzorků byla prováděna za různých 

podmínek z důvodu optimalizace procesu. Celkem byly provedeny 4 flotace, u kterých 

byly sledovány výnosy a dále kovnatost a výtěžnost zlata, stříbra a paládia. 

 Flotace 1 probíhala s použitím etylxantogenanu sodného jako sběrače. U flotace 2 

byl sběračem Montanol 551. Flotace 3 probíhala v kyselém pH a bez flotačních činidel.  

Poslední flotace 4 byla provedena bez použití činidel v zásaditém pH.  

 Z výsledků analýz bylo zjištěno, že téměř všechen materiál přecházel do 

pěnového produktu. Kovnatost pěnového produktu se vzhledem k výnosům téměř nelišila 

od kovnatosti přívodu. Nejhůře dopadla flotace 4, která probíhala bez činidel. Výsledky 

analýzy ukázaly, jak bylo i viditelné, že do pěny přešlo 99 % suroviny i se sledovanými 

kovy.  

Z výzkumu vyplývá, že flotační metoda pro navýšení kovnatosti tohoto materiálu 

není vhodná. Lepším řešením by mohla být, dle mého názoru, například metoda 

elektrostatického rozdružování nebo případně loužení (chemické, biochemické), což může 

být předmětem zkoumání dalších diplomových prací.  
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