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Summary 

 
This dissertation work is focused on the verification of separation options of non-ferrous 
metals and their possibilities from the electronic waste which are printed wirings mostly. This 
work is oriented on obtaining of the materials such as tin and copper which are the main 
principals in this kind of the waste. The whole experiment is based on leaching of the 
electronic waste in acidic medium concretely in the solution of salt acid, sulphuric acid and 
nitric acid. 

 
 
 
 
 

Keywords: 
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Anotace  
 
 
Předložená diplomová práce se zabývá ověřením možností rozdružování barevných kovů 
z elektronického odpadu, jako jsou především plošné spoje. Práce je zaměřena na získávání 
cínu a mědi, které jsou v těchto odpadech zastoupeny nejvíce. Experiment je založen na 
chemickém loužení elektronického odpadu v kyselém prostředí, konkrétně v roztoku kyseliny 
chlorovodíkové, kyseliny sírové a kyseliny dusičné.   
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1. ÚVOD  
 
 
       Prioritou státní environmentální politiky České republiky, týkající se odpadů, je 

předcházení vzniku odpadů a omezování jejich tvorby, zhodnocování odpadů recyklací, 

materiálové zhodnocování, nebo jejich energetické využívání a až nakonec jejich 

zneškodňování způsobem neohrožujícím zdraví lidí a nepoškozujícím životní prostředí. 

       Množství odpadů z elektrických a elektronických zařízení rychle roste a jejich problém 

není pouze v negativním vlivu na životní prostředí. Tím, že je elektrický a elektronický odpad 

ukládán na skládky, přichází naše hospodářství o cenné suroviny v podobě ušlechtilých kovů, 

které na skládkách nebo spalovnách nenávratně mizí. 

 

Jedním z možných řešení je vyrábět jen takové elektrické a elektronické zařízení, které umožní 

jejich opětovné využití a ulehčí jejich následnou demontáž, recyklaci a zhodnocování u 

zpracovatelů, kteří splňují podmínky stanovené platnou legislativou v ČR a celé EU. 

        

Cílem této diplomové práce je vyhodnotit možnost získávání barevných kovů, konkrétně mědi 

a cínu, z elektronického odpadu loužením ve třech druzích kyselin o stejných koncentracích. 

Dále práce zahrnuje, kromě experimentální části, také soubor informací o současné legislativě 

týkající se elektrických a elektronických odpadů (OEEZ), jejich nebezpečnosti, technologiích 

a způsobu zhodnocování.  
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2. ELEKTROODPAD JAKO SPECIFICKÝ DRUH ODPADU 
 
      Elektrospotřebiče se starším datem výroby jsou hodně poruchové a v posledních letech se 
vlivem technologického vývoje jejich oprava nevyplatí. Neustále nové, technicky vyspělejší, 
na provoz ekonomičtější výrobky nahrazují relativně nedávno zakoupené a funkční 
elektrospotřebiče. 
      Odstranit vyřazené elektrospotřebiče nejjednodušším způsobem, tj. vyhodit je do 
kontejneru a zahrnout na skládce, je nejen v  rozporu se zákonem, ale také velká škoda. Je v 
nich využitelné železo, měď, hliník,cín a spousta dalších drobných náhradních dílů. Spotřebiče 
vyřazené z užívání jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, protože jsou v nich použity 
materiály, které mohou ohrozit životní prostředí, a nebo mohou být využity jako suroviny. 
 
      Recyklační firmy mají povinnost využít a nezávadně zneškodnit tento odpad ekologicky a 
kvalifikovaně. Za tytéž peníze (cena za skládkování je neustále zvyšována z důvodu vyrovnání 
ceny za ekologickou recyklaci), co by stálo zneškodnění odpadů na skládce, zajistí jejich 
demontáž a ekologickou likvidaci. Množství OEEZ se neustále zvyšuje, v současné době se v 
České republice vybere zhruba 4,3 kg OEEZ na hlavu ročně, zatím co v roce 2007 to byly jen 
pouhé 2,3 kg/os.. V celkové produkci státu za rok 2008 to dělá přibližně 45000 tun OEEZ. [1] 
 
      

2. 1 Legislativa týkající se elektrických a elektro nických za řízení 
 
       Současný zákon č. 7/2005 Sb., který novelizuje zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., 
vytváří v odpadovém hospodářství zřetelnou hierarchii. V  zákoně o odpadech je  zřejmá 
preference předcházení vzniku odpadů a jejich opětovného využívání před jejich odstraněním, 
zejména pokud se jedná o ukládání odpadů na skládky. Každý občan je ze zákona povinen 
předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Vzniklé odpady 
musí sám využívat nebo nabízet k využití jiným oprávněným osobám, teprve nevyužitelné 
odpady se mohou zneškodnit. Materiálové využití má přednost před jiným využitím odpadů. 
Z této hierarchie vyplývají i priority při nakládání s výrobkem (odpadem): [2] 
 

• Předcházení vzniku odpadů, snižování jejich množství – minimalizace používání 
surovin a snižování množství především nebezpečných odpadů. 

• Opětovné využívání – opětovné využití výrobku nebo jeho části za stejným nebo 
podobným účelem. 

• Recyklace – zpracování odpadů tak, aby je bylo možno použít jako surovinu pro 
výrobu stejného nebo jiného výrobku. 

• Využití – zhodnocení odpadů kompostováním nebo získáním energie. 
• Odstranění – zneškodnění odpadů jejich spálením ve spalovně bez využití energie 

nebo uložením na skládku. 
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       Účinným nástrojem omezování vzniku odpadů je stanovení povinného zpětného odběru 
již nepotřebných výrobků výrobci a dovozci tohoto zboží. To je zřejmé i z výrazného zvýšení 
poplatků za uložení odpadu. Zákon stanovuje povinnost zpětného odběru pro následující  
výrobky: 
 

• minerální a jiné oleje 
• elektrické akumulátory 
• galvanické články a baterie 
• výbojky a zářivky 
• pneumatiky 
• automobily 
• elektronické výrobky 
• chladničky používané v domácnostech 

 
       Česká republika byla k datu 13. srpna 2004 nucena uvést v účinnost právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s evropskými směrnicemi, ze kterých vyplývá, že: 
 

• Výrobce elektrických nebo elektronických zařízení uváděných na trh po 13. srpnu 
2005 musí být jasně identifikovatelný podle značky na zařízení. 

• Výrobci musí vhodně označovat elektrická a elektronická zařízení uvedená na trh 
symbolem pro označení elektrického a elektronického zařízení. 

• Nejpozději od 13. srpna 2005 mělo být výrobci zajištěno financování nákladů na 
sběr, zpracování, využití a environmentálně šetrné odstraňování OEEZ. 

• Nejpozději do 31. prosince 2008 stát měl zajistit, aby výrobci splnili cíle pro 
využití, opětovné použití a recyklaci. 

• Pokud jde o OEEZ z domácností, stát zajistil, že nejpozději od 13. srpna 2005 byly 
zřízeny systémy, které umožní konečným držitelům a distributorům minimálně 
bezplatně vracet OEEZ z domácností. 

• Budou distributoři při dodávce nových výrobků zodpovídat za zajištění minimálně 
bezplatného vracení těchto odpadů, a to vždy jedno odpadní zařízení za jeden nový 
výrobek, pokud jde o zařízení ekvivalentního typu, které plnilo stejnou funkci jako 
dodávaný výrobek. 

• Bylo výrobcům povoleno zřídit a provozovat samostatné nebo kolektivní systémy 
zpětného odběru OEEZ z domácností za předpokladu, že jsou v souladu s cíli této 
směrnice. Stát zajistil, aby vše bylo nejpozději do 31. prosince 2008 a bylo 
dosaženo míry odděleného sběru v průměru nejméně čtyř kilogramů OEEZ z 
domácností na osobu za rok. 

 
       Evropský parlament a Rada Evropské unie přijaly 27. ledna 2003 Směrnici 2002/96/ES, o 
odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Jednalo se v pořadí již o třetí směrnici, 
která zaváděla v oblasti odpadů povinnou míru jejich odděleného sběru, využití, opětovného 
použití a recyklaci. Dále byla přijata Směrnice 2002/95/ES, o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. 
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       Česká Republika dle zákona číslo 185/2001 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb., o odpadech a 
další navazující legislativy přistoupila od 1. září 2005 k účtování tzv. viditelného poplatku za 
zpětný sběr, likvidaci a financování elektroodpadu. Zákon č. 7/2005 Sb. vychází z evropské 
legislativy o odpadech 2002/96/ES, známého pod názvem "Zákon o elektroodpadu". Podle 
tohoto zákona vyplývá pro výrobce a dovozce elektrozařízení povinnost od 13. 8. 2005 
spolupodílet se na financování sběru a likvidace tohoto zboží dle: 
 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/96/EC o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních (OEEZ). 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady č 2002/95/EC o omezení aplikací jistých 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. 

• Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, díl 8, paragraf 37. 
• Novely zákona č. 7/2005 Sb., transponující uvedené evropské směrnice (jako např., 

prevence vzniku elektroodpadu, minimalizace jeho podílu v netříděném odpadu, 
zvýšeni opětovného použití). 

• Recyklace a ostatních způsobů využití.  
• Vyhlášky č.352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání  s elektrozařízeními a 

elektroodpady a o bližších podmínkách financováni nakládáni s nimi (vyhláška o 
nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) vyšla v částce 123/2005 Sb., ke dni 15. 
září 2005. 

• Vyhláška č. 353, vyšla 15. září 2005, kterou se mini vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrob-
nostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 
505/2004 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb.. o podrobnostech nakládáni s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. 

• Zákona č. 185/2001 Sb.,ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů. [3] 

 
       Jedním ze základních problémů celé problematiky elektroodpadu bylo, jak zakomponovat 
požadavky směrnic EU (2002/96/ES a 2002/95/ES) do legislativy ČR, přesněji do zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech.  
       Podle směrnice 2002/96/ES je definováno deset kategorií EEZ k jejich využití (tj.likvidaci 
jiným způsobem než vyvezením na skládku), či opětovného použití a recyklaci. Směrnice má 
velmi široký záběr. Netýká se pouze výrobků spotřební elektrotechniky, ale veškeré techniky 
využívající ke své činnosti elektrický proud. 
 
 

2.2 Rozdělení OEEZ podle legislativy ČR  
 
       Směrnice 2002/96/ES je založena na možnosti upřesnění kritérií, což znamená, že členské 
státy mohou schválit přísnější opatření pro ochranu ŽP, pokud jsou tato opatření v souladu 
s legislativou ES. Tato kapitola obsahuje seznam kategorií výrobků v působnosti směrnice a  
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seznam výrobků spadajících do těchto kategorií. Seznam není úplný a členské státy mohou do 
vnitrostátní legislativy zahrnout další výrobky.  
       Účelem této směrnice je na prvním místě prevence vzniku odpadních elektrických a 
elektronických zařízení (OEEZ) a dále jeho opětovné použití, recyklace a další formy jeho 
využívání ve snaze snížit množství odpadu určeného k odstranění. Usiluje také o zlepšení 
účinnosti ochrany životního prostředí ze strany všech subjektů zapojených do životního cyklu 
elektrických a elektronických zařízení, tj. výrobců, distributorů, spotřebitelů a zejména 
subjektů přímo zapojených do zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení. 
       Směrnice 2002/95/ES je založena na čl. 95 smlouvy. Účelem této směrnice je sblížit 
právní předpisy členských států o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízeních, přispět k ochraně zdraví, k využití a environmentálně šetrnému 
odstranění odpadních elektrických a elektronických zařízení. [2] 

 
 

2.2.1 Základní pojmy 
 
       Abychom mohli OEEZ vhodně rozdělit, je nutná přesná definice, co to OEEZ je a kam ho 
vlastně zařadit: 
       
 Elektroodpad je definován jako elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně 
komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které jsou v tom okamžiku součástí 
elektrozařízení. Zkratkou elektrozařízení jsou dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. v 
platném znění myšlena elektrická a elektronická zařízení, jejichž funkce musí být závislá na 
elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo se musí jednat o zařízení určená k 
výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo magnetického pole, dále ta 
elektrozařízení, jež jsou používána při napětí nepřesahující 1000 V pro střídavý proud a 1500 
V pro stejnosměrný proud, vyjma zařízení určených výlučně pro účely obrany státu. Navíc 
elektrozařízení, aby mohla být klasifikována jako elektroodpad, musí spadat do jedné z deseti 
skupin uvedených v příloze č. 7 zákona o odpadech.[4] 
 
Vymezení některých základních pojmů: 
 

• Elektroodpad - jsou elektrozařízení, která jsou odpadem, včetně všech 
komponentů, konstrukčních dílců a spotřebních dílců, jenž jsou součástí 
elektrozařízení v čase, kdy se jej držitel zbavuje. 

• Elektroodpad z domácností - je elektroodpad, který pochází z domácnosti 
fyzických osob a z obchodních, průmyslných, institucionálních a jiných zdrojů, 
který je svým složením a množstvím podobný tomu, který pochází z domácností 
fyzických osob. 

• Opětovné použití elektroodpadu - je činnost kterou se elektroodpad nebo jeho 
komponenty používají pro stejný účel, pro jaký byly původně určeny bez toho, aby 
byly recyklovany. 
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• Recyklace elektroodpadu - je opětovné zhodnocení materiálů a látek získaných z 
elektroodpadu ve výrobním procesu pro původní účel nebo pro jiné účely.  

• Zpracování elektroodpadu - je každá činnost po tom, co byl elektroodpad 
odevzdaný zpracovateli elektroodpadu na odstranění škodlivých látek, demontáž a 
šrotování pro účel zpětného získávání komponentů, konstrukčních dílců, 
spotřebních dílců, materiálů a látek a všechny další činnosti vykonané pro účely 
zhodnocení, opětovného použití nebo environmentálně vhodné zneškodnění 
elektroodpadu. 

• Zpracovatel elektroodpadu - je podnikatel, kterému ministerstvo udělilo autorizaci 
na zpracování elektroodpadu. 

• Výrobce elektrozařízení - je osoba, která bez ohledu na používané techniky prodeje 
včetně prodeje prostředků elektronické komunikace s výnimkou osoby konající 
výlučně na základe smlouvy o financovaní: vyrábí a prodává elektrozařízení pod 
svou značkou, dále prodává pod svou značkou elektrozařízení vyrobené jinými 
dodavateli, dováží elektrozařízení do ČR. 

• Distributor - je právnická nebo fyzická osoba podnikatel, která prodává 
elektrozařízení spotřebiteli. 

• Uvedení elektrozařízení na trh - je to okamžik, kdy elektrozařízení vyrobené v ČR 
je nabídnuto pro účely prodeje, distribuce nebo použití, nebo když je poprvé 
předmětem převodu vlastnických práv. Za uvedení elektrozařízení na trh se 
považuje i dovoz elektrozařízení. 

• Smlouva o financovaní - je pro účely tohoto zákona smlouva o půjčce, nájmu, 
pronájmu nebo prodeji na splátky, nebo jiná dohoda o odložené platbě, týkající se 
elektrozařízení, bez ohledu na to, zda podmínky této smlouvy, dohody nebo 
dodatečné smlouvy nebo dodatečné dohody ustanovují, že se uskuteční nebo může 
uskutečnit převod vlastnictví tohoto elektrozařízení. 

• Zpětný odběr - je odejmutí elektrozařízení z domácnosti od jeho držitele při prodeji 
nového elektrozařízení na výměnném základě kus za kus, pokud je odevzdávané 
elektrozařízení stejné kategorie a funkčního určení jako předávané elektrozařízení. 

• Oddělený sběr - je sběr elektroodpadu, osobitné kategorie. Elektrozařízení na účely 
odděleného sběru tvoří světelné zdroje s obsahem rtuti. 

 
 

2.2.2 Kategorie elektrických a elektronických za řízení 
 
      Odpad z elektronických a elektrotechnických zařízení se vyskytuje všude okolo nás. Je 
tedy důležité, aby z ohledu pro společnost a životní prostředí bylo s tímto materiálem dobře 
nakládáno, a tomu musí předcházet dobré rozčlenění. Můžeme jej rozdělit do řady skupin: [5] 
 
Dle číselníku odpadů, většina odpadu je ve třídách: 
 

• 16 xx xx ………………… O/N 
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• 20 xx xx ………………… O/N 
 
Podle původu : 
 

• domácí elektrospotřebiče a elektronika 
• průmyslové zařízení a služby 

 
Podle využití: 
 

• zdroje energie 
• zdroje světla 
• zábavní elektronika 
• telekomunikační 
• lékařská technika 
• přístroje z domácnosti 
 

Podle použitelnosti:  
 

• televizní přijímače 
• ostatní domácí elektronika – radiopřijímače, zesilovače, záznam zvuku a -obrazu, 

zařízení pro jejich reprodukci  
• domácí elektrospotřebiče pro ohřev a chlazení, mytí, praní a sušení, vysavače, el. 

hračky 
• zdroje světla domácí a průmyslové, žárovky, zářivky, výbojky 
• kancelářská technika – PC, monitory, tiskárny, telefony, kopírky, kalkulačky, 

kancelářská zařízení atd. 
• ochranná a zabezpečovací zařízení, snímače, identifikátory, čidla, hodiny, 

programovací zařízení, záznamová zařízení 
• lékařská a laboratorní zařízení, ultrazvuk, rentgeny, analyzátory atd. 
• velká průmyslová zařízení informační a spojovací techniky, regulační zařízení, 

klimatizace, elektromotory 
• silnoproudá zařízení, transformátory, rozvody 
• zdroje elektrické energie, baterie, akumulátory, nouzové zdroje stejnosměrné a 

střídavé atd. 
 
       Je nutné vymezení kategorií OEEZ spadajících pod účinnost směrnice, rozdělení OEEZ 
do jednotlivých kategorií a stanovení rozsahu jejich působnosti – legislativa musí rozdělit 
OEEZ tak, aby bylo možné na toto rozdělení navázat systém evidence a financování (rozdělení 
podle několika typů a nikoliv podle rozdělení do deseti kategorií, tak jak určuje směrnice). 
 
Kategorie elektrických a elektronických zařízení v oblasti působnosti směrnice: 
 

1. Velké domácí spotřebiče 
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2. Malé domácí spotřebiče 
3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 
4. Spotřebitelská zařízení 
5. Osvětlovací zařízení 
6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových 

nástrojů) 
7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 
8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků) 
9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 
10. Automaty 

 
Označování elektrozařízení uváděného na trh: 
 

• Elektrozařízení se pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadu 
označuje grafickým symbolem, který pozůstává z pojízdné sběrné nádoby na odpad 
přeškrtnuté křížem. 

 

 
 
• Grafický symbol se musí vyznačit viditelně, čitelně a nesmazatelně. 
• Informacemi pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení 

(informace pro domácnosti). 
 

 Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické 
nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za 
účelem správné likvidace výrobku se musí odevzdat na určených sběrných místech, kde budou 
přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžeme zachovat cenné přírodní zdroje 
a napomáháme prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, 
což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.  
       Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu, takto označeného, mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty. 
 

 

2.2.3 Využití složek OEEZ 
 
      Celková produkce OEEZ v současné době stoupá. Zaváděním moderních technologií se 
snižuje podíl dražších složek a tím klesá výnosnost zpracování OEEZ. Ve větší míře se 
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používají plasty a procentuální množství plošných spojů vůči celkovému objemu 
elektrospotřebiče se zmenšuje. V budoucnu bude tento poměr ještě menší. 
      
Legislativa ukládá, aby u: 
 

• Velkých domácích spotřebičů a u výdejních automatů bylo minimálně 80% 
průměrné hmotnosti výrobku odebráno jako elektroodpad. Z takto odebraných 
spotřebičů musí být 75% hmotnosti výrobku zrecyklováno.  

• U počítačů a telekomunikačních zařízení musí výrobce zaručit odběr minimálně ve 
výši 75% hmotnosti a 65% váhy opětovně využít.  

• Malé domácí spotřebiče, osvětlovací zařízení, elektrické a elektronické nástroje, 
hračky a vybavení pro volný čas, stejně jako zařízení na monitorování a kontrolu, 
musí být odebráno jako elektroodpad ze 70% a zrecyklováno musí být 50% 
hmotnosti.  

• U výbojek a zářivek musí dojít k opětovanému využití materiálu z 80 %. 
 

Legislativa ukládá v procentech využití a opětovnou recyklaci odpadů OEEZ. Hodnoty jsou  
uvedeny v Tabulce č. 1. 
 
Tabulka č. 1 : Využití a opětovná recyklace dle  kategorií OEEZ :  [5] 
 

Kategorie OEEZ Využití (%) 
Opětovné použití a 
materiálové využití 

(%) 
1. Velké domácí spotřebiče 80 75 
2. Malé domácí spotřebiče 70 50 
3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 75 65 
4. Spotřebitelská zařízení 75 65 
5. Osvětlovací zařízení 70 50 

5a. Plynové výbojky neuvedeno 80 

6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých 
stacionárních průmyslových nástrojů) 70 50 

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 70 50 

8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a 
infikovaných výrobků) neuvedeno neuvedeno 

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 70 50 
10. Automaty 80 75 
 
 
      Hodnoty uvedené v tabulce znamenají, že z daného přístroje se dá využít taková část a 
z této části na opětovné použití se využije tolik procent materiálu. Uvedené hodnoty jsou dosti 
vysoké a ne vždy se daří dané hodnoty dodržet. 
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2.3 Elektronický odpad  
      
      Vysloužilá elektrozařízení pokud se dostanou ke koncovému zpracovateli, dojde s nimi 
v důsledku legislativy EU k rozebrání a zpracování. Vzhledem k velkému sortimentu výrobků, 
které po dosloužení se řadí do kategorie OEEZ je jejich složení velice různorodé. Materiálové 
složení je závislé na mnoha faktorech, nejvíce tedy na druhu výrobku, velikosti zařízení, zemi 
původu, roku výroby a na použitých metodách výroby. Na obr. 1 jsou zastoupeny nejčastější 
zdroje OEEZ. 
 

 
 
Obr. 1. Nejčastější zdroje OEEZ:  [6] 
 
Jak je zřetelné z tohoto grafu, odpady informačních technologií nezaujímají tak zásadní podíl 
v tomto grafu. Nicméně po ruční demontáži jsou z každého elektrického nebo elektronického 
zařízení vyjmuty elektronické součásti a je třeba je nadále zpracovat. Vyjmuté elektronické 
součásti jsou ve většině případů desky s plošnými spoji a ty mají zhodné vlastnosti a 
materiálové složení jako grafická karta, kterou se budeme zabývat v experimentální části. Na 
obr. 2 je znázorněný podíl elektronických součástí z celkové hmotnosti elektroodpadu. 
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Obr. 2. Průměrné složení OEEZ: [7] 

 
Na obr.2 je vidět zastoupení jednotlivých materiálů v OEEZ. Ve většině případů jsou tyto 
materiály vzájemně propojeny v jeden celek, a proto se tak s nimi musí zacházet.  
 
 

2.3.1 Nebezpečné složky v elektronickém odpadu 
 

      Elektroodpad je kontrolovaným odpadem, jestliže jsou v něm obsaženy složky s toxickými 
vlastnostmi, nebo jsou jeho složky schopny uvolnit jiné složky, které takové vlastnosti mají po 
testu vyluhovatelnosti.  
      Elektrozařízení uvedená na trh EU po 1. 7. 2006 a elektroodpady, dle směrnice 
2002/95/ES ve znění 2005/618/ES a 2005/717/ES, o omezení obsahu některých nebezpečných 
látek v elektrotechnických a elektronických zařízení, musí mít vystaveno prohlášení, že 
výrobky, neobsahují nadlimitní hmotnostní koncentraci přípustnou v homogenních 
materiálech. Tyto materiály jsou definovány tak, že nemohou být mechanicky rozděleny na 
různorodé materiálové složky a mají neměnné složení ve všech svých částech. Směrnice 
vypisuje tento seznam materiálů: olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polychlorované 
bifenyly (PBB) a polybromovaný difenylether (PBDE), antimon, arzen, berylium, kadmium, 
olovo, rtuť a selen, dále inkousty a barvy. Hmotnostní koncentrace byla stanovena na 0,1% 
pro olovo, rtuť, selen, šestimocný chrom, polychromované bifenyly, polybromovaný 
difenyléter a na 0,01% pro kadmium. [8]   
       Uvedené prvky mohou mít významně negativní enviromentální aspekty. Při přepravě, 
demontáži či separaci například vznikají nebezpečné  prachové částice, které mohou mít 
významný dopad na okolní prostředí obecně. Do environmentálních aspektů můžeme také  
začlenit využívání přírodních zdrojů a surovin, včetně energie při výrobě a zpracování surovin 
z neobnovitelných zdrojů. Z těchto důvodů výrobci EEZ, na jejichž bedrech spočinulo 
vytvoření systémů (sběru, zpracování, využití a odstranění OEEZ), vyžadují od recyklačních 
středisek vedení systému enviromentálního řízení EMS (Environmental Management System), 
který je prvkem dobrovolným a kompatibilním se systémem řízení jakosti (QMS). Pro 
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střediska usilující o efektivní  zpracování OEEZ se může taková dobrovolná aktivita stát 
nutností vzhledem k zákonným a jakostním normám. 
       Pro zavádění EMS existuji v zásadě dva předpisy. Prvním jsou technické normy tady ISO 
14001 reprezentované především kmenovou normou ČSN EN ISO 14001 (Systémy 
enviromentálního managementu ), a druhým pak nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditů z hlediska ochrany 
životního prostředí, známé pod zkratkou EMAS II (Eco-Management and Audit Scheme). 
V rámci Basilejské úmluvy byl vypracován seznam odpadů, včetně pohybu odpadu, 
specifického složení a toxikologické charakteristiky na toxické látky, které se z odpadu mohou 
uvolnit. Tento seznam vypracovala například společnost The Movement of Controlled Waste 
NEPM. Tato zpráva, jakož i celkový přístup států nasvědčuje tomu, že elektroodpad je velice 
hlídaným odpadem.[9] 
 
Elektroodpad vyžadující zvýšenou pozornost vzhledem k obsahu toxických složek: [10] 
 

• Kondenzátory s obsahem PCB. 
• Baterie (rtuťové, lithiové, olověné, nikl-kadmiové). 
• Desky s tištěnými spoji, vybavené součástkami s obsahem škodlivých látek. 
• Skleněný odpad z obrazovek a další olovnatá skla. 
• Fyzikálně inertní skla podobná obrazovkám. 
• Výbojky, fluorescenční elektronky, zářivky a žárovky s obsahem rtuti ve formě 

odpadního skla a střepů nebo ve fyzikálně inertní formě. 
• Součástky obsahující rtuť (rtuťové spínače). 
• Elektrická a elektronická zařízení a součástky s ekologicky významným 

množstvím škodlivých látek (paměťová topná tělesa s obsahem azbestu, chladicí 
oleje, chladící a klimatizační zařízení a nebo chladící systémy s následujícími 
toxickými látkami: chlor-fluor-uhlovodíky, fluorované uhlovodíky, směsi propan-
butan, amoniak aj.). 

• Karbonizované kabely, elektrický a elektronický šrot určený pro drcení (včetně 
drcených desek tištěných spojů), popílky s obsahem ušlechtilých kovů pocházející 
ze spalování desek tištěných spojů. 

 
      Z výše uvedeného výčtu odpadů vyplývá, že je třeba opatrně manipulovat s těmito odpady. 
Před jejich zpracováním, včetně dočasného skladování, je povinností použít vhodné plochy s 
nepropustnými povrchy i pokrytím a se zařízením na jímání úniků. Případně jsou dále třeba 
odlučovače a čističe (např. odmašťovadla), vhodné sklady pro demontované náhradní díly, 
vhodné nádoby pro skladování baterií, kondenzátorů obsahujících PCB nebo PCT a jiné 
nebezpečné odpady jako např. radioaktivní odpady a zařízení pro čištění vod v souladu s 
předpisy. [11] 
      Manipulace s odpady a nevhodné nakládání s některými látkami, může mít negativní vliv 
na životní prostředí a zdraví populace. Například brómované samozhášecí přísady se mohou 
rozpouštět ve výluzích a spolu s průsaky pronikat do okolního prostředí, kde mají 
biokumulativní funkci a jsou stálé. Téměř všechny přísady obsahující brom a chlór jsou 
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schopny přesunu a v určitém rozsahu rovněž těkají. Byly prokázány v prachu a pracovním 
ovzduší při zpracování plastů. 
      Oxid antimonitý (běžné užívaný s halogenovými samozhášecími přísadami) se při zahřátí 
rozkládá a produkuje toxické výpary antimonu a rovněž v této formě může za určitých 
podmínek reagovat s vodíkem za vzniku jedovatého plynu - stihánu. Stihán působí na plíce, 
oči, kůži a celý dýchací trakt, je karcinogenní a má negativní vliv na reprodukci organismů. 
[12] 
 
 

2.3.2 Metody získávání užitkových složek 
 
      V současné době se jeví jako nejvýhodnější způsob zpracování elektroodpdu recyklace. 
Recyklace (vrácení zpět do procesu) a recyklační technologie znamenají znovuvyužití, 
znovuuvedení do cyklu. V původním slova smyslu se recyklací rozumí vrácení do procesu, ve 
kterém odpad vzniká - tedy pro původní účel a stejný systém. Lze ji považovat za 
nejefektivnější současnou strategii, která opětným využíváním odpadů šetří přírodní zdroje a 
zároveň omezuje zatěžování prostředí škodlivinami. Recyklace dlouhodobě umožňuje 
zajištění zásob v případě absolutního nedostatku, snížení nákladů při stoupajících cenách 
surovin a snížení ekologické zátěže prostředí odpady.  
      Recyklace elektroodpadů je jednou z cest k řešení surovinového problému, k úspoře 
materiálů a energií a k ochraně životního prostředí. 
      Materiály, ze kterých se elektroodpad skládá, se podstatně odlišují nejen z hlediska druhu 
odpadu dle kategorie stanovené směrnicí, ale i z hlediska okamžiku výroby. Specifickým 
elektrošrotem jsou zařízení označována jako historická. Tato zařízení oproti stávajícím 
obsahují větší podíl dřeva (chassis), pertinaxu (desky s plošnými spoji), ale také zlata, které se 
ve větší míře používalo k pokovení kontaktů, zejména v sálových počítačích či telefonických 
ústřednách. [13] Proto je důležité, aby se při recyklaci co nejvíce individuálně posuzovalo, jak 
nadále nakládat s daným elektroodpadem jak z technologického, tak ekonomického hlediska. 
 
Postup recyklačním procesem:  [10] 
 
1) Materiálové zhodnocení 

• Posouzení  zbytkové hodnoty elektroodpadu obchodním partnerem z důvodu 
odhadnutí  ekonomického  přínosu  recyklace. 

• Zpracovatelé posoudí a zhodnotí elektroodpad pro zvolení nejlepšího možného 
způsobu zpracování. 

 
2) Přidaná hodnota 

• Znovuvyužití a prodej třetí osobě. 
• Rekonstrukce či modernizace zboží za účelem prodeje nebo darování třetí straně. 

 
3) Předběžné zpracování 

• Demontáž jednotlivých částí pro opětovné použití. 
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• Demontáž za účelem recyklace nebo odstranění škodlivých či hodnotných složek. 
• Zpracování drcením, mletím, granulací, stříháním, paketováním, briketací, 

kryogenními metodami. 
• Separace železných a neželezných částí, ušlechtilých kovů, plastů aj.. 

 
4) Recyklace kovů 

• Tavení železa. 
• Rafinace neželezných kovů. 

 
5) Zpracování (odstranění) 

• Recyklace nebezpečných látek. 
• Zneškodnění nebezpečných látek. 

 
6) Deponování 

• Uložení nebezpečných složek. 
• Uložení nerecyklovatelného zbytku z elektroodpadu. 

 
 

2.4 Kovy v elektronickém odpadu 

 
      Mnoho elektrotechnických zařízení obsahuje cenné materiály, jejichž opětovné využití 
může proces recyklace učinit ekonomicky soběstačným nebo dokonce vyloženě ziskovým. 
Rentabilnímu získání obecných a barevných kovů (Fe, Al, Cu, Pb, Sn...) většinou brání to, že 
jednotlivé součástky elektrotechnických zařízení s obsahem kovů jsou obyčejně drobné a s 
mnoha propojeními, a jejich segregace je náročná.  
      Dva zásadní přístupy k problematice likvidace elektrošrotu, ekonomický a 
environmentální, většinou splývají a recyklační procedura by měla splňovat obě kritéria. 
Nepochybně ale musí dominovat požadavek zneškodnění odpadu. Opětovné využití cenných 
složek šrotu může recyklační proces zlevnit nebo dokonce zaplatit a zároveň tím lze 
minimalizovat objem odpadů, které je nutno deponovat. [14] V následujícím výčtu kovů je 
popsáno jejich využití a zastoupení v elektrozařízeních . 

 
Využití kovů v elektrozařízench: [10] 
 
Sb - malé množství antimonu je obsaženo v samozhášecích přísadách, a to ve formě oxidu 
antimonitého nebo chloridu antimonitého. 
As - malé množství arzenu ve formě arzenidu galia se nachází uvnitř světelných diod (LED). 
Fe, Al - základní kovy železo a hliník se využívají pro konstrukční účely jako je výroba krytů, 
rámů a pohyblivých částí. 
Be - malé množství berylia ve formě slitiny s mědí (obyčejně 98 % Cu a 2 % Be) může být 
přítomno ve zdířkách starších základních desek sloužících k připojení dceřinných desek. 
Rovněž malé množství může být nalezeno v „finger clips“, které se používají k udržování 
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elektrické vodivosti v kovovém krytu. 
Cd - kadmium se vyskytuje v některých součástkách s PCB jako jsou rezistory a povrchově 
montované čipy, infračervené detektory a polovodiče. Rovněž malé množství se nachází 
v plátovaných kontaktech a spínačích, velmi malé množství kadmia se může používat jako 
stabilizátor v PVC izolacích pro dráty využívané při konstrukci PC. Dobíjecí nikl-kadmiové 
baterie se používají hlavně v laptopech. V novějších typech laptopů se nacházejí spíše 
baterie typu niklmetalhydrid NiMH nebo lithiové. 
Cu - měď se využívá jako hlavní vodící prvek uvnitř elektronických zařízení a může být 
nalezena v PCB součástech, kabelech a elektromagnetech v obrazovkách a dále v paměti 
počítače. Procentuální zastoupení mědi se v kabelech mění v rozmezí 20 až 45 %. Záleží to 
především na tom, jak vysoká je kapacita a délka použitých kabelů. 
Cr - chrom se využívá jako přísada zvyšující tvrdost, nebo jako protikorozní přísada 
v ocelových krytech a také jako dekorační kov při konečných pracích. 
Pb - olovo se nachází ve velkém počtu komponentů. Ve skleněné matrici každé čelní desky 
obrazovky a kónusu je přibližně obsaženo 2 – 3 % olova v nerozpustné formě tj. asi 27 % 
z celkového složení obrazovky. Dále 15 – 100 mg olova je obsaženo ve formě rozpustného 
oxidu olovnatého ve „fritě“, což je druh pájkového skla používaného pro spojení čelní desky 
s kónusovým zakončením. Malé množství olova je obsaženo v pájce, kterou se spojují malé 
komponenty k deskám tištěných spojů a ke svařování spojů. Malé množství síranu 
olovnatého se také může použít jako stabilizátor v PVC opláštění kabelů a drátů. Některé 
poslední modely laptopů mohou obsahovat zapečetěné olověné akumulátory. 
Li - lithium je obsaženo v systémech bateriového zálohování v základní desce PC a dále 
v bateriích některých novějších laptopů. 
Hg - rtuť se nachází v malých lampách, které zajišťují prosvětlování ve světelných diodách, 
nicméně v poslední době se rtuť nahrazuje xenonem. Průměrné množství rtuti v laptopech se 
pohybuje v rozmezí od 0,12 do 5 mg, což přibližně odpovídá jedné pětině rtuti obsažené 
v běžných zářivkách používaných v domácnostech. Rtuťové spínače a relé byly tradičně 
využívány u velkých sálových počítačů. V současné době se tyto počítače využívají jen v 
minimální míře. Rtuť může být také v malém množství v bateriích a deskách s tištěnými spoji. 
Au, Pt, Ag - ušlechtilé kovy zlato, platina a stříbro se využívají jako vodivý materiál 
především v konektorech. 
Zn - zinek ve formě sulfidu zinečnatého společně s kovy vzácných zemin tvoří luminiscenční 
vrstvu uvnitř obrazovek. Tato vrstva má za úkol přeměňovat kinetickou energii elektronových 
paprsků na světlo. 
Ti, Ni, Co, Mn - tyto kovy jsou zde přítomny v malých množstvích většinou jako slitinové 
prvky. Hliník je často používán ve slitině s titanem, železo s niklem, kobaltem a manganem 
v ocelových krytech. Např. kobalt může být obsažen v NiMH bateriích. 
Ge, Ga, In, Se, Rh, Ta - malá množství případně stopy jednotlivých kovů mohou být 
nalezeny v součástkách desek tištěných spojů, např. antimon v diodách, germanium a 
galium v polovodičích, indium a selen v detektorech, ruthenium v rezistorech a tantal 
v kondenzátorech. 
Eu, Tb, V, Y- luminiscenční směsi a zářiče uvnitř obrazovek (kromě sulfidu zinečnatého nebo 
sloučenin kadmia uvedených výše), obsahují europium, terbium, vanad a ytrium. 
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      V experimentální části se budeme zabývat grafickou kartou a hlavně kovy v ní 
obsaženými, především tedy mědí a cínem. Grafická karta spadá do kategorie osobních 
počítačů (PC), proto v Tabulce č. 2  je uvedený průměrný obsah kovů v  PC v [%] hmotnosti. 
 
Tabulka č. 2 : Procentové zastoupení jednotlivých složek  v osobním počítači (PC): [15] 

 
 

Materiál  Obsah v hm. % Materiál  Obsah v hm. % 
oxid křemičití 24,8803 bismut 0,0063 

plasty 22,9907 chrom 0,0063 
železo 20,4712 rtuť 0,0022 
hliník 14,1723 germanium 0,0016 
měď 6,9287 zlato 0,0016 
olovo 6,2988 indium 0,0016 
zinek 2,2046 ruthenium 0,0016 
cín 1,0078 arzen 0,0016 
nikl 0,8503 selen 0,0013 

barium 0,2315 galium 0,0013 
mangan 0,0315 paladium 0,0003 
stříbro 0,0199 europium 0,0002 

berylium 0,0157 niobium 0,0002 
kobalt 0,0157 vanad 0,0002 
tantal 0,0157 ytrium 0,0002 
titan 0,0157 platina stopy 

antimon 0,0094 rhodium stopy 
kadmium 0,0094 terbium stopy 

 
 

2.4.1 Cín a jeho využití 
 
      Cín, chemická značka Sn (lat. Stannum) patří mezi kovy, které jsou známy lidstvu již od 
starověku především jako součást slitiny zvané bronz. Cín patří v technickém rozdělení mezi 
těžké kovy, má velmi nízký bod tání, je dobře kujný, v normálním prostředí značně odolný 
vůči korozi a zároveň je zdravotně prakticky nezávadný. Nachází využití při výrobě slitin 
(bronz, pájky, ložiskový kov), v potravinářství při dlouhodobém uchovávání potravin 
(pocínování konzerv, cínové fólie) a při výrobě uměleckých předmětů. Je to stříbrobílý lesklý 
kov, není příliš tvrdý, ale je značně tažný, takže jej lze válcovat na velmi tenké fólie. Ve 
sloučeninách se vyskytuje v mocenství: Sn+2 a Sn+4. 
      Cín je vůči vzduchu i vodě za normální teploty stálý a jeho anorganické sloučeniny jsou 
pokládány za málo toxické. Vůči působení silných minerálních kyselin není cín příliš odolný. 
Velmi ochotně se rozpouští především v kyselině chlorovodíkové za přítomnosti i malých 
množství oxidačních činidel (HNO3, H2O2, …). Také v silně alkalických roztocích se kovový 
cín poměrně rychle rozpouští za vzniku ciničitanového aniontu [SnO3]

-2. Cín je tedy amfoterní 
(jeví se ve dvou podobách). [16] 
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Cínaté a cíničité soli mohou dráždit v důsledku svých redukčních vlastností a hydrolýzy. Za 
toxikologicky významnější jsou pokládány oxid a chlorid ciničitý. Toxický je stannan. [17] 
 
Reakce cínu s kyselinami použitými v experimentální části:  [18] 

 
1) Cín se při reakci s horkou koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou (HCl) oxiduje 

na chlorid cínatý.  
Sn + 2HCl --› SnCl2 + H2 

 
2) Cín se při reakci s horkou koncentrovanou kyselinou sírovou (H2S04) oxiduje na síran 

cínatý.  
Sn + 2H2S04 --› SnSO4 + S02 + 2H20 

 
3) Cín se při reakci se zředěnou kyselinou dusičnou (HNO3) oxiduje na dusičnan cínatý.  

4Sn + 10HNO3 --> 4Sn(N03)2 + NH4N03 + 3 H20 
       
      Celkově je cín v zemské kůře poměrně vzácným prvkem. Průměrný obsah činí pouze 2 - 4 
ppm (mg/kg). V mořské vodě činí jeho koncentrace pouze 3 mikrogramy v jednom litru. 
Hlavní cínovou rudou je kasiterit neboli cínovec, chemicky oxid cíničitý Sn02, který obsahuje 
78,62% cínu. Další, ale vzácná cínová ruda, je například stannin Cu2S•FeS•SnS2. Cínovec se 
vyskytuje v cínovcových žilách a pegmatitech, hromadí se v náplavech. V České republice 
jsou poměrně bohatá naleziště cínových rud, např. Cínovec, Horní Krupka, Horní Slavkov. 
Světová ložiska jsou především v Barmě, Indonésii, Malajsii, Bolívii, Brazílii, Rusku 
(Jakutsko a Čukotka), Nigérii a Austrálii. [18] 
 
Použití cínu: [19] 
 

• povrchová úprava méně odolných kovů 
• Sn je odolný vzduchu, vodě, zředěným kyselinám i zásadám 
• bílý plech (= konzervy) 
• slitiny: 

- bronzy = Sn + Cu 
- ložiskové kovy = Sn + Sb + Cu + Pb 
- pájky = Sn + Pb 
- liteřina = Sn + Sb + Pb 

 
      Nejjednoduššími cínovými pájkami jsou slitiny s olovem, používané pro pájení 
jednoduchých elektrických obvodů nebo pro instalatérské práce. Dnes se postupně od slitiny s 
olovem ustupuje a začíná se využívat slitina s bismutem, která má podobné vlastnosti. Bod 
tání těchto pájek je dán poměrem obou kovů, pohybuje se v rozmezí 250 – 400 °C. 
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2.4.2 Měď a její využití 
 
      Měď , chemická značka: Cu (lat. Cuprum) je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy, 
používaný člověkem již od starověku. Vyznačuje se velmi dobrou tepelnou a elektrickou 
vodivostí, dobře se mechanicky zpracovává a je odolný proti atmosférické korozi. Je základní 
součástí řady velmi důležitých slitin a mimořádně důležitý pro elektrotechniku. 
       Měď je v zemské kůře přítomna poměrně vzácně. Odhaduje se, že její obsah činí 55 – 70 
ppm (mg/kg). V mořské vodě se její koncentrace pohybuje pouze na úrovni 0,003 miligramů v 
jednom litru.  
 
Ryzí měď se v přírodě nachází, ale vzácně ve větším množství, vyskytuje se tedy převážně ve 
sloučeninách. Volná se ve větší míře vyskytuje u Hořejšího jezera v Severní Americe. 
Nejčastěji ji nacházíme ve formě sulfidů, mezi něž patří například chalkosin neboli leštěnec 
měděný Cu2S, covellin CuS, bornit Cu3FeS3, bouronit (Cu2.Pb)3[SbS3]2 nebo chalkopyrit 
neboli kyz měděný CuFeS2. Dalšími významnými minerály jsou kuprit Cu2O, zelený malachit 
CuCO3 . Cu(OH)2 a jemu chemicky podobný modrý azurit 2 CuCO3 . Cu(OH)2. 
 
      Rozpouštění mědi v minerálních kyselinách probíhá, ale jako ušlechtilý kov nedokáže z 
kyseliny vytěsnit kation vodíku, a proto se rozpouští v oxidujících kyselinách nebo v 
neoxidujících kyselinách v prostředí oxidačních činidel. 
 
Reakce měďi s kyselinami použitými v experimentální části: [20] 

1) V roztoku zředěné kyseliny chlorovodíkové (HCl) se měď nerozpouští, pokud se do 
roztoku přidá oxidační činidlo (nejběžněji peroxid vodíku), probíhá rozpouštění velmi 
pomalu. V případě koncentrované kyseliny chlorovodíkové se měď také nerozpouští, 
ale v přítomnosti oxidačních činidel probíhá rozpouštění poměrně rychle za vzniku 
zeleného roztoku chloridu měďnatého. 

HCI + H202 + Cu -» CuCI2 + 2 H20 

 
2) V roztoku zředěné kyseliny sírové se měď nerozpouští, ale v přítomnosti oxidačního 
činidla se měď rozpouští za vzniku zelenomodrého roztoku síranu měďnatého. V 
koncentrované kyselině sírové, která již je oxidující kyselinou, se měď zprvu 
nerozpouští a pouze černá na oxid měďnatý, uvolňuje se oxid siřičitý, a teprve po 
zčernání mědi se oxid měďnatý rozpouští v kyselině sírové na modrý roztok síranu 
měďnatého. 

H2S04 + H202 + Cu -» CuS04 + 2 H20  
 

3) V roztoku koncentrované kyseliny dusičné, která je také oxidující kyselinou, se měď 
rozpouští za vzniku modrého roztoku dusičnanu měďnatého a uvolňování oxidu 
dusičitého. 
Cu + 8 HN03 -» 3 Cu(N03)2 + 2 NO + 4 H20 
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      Mezi největší světové producenty mědi patří především Chile, Peru a USA v Novém 
Mexiku a Utahu. Významná ložiska měděných rud se dále nalézají v Zairu, Zambii, Kanadě, 
Kazachstánu a Polsku. 
 
Míra recyklace mědi: 
 
      Nejnovější údaje poskytnuté Mezinárodní skupinou pro studium mědi (International 
Copper Study Group, ICSG) ukazují rostoucí používání mědi – od roku 1970 se její využití 
více než zdvojnásobilo. Míra recyklace tohoto kovu také stoupá. Celkem 37% světového 
využití mědi pochází z recyklovaných zdrojů, včetně recyklace výrobků po skončení jejich 
životnosti (tzv. sekundární výroba) a přímé recyklace „nových zbytků“ (tedy odpadu z 
výrobního procesu). V Evropě toho číslo dosahuje 42%. [21] 
 
Výhody mědi: [21] 
 

• 100% recyklovatelná, a to nekonečně 
• Recyklace mědi snižuje těžbu přírodních zdrojů 
• Recyklace mědi snižuje spotřebu energie až o 85% ve srovnání s primární 
• Recyklace mědi zmírňuje problémy spojené s nakládáním s odpady 
• Jeden z mála materiálů, který nepodléhá rozkladu nebo ztrátě chemických 

vlastností během recyklace 
• Extrémní odolnost a trvanlivost 

 
Použití: 

• Po železu (Fe) a hliníku (Al) nejdůležitější kov 
• Přístroje 
• Součásti strojů, nářadí, nástroje 
• Umělecká řemesla 
• Pokrývání střech  
• Obkládání lodí 
• Největší význam: dráty elektrického vedení 
• Slitiny: bronz (= Cu + Sn) → vysoká tvrdost i pevnost (bronz + Zn + Pb → nižší 

cena slitiny) 
• Dělovina, zvonovina (= čistá slitina Cu + Sn) 

 
      Měď vede v čistém stavu velmi dobře elektrický proud, po stříbře vykazuje druhou 
nejlepší vodivost ze všech kovových prvků za normální teploty. Ale i při velmi malém obsahu 
nečistot, zejména antimonu a arsenu, se vodivost výrazně snižuje. Zároveň je i výborným 
vodičem tepla. Čistá kovová měď je poměrně měkká a proto se pro praktické aplikace často 
používají její slitiny s prvky. Měď je velmi tažná a kujná a i proto se z ní vyrábí vodiče 
elektrického proudu. [20] Používá se jako hlavní vodící prvek uvnitř elektronických zařízení a 
může být nalezena v PCB součástech, kabelech a elektromagnetech v obrazovkách a dále v 
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paměti počítače. Procentuální zastoupení mědi se v kabelech mění v rozmezí 20 až 45%. 
Záleží to především na tom, jak vysoká je kapacita a délka použitých kabelů.  [15] 
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3. TECHNOLOGIE A MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ  
 

       V dnešní době, tedy po zavedení legislativy evropské unie o odpadech z elektrických a 
elektronických zařízení (OEEZ), se pozornost zpracovatelů odpadů upírá směrem k 
technologiím, které by se na zpracování odpadu daly co nejlépe a nejefektivněji využít. 
Technologie, které byly provozovány před zavedením nových směrnic, zpracovávaly většinou 
kabely a zařízení, ze kterých byl velký výnos v podobě cenných kovů apod., méně pak byly 
recyklovány plošné spoje a zařízení složité konstrukce. Tyto technologie byly mnohem 
jednodušší a byly stavěné na poměrně malou kapacitu s úzkým zaměřením na konkrétní druh 
odpadu (kabely z automobilového průmyslu, plošné spoje z počítačů atp.). S rozšířením 
nutnosti zpracovávat všechny druhy elektroodpadů se požadavky na technologie diametrálně 
změnily. 
        
       Legislativa ukládá zpracovatelům, aby si sami na vlastní náklady řešili problematiku 
OEEZ. Z toho jim plyne několik povinností, které musí dodržovat. Hlavni úlohou je převést 
zpětně odebraný OEEZ na využitelné látky a materiály a odstranit zbytek za účelně řízených 
podmínek. 
 
Povinnosti zpracovatele elektroodpadu:  [22] 
 

• Volit při výstavbě nových zařízení na zpracování elektroodpadu nebo při 
modernizaci existujících zařízení nejlepší dostupné technologie s přihlédnutím na 
přiměřenost výdajů na jejich obstarání a provoz. 

• Uvádět do provozu a provozovat stroje a zařízení na zpracování elektroodpadu v 
souladu s platnou dokumentací a s podmínkami určenými v souhlase obvodního 
úřadu životního prostředí. 

• Vést provozní dokumentaci o zpracování elektroodpadu. 
• Vést a uchovávat v ustanoveném rozsahu evidenci o množství a kategoriích 

převzatého zpracovaného elektroodpadu a způsobu jeho zpracování. 
• Ohlašovat ustanovené údaje z evidence výrobcovi elektrozařízení a čtvrtletně 

Recyklačnímu fondu. 
• Nakládat s elektroodpadem tak, aby byl především zbavený látek nebezpečných pro 

životní prostředí, přednostně odebrat z elektroodpadu všechny kapaliny a 
komponenty, vykonat další opatření na snížení negativních vplyvů na životní 
prostředí. 

• Zabezpečit úplné zpracování elektroodpadu včetně zabezpečení opětovného použití 
částí elektroodpadu a zhodnocení odpadů ze zpracování elektroodpadu, hlavně 
recyklací, jako i zabezpečení zneškodnění nevyužitelných zbytků. 

• Zveřejnit podmínky, za kterých přebírá elektroodpad na zpracování.  
• Převzít ve svém provozu na zpracování elektroodpad z domácností bez požadování 

poplatku nebo jiné platby od jeho konečného držitele. 
• Plnit povinnosti původce odpadu ve vztahu k jím produkovaným odpadem. 
• Skladovat a zpracovat elektroodpad podle ustanovených technických požadavků. 
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       Uvedené činnosti mohou mít rovněž významně negativní enviromentální aspekty. Při 
přepravě, demontáži či separaci například vznikají nebezpečné  prachové částice, které mohou 
mít významný dopad na okolní prostředí obecně. Do environmentálních aspektů můžeme také  
začlenit využíváni přírodních zdrojů a surovin, včetně energie. Z těchto důvodů výrobci EEZ, na 
jejichž bedrech spočinulo vytvoření systémů (sběru, zpracování, využití a odstranění OEEZ), 
vyžadují od recyklačních středisek vedení systému enviromentálního řízení EMS (Environmental 
Management System), který je prvkem dobrovolným a kompatibilním se systémem řízeni jakosti 
(QMS). Pro střediska usilující o efektivní  zpracování OEEZ se může taková dobrovolná 
aktivita stát nutností vzhledem k zákonným a jakostním normám. 
       Pro zavádění EMS existuji v zásadě dva předpisy. Prvním jsou technické normy tady ISO 
14001 reprezentované především kmenovou normou ČSN EN ISO 14001 (Systémy 
enviromentálního managementu ), a druhým pak nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditů z hlediska ochrany 
životního prostředí, známé pod zkratkou EMAS II (Eco-Management and Audit Scheme). 
 

 

3.1 Technické a materiálové meze p ři nakládání s elektronickým 
odpadem 
 
       Elektronický odpad je jedním z odpadů, kde je v jednom zařízení několik druhů vzájemně 
provázaných materiálů najednou. Tomu je nutno přizpůsobit technologie pro jejich separaci a 
recyklaci spolu s určitým podílem lidské práce. 
       Technické a materiálové meze jsou dány ze zákona o zachování hmoty, podle něhož 
úplný uzavřený koloběh látek a energií v hospodářském systému není proveditelný. Vždy 
vznikají materiálové a energetické ztráty ve formě odpadní tepelné energie a stoprocentní 
nemůže být ani oběh použitého materiálu. K dosažení daných technologických kvalitativních 
parametrů musí být alespoň částečně používána i prvotní surovina. Významná je otázka 
separace a koncentrace odpadů, tj. jejich třídění a shromáždění v takových množstvích, aby se 
zpracování dalo nejen technicky uskutečnit, ale aby některé složky odpadu záporně 
neovlivňovaly vlastnosti nových výrobků. S budoucí recyklací výrobku je třeba počítat již při 
konstrukční a projektové přípravě. Vhodná materiálová skladba, po využití možnost 
demontáže na hlavní komponenty a volba materiálů samotných, mohou přispět k 
omezení technických a materiálových překážek recyklace. [23] 

 

3.2 Technologie a postupy 
 
       Použití konkrétní technologie se odvíjí především od ekonomických podmínek. Z hlediska 
ruční práce je pak efektivnost uzpůsobena situaci na konkrétním trhu. Jednotlivě používané 
technologie se zdokonalují, jak se modernizují vlastní výrobky a technologie jejich výroby. 
Dosahuje se tak vyšší materiálová výtěžnost a nároky na množství obsluhujících zaměstnanců.  
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Přepracování a likvidace elektroodpadů představuje velmi rozsáhlý soubor činností 
aplikovaných na neobyčejně rozmanitou třídu materiálů, která zahrnuje předměty od velikosti 
mobilního telefonu až po mnohatunové průmyslové soubory jako velíny se souvisejícími 
systémy čidel, telefonní ústředny nebo velkokapacitní chladící zařízení. Konstrukční prvky 
těchto zařízení obsahují širokou škálu použitých materiálů - plasty, sklo, ale hlavně 
neobyčejně pestrou směs kovů a polovodičových materiálů od těch nejběžnějších až po zlato,  
stříbro, platinu anebo takové prvky jako Ta, Co, Nd, Eu nebo Sm. 
        
Jednotlivé metody zpracování elektroodpadu lze rozdělit takto: [10] 
 

• Mechanické metody 
• Pyrometalurgické metody 
• Hydrometalurgické metody 
• Elektrochemické metody 
• Biotechnologické metody 

 
 

3.2.1 Mechanické metody 
 

       Základní postupy zpracování OEEZ spočívají v třídění, předúpravě a následném 
zpracování. Přitom výběr použité metody či technologie závisí na typu OEEZ a na druhu 
separovaných složek. 
 
V procesu hrubého třídění a předúpravy se využívá: 
 

• Ruční demontáž 
• Mechanická demontáž 
• Řezací zařízení 
• Drtiče na plasty 
• Bubnové, pásové, tyčové, deskové a kombinované separátory 
• Pracovní stoly 
• Ruční elektrické nářadí 

 
Ruční demontáž - je nutná pro některá zařízení, jako jsou monitory, televizory, ve kterých jsou 
obrazovky. Ty je nutno zpracovat mino tuto technologii rozříznutím a odsátím luminoforu. V 
ostatních elektrozařízeních mohou být akumulátory, v tiskárnách a kopírkách toner atp. Tyto 
části je nutno také ručně vyjmout, aby se nedostaly dále do technologie. 
 
Příklady trvání demontáže: [24] 
 

• 0,5 hod - magnetofon, rádio, klávesnice PC 
• 0,75 hod - televizor, CD přehrávač 



Antonín Kilian Získávání ušlechtilých kovů z elektroodpadu : 
___________________________________________________________________________________________ 
  

2009 30 

• 1 hod – monitor  
 
Mechanická demontáž - jejím cílem je oddělit materiály, které se dají využít coby druhotné 
suroviny jako je železo, měď, hliník, kabely, plasty a materiály, které je nutné odstranit jako 
sklo, plasty. Oddělený odpad se podrobí nejdříve hrubé demontáži, potom následuje jemná 
demontáž.  
      Jednotlivé frakce jsou dále rozdělovány a tříděny podle požadavků odběratelů a 
zpracovatelů různými metodami. 
 
Separace jednotlivých složek : 
  

• Kryogenní technologie používané k rozdružování a separaci různých kovů. 
• Ohřev pro získání nízkotavitelných kovů obsažených např. v pájce. 
• Magnetická separace pro oddělení kovů od plastů. 
• Separace vzduchem pro oddělení plastů od kovů. 
• Těžkosuspenzní rozdružování, rozdělení různých kovů podle jejich hustoty. 
• Elektromagnetická separace různých neželezných kovů. 

 
Rafinace 
Využití klasických rafinačních technologií pro odstranění nežádoucích nečistot z finálních 
produktů. [25] 
 
     Při zpracování OEEZ je největším problémem jednak různorodost výrobků této kategorie, 
jednak skutečnost, že tyto výrobky z materiálového pohledu jsou kombinací mnohých složek 
Proto se musí volit metody a postupy individuálně.  
 

3.2.2 Pyrometalurgické metody 
 
     Pyrometalurgické metody mají tu přednost že je možné jimi zpracovávat všechny formy 
OEEZ. Tomuto zpracování předchází demontáž součástí obsahujících nebezpečné látky a 
úprava drcením, někdy i kalcinace (ohřev vytříděného OEEZ, resp. jeho složek pří teplotě 
kolem 425°C. Jejím cílem je vyvolat zkřehnutí plastů a usnadnit následné drcení OEEZ). 
Přesný postup záleží na složení OEEZ, včetně požadavku které kovy se snažíme získat. 
Obvykle se kovy zachytí v mědi (měd je tzv. kolektorem drahých kovů), kolektorem kovů 
platinových může být i železo. OEEZ se většinou taví v elektrické obloukové peci nebo peci 
plazmové. Ke speciálním technologiím patří přímé tavení ve válcové peci se speciálním 
hořákem. Pracovním plynem je technický kyslík. Výtěžnost kovů ze vsázky má dosahovat 
98,5%, u zlata 99%. Vytavené kovy jdou k dalšímu zpracování (rafinaci). [28] 
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3.2.3 Hydrometalurgické zpracování 
 
     Proces spočívá v loužení. Jako rozkladných prostředeků pro získání ušlechtilých kovů se 
používá kyselin (např. sírová, dusičná, chlorovodíková), zásad (např. hydroxid sodný, 
amoniak) nebo roztoků solí (např. kyanid sodný nebo draselný). Vyluhovací proces je závislý 
především na fyzikalně-chemickém složení materiálu, který rozkládáme, na koncentraci 
rozpouštědla a také na procesní teplotě a době vyluhování. Výluhy jsou následně zpracovány 
pomocí : 
 

• srážecích postupů  
• cementace  
• filtrace 
• destilace 
• kapalinové extrakce 
• iontové výměny 
• membránových procesů (elektrodialýza nebo reverzní osmóza) 

 
Získané koncentráty se dále zpracovávají : 
 

• elektrolýzou 
• cementací (někdy lze z výluhu získat kov přímo) 
• redukcí (někdy lze z výluhu získat kov přímo) 

 
Volby vhodné technologie závisí opět na tom, který kov se snažíme získat. [26] 
 
 
Elektrolýza : 
 
       Pokud se při procesu recyklace elektrošrotu získá frakce barevných kovů anebo výluh z 
některého podílu odpadu, pak se může zpracovávat elektrolyticky. Roztok ale obvykle 
obsahuje velké množství kovů ( Cu, Zn, Ni, Cd, Ag, Pd, Fe…), a izolace všech složek není 
ekonomicky možná ani žádoucí. Většinou se elektrolýzou získá podíl mědi případně niklu, a 
drahé kovy z většiny zůstávají v anodických kalech. Pro složitost odpadních roztoků a 
ekologickou náročnost likvidace zbytků je elektrolýza používána ve světě pro přepracovávání 
elektroodpadů poměrně zřídka .  
 
 

3.3 Metoda získávání cenných kov ů z desek plošných spoj ů 
 
      Desky plošných spojů (DPS=vrstvený laminát - izolant na bázi pryskyřic a papíru, u 
počítačové techniky se jako základní materiál používají desky na bázi skleněných tkanin) 
obsahují vedle nosného plastu především měď, cín, hliník, nikl, zinek, olovo, drahé a další 
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kovy. Tato přítomnost velkého množství prvků ztěžuje možnosti recyklace. Zvláště DPS z 
historických zařízení obsahují velký podíl olova, proto v těchto případech spadají do kategorie 
nebezpečného odpadu. Pokud DPS obsahují elektronické součásti, je třeba všechny je 
odstranit ještě před samotnou recyklací. [27] [28] 
 
První možností je hrubé drcení celých DPS a pomocí několika stupňových fází rozdružování 
na jedné technologické lince se získají různé cenné materiály různé zrnitosti. Příklad 
technologické linky viz. podkapitola 3.3.1. 
 

3.3.1 Hrubá metoda 
 
Na Obr. č. 3 je uvedené schema konkrétní technologické linky firmy ODES. 
 

 
 
Obr. č. 3: Schéma technologické linky [29] 
 
       Odpad je do linky technologie podáván pomocí vstupního dopravníku. Na tento dopravník 
lze zakládat jednak celá elektrozařízení a nebo ručně vytříděný druh odpadu (například desky 
plošných spojů). Z dopravníku je odpad dávkován do řetězového drtiče. Je to rychloběžný 
drtič s řetězovým drtícím mechanizmem, který je schopen odpad nadrtit a hlavně oddělit v 
maximální míře jednotlivé složky odpadu od sebe. Drcení je průběžné. Dále je odpad na 
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vodorovném dopravníku pro ruční třídění vytříděn obsluhou. Zde jsou odstraněny zbylé velké 
kusy a vybrány nerezové částí a další zajímavé složky odpadu jako např. cívky. Toto ruční 
třídění je důležité i s ohledem na ochranu následných zařízení jejich přesypů či drtících 
nástrojů. Odpad je potom drcen na dvourotorovém drtiči, následně je z něho vytříděn 
nemagnetický kov na základě indukčních vlastností (vířivých proudů). Zbylá část odpadu je 
shromažďována do zásobníku, nebo z ní může být odstraněn ještě magnetický kov, který nebyl 
odstraněn na předchozích zařízení a při ruční separaci. Zde je limitující hranice 30 mm.       
Dále je odpad drcen na rychloběžném mlýnu a poté je roztříděn do tří velikostních frakcí pro 
zvýšení účinnosti třídění. Následné třídění probíhá na fluidním principu, kdy se váhově oddělí 
těžká složka od lehké. Tato část technologie má většinou oproti první části asi pětinovou 
kapacitu a je asi třikrát dražší. Pravdou je, že v první části se z celkového množství odseparují 
asi 2/3 odpadu a na jemné drcení zbývá pouze 1/3. Toto množství se ale podstatně odlišuje dle 
druhu drceného elektrošrotu. Celá technologie musí být odsávaná a musí být zajištěna 
centrální obsluha pomocí řídícího systému.  
       Z hlediska bezpečnosti obsluhy a vzhledem k normám EU je technologie vybavena 
systémem nouzového vypnutí, systémem diagnostiky bezpečnostních prvků před startem a v 
době provozu. V neposlední řadě musí být zajištěna ochrana proti nebezpečí výbuchu 
prachových částic. [29] 
 

3.3.2 Jemná postupná metoda 
 
Druhý způsob zpracování DPS (nejznámější) je postupný. Během této separace se využívá 
mechanické odstranění, tavení  a řezání. V první fázi dochází k odseparování diod, tranzistorů, 
rezistorů apod. z DPS. Metoda tavení spočívá ve vystavení DPS teplotám 350 – 400 °C, při 
kterých dochází k postupnému roztavení cínových spojů a uvolnění pinů součástek, jež se dále 
odstraní mechanickou cestou. Při řezání se DPS uchytí do speciálního rámu, ve kterém dojde k 
odřezání pinů pilkou na kov. Nevýhoda této metody spočívá ve vzniku odpadu při ořezávání 
(směs laminátových a kovových pilin).[4,5]  
Pokud jsou už všechny elektronické komponenty odstraněny, v druhé fázi se DPS rozdrtí 
podle požadavku na zrnitost drceného materiálu. K drcení se používají břitové drtící stroje, 
granulační mlýny, řezací zařízení nebo brousky a tzv. kryogenní drcení, při kterém je odpad 
nejprve zchlazen na teplotu minus (100 – 170) °C a poté teprve drcen. Tento způsob, je zatím 
finančně náročný. Využívá rozdílných účinků nízkých teplot na fyzikální vlastnosti materiálů. 
Podchlazené materiály potřebují k dokonalé fragmentaci drtiče s přibližně polovičním 
příkonem, oproti klasickému drcení Viz. v kapitole 3.3.1.[27] [28] 
 
Pro další představu praktického způsobu nakládání je uveden v podkapitole 3.3.3. 
 
Výsledný produkt, získaný použitím postupů uvedených v podkapitolách 3.3.1 a 3.3.2, může 
být zdrojem pro loužení, kterým se zabývá experimentální část 
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3.3.3 Získávání cenných kov ů 
 
      Pro zpracovatele DPS je většinou nejzajímavější získávání drahých kovů. Ke tomu 
používají extrakci v tavenině olova, kyanidové loužení, sulfáto-nitrátovou cestu a elektrolýzu. 
. [27] [28] 
 
Extrakce v tavenině olova: 
 
Při extrakci v tavenině olova putuje drť DPS do tavicího zařízení, kde se mísí s roztaveným 
olovem. Plast shoří, železo společně s částí barevných kovů vyplave na hladinu taveniny, kde 
je vyloveno. V roztaveném olovu zůstane většina ušlechtilých kovů, proto se tavenina prožene 
vzduchem, kde část obecných kovů a olova zoxiduje a odstraní se jako struska. Zbylá část 
taveniny se podrobí rafinaci, při které se získá měď, selen, nikl, tellur, olovo, cín a rtuť. Tento 
způsob není ale příliš ekologicky šetrný.  
 
Kyanidovém loužení: 
 
Při kyanidovém loužení se získává zlato za podmínky, že pozlacený materiál je obnažen a že 
celý jeho povrch je v kontaktu s loužícím roztokem. Tento postup je znám svou vysokou 
účinností. Výtěžnost drahých kovů se při tomto procesu pohybuje kolem 80-90% původního 
obsahu ve vstupní surovině v případě stříbra a zlata, výtěžnosti rhodia a paladia jsou 
horší,kolem 60-70%. Jeho výhodou je fakt, že ostatní kovy nejsou dotčeny, tedy nejčastěji 
používané slitiny na bázi mědi, zinku a niklu mohou být dále metalurgicky rafinovány, aniž by 
se tyto prvky dostávaly do roztoků, ze kterých by musely být obtížně extrahovány. Nevýhodou 
jsou provozní rizika a potenciální možnost havárie spojená s používáním toxického kyanidu.  
 
Sulfáto-nitrátová cesta: 
 
Sulfáto-nitrátová cesta se používá pro separaci palladia. Elektrolyticky se zpracovávají frakce 
barevných kovů nebo výluh z některého odpadu. Roztok obsahuje velké množství kovů (měď, 
zinek, nikl, kadmium, stříbro atd.), přičemž izolace všech složek ze směsi není ekonomicky a 
ekologicky možná.  
 
Elektrolýza: 
 
Při elektrolýze se z výluhů získá podíl mědi, drahé kovy zůstávají v anodických kalech. 
 
Varianta šetrnějšího způsobu rozdružení cenných kovů je uvedena v experimentální části. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 
      Experimentální část práce pojednává o možnostech hydrometalurgického získání mědi a 
cínu z desky plošných spojů, konkrétně z grafické karty (GK) cca 9 let staré, která je 
zobrazena na obrázku č.4. 
 

 
 
Obr. č. 4 : Grafická karta [názorný obrázek] 
 
      Jako loužící média byly použity roztoky kyseliny chlorovodíkové (HCl), kyseliny sírové 
(H2SO4) a kyseliny dusičné (HNO3) o koncentracích 2M a teplotě 75 °C. Objem loužicích 
činidel byl 400 ml. Během experimentu byl pozorován vliv roztoků kyselin na vzorky 
plošných spojů a výsledné hodnoty pak byly následně vyhodnoceny. 
 

4.1 Postup experimentu  
  
      Z grafické karty byly nejprve za pomoci běžného nářadí (viz. Obr. č. 5) odděleny větší 
komponenty, tj. kovová zadní krytka, výstup VGA, plastové logické prvky, procesor, 
kondenzátory, svorkovnice a další prvky přiletované k desce. Po demontáži zůstaly na desce 
pouze miniaturní naletované součástky (viz. Obr. č. 6).  
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Obr. č. 5 : Postupné odseparování součástí a použité nářadí [foto autor] 

 
 
 

 
 
Obr. č. 6 : Holá deska  [foto autor] 
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Před samotným loužením byla grafická karta rozlámána na malé kousky a podrcena na 
vibračním mlýnu. Drcením došlo k rozbití malých keramických součástek, kterými byla deska 
osazena, avšak nosná plastová matrice s měděnými a cínovými spoji zůstala neporušena. 
Hmotnosti jednotlivých částí GK uvedeny v Tabulce č. 2. 
 
                              Tabulka č. 2 : Hmotnosti jednotlivých částí GK 
 

Část GK Hmotnost [g] 

Holá deska s min. součástkami 43,92 
Kovová krytka 16,72 
Odseparované logické souč. 39,14 

Drobné kousky a prach 3,69 

Váha celkem 103,52 
 

4.1.1 Drcení      
 
      Jak již bylo zmíněno, základní deska z GK s naletovanými miniaturními součástkami byla 
mechanicky rozlámaná na menší kousky o rozměrech od 5*5 mm až po velikosti 25*60 mm. 
Takto různě velké kousky byly drceny ve vibračním mlýnu. Drcení nebylo úspěšné, kousky 
kuprexidové desky zůstaly neporušeny, byly rozdrceny pouze malé přiletované součástky a na 
většině kousků byla viditelně narušena svrchní vrstva laku. Po oddělení prachu (hmotnost 3,69 
g) byly nalámané kousky desky zváženy (43,92 g). 
 
 
Přístroj použitý k drcení - vibrační mlýn : 
 
      Laboratorní mlýn je určen k mletí surovin a materiálů do tvrdosti 9 stupňů Mohse v 
množství od 100 do 200 gramů hmotnosti vzorku a velikosti zrna do 10 mm. Ve skříni 
přístroje je volně zavěšeno na šesti pružinách vlastní mlecí zařízení, na němž je pevně připojen 
elektromotor. V mlýnku jsou 200 ml ocelové mlecí misky s mlecím prstencem a válečkem. 
 
 

4.1.2  Příprava vzork ů  
 
      Kousky desky byly dále rozděleny na 3 části o hmotnostech 10 g, přesněji na 3 vzorky o 
hmotnostech Vz. č. 1 (9,98 g), Vz. č. 2 (10,01 g) a Vz. č. 3 (10,01 g), které byly podrobeny 
chemickému loužení v kyselinách. Vzorek Vz. č.4 (10,23 g) byl určen pro stanovení mědi a 
cínu  v základním vzorku metodou AAS (atomový absorpční spektrometr).  
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4.1.3 Příprava na loužení 
 
      Pro část loužení byla použita míchačka Lovibond, která zajišťovala neustálé promíchávání 
roztoku kyseliny ve skleněných kádinkách při konstantních 35 otáčkách za minutu. Kádinky s 
roztokem kyseliny byly stabilně zespodu zahřívány přístrojem Kartell s topnou plotýnkou. V 
kádinkách byla hlídána a udržována teplota 75°C (viz. Obr. č. 7). 
Před samotným loužením byly kádinky s roztokem kyseliny označeny a zahřáty na stanovenou 
teplotu. Od tohoto okamžiku se začala stopovat doba loužení (60, 120 a 180 minut). 
 

 
 
Obr. č. 7: Míchačka + ohřívače [foto autor] 

4.1.4 Loužení  

 
Pro chemické loužení byly připraveny 3 roztoky kyselin o koncentracích 2M. Vzorek Vz.č.1 
byl loužen v kyselině chlorovodíkové (HCl), Vzorek Vz.č.2 v kyselině sírové (H2SO4) a 
vzorek Vz.č.3 pak v kyselině dusičné (HNO3). Teplota loužicích roztoků byla udržována na 
75°C. 
Během loužení byly zaznamenávány vizuální změny roztoků (viz. Obr.č.8). Přibližně ve 25. 
minutě se obsahy kádinek vzorků Vz.č. 2 a Vz.č.3 začaly zabarvovat. U vzorku Vz.č. 2 nastalo 
jemné bílé zakalení a z roztoku se uvolňoval plyn. Vzorek Vz.č. 3 se začal zabarvovat do 
lehce namodralé barvy, která s přibývající dobou loužení přešla do zelené (viz. Obr. č. 9). 
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Obr. č. 8 : Označené kádinky na začátku loužení [foto autor] 
 
 
 

 
 
Obr. č. 9 : Vzorky po 25 minutách loužení [foto autor] 

 
Po 45. minutě bylo zřetelné zabarvení ve všech třech roztocích kyselin. Vzorek Vz.č. 1 se 
zabarvoval tmavě zeleně, ale roztok byl stále průhledný, zatímco u vzorku Vz.č. 2 bylo 
zabarvení do tmavě zelené, zřetelně intenzivnější a neprůhledné. U vzorku Vz.č. 3 se 
zabarvení nezměnilo, jen přidalo na intenzitě. Zabarvení vzorků je vidět na Obr. č. 10. 
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Obr. č. 10 :  Vzorky po 45 minutách loužení [foto autor] 
 
Po 60 minutách od začátku loužení byl z každé kádinky odebrán vzorek výluhu. Vzorky měly 
přibližně stejnou barvu jako při průběžném monitoringu (viz. Obr. č. 10). Pozorované barvy, 
které se projevily v prvních minutách loužení, dále už jen měnily odstín a intenzitu v daném 
barevném spektru. Další vzorky byly odebrány po 120 a 180 minutách. Po 180 minutě měl 
vzorek Vz.č. 1 tmavě zelenou barvu, ale byl průsvitný. Vzorek Vz.č. 2 byl tmavě zelený až 
černý a světlo jím neprocházelo. U vzorku č. 3 se barva nezměnila, jen byla opět intenzivnější 
a propouštěla světlo. Zabarvení všech vzorků v závislosti na době loužení je vidět na Obr. č. 
11. 

 

 
 
Obr. č. 11 : Zabarvení všech vzorků po 60, 120 a 180 minutách loužení [foto autor] 
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4.2 Souhrné výsledky experimentu 
 
      Po ukončení loužení byly výluhy předány do laboratoří Oddělení odpadového 
hospodářství, kde byla provedena analýza obsahu mědi a cínu metodou AAS. Odpad, který 
zůstal po loužení se dále opláchnul destilovanou vodou a následně zvážil a vizuálně posoudil. 
Viz. Obr. č. 12. 
 

 
 
Obr. č. 12: Vzorky po loužení [foto autor] 
 
Na vzorku Vz č. 1 (HCl) jsou viditelné zbytky Cu a Sn. Po vysušení byla hmotnost vzorku 
9,62g. 
Vzorek Vz.č. 2 (H2SO4) obsahoval také viditelné zbytky Cu a Sn. Hmotnost po vysušení byla 
9,82g. 
Vzorek Vz.č. 3 (HNO3) byl čistý plast bez vizuálních stop po Cu a Sn. Hmotnost po vysušení 
byla 8,36g.  
Z výsledků vyplývá, že pouze u Vz.č.3 přešly všechny kovy do roztoku.  
 
Chemickou analýzou na AAS byly získány hodnoty koncentrací Sn a Cu ve vzorcích výluhů. 
Výsledky jsou uvedeny v tabulce č.3. 

 
Tabulka č. 3 : Koncentrace Sn a Cu ve výluzích vztažená na 400 ml rozpouštědla 
 

Označení vzorku 
Sn  

(mg/0,4l) 
Cu  

(mg/0,4l) 
Vz.č.1/1hod. 43,5 2,4 
Vz.č.1/2hod. 104 4,4 

Vz.č.1/3hod. 205,3 9,5 
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Vz.č.2/1hod. 5,4 0,2 
Vz.č.2/2hod. 8 0,9 

Vz.č.2/3hod. 8,6 4,2 
 
V tabulce č.3 nejsou uvedeny výsledné hodnoty vzorku č. 3, poněvadž se při analýze výluhu 
vyskytla chyba a z časových důvodů nebylo možné analýzu opakovat. 
 
Maximální hmotnost kovů obsažených ve vzorcích byla stanovena ze vzorku Vz.č.3, kde 
všechny kovy přešly do roztoku.  
 
Výpočet:  10,01 g (vstup) - 8,36 g (výstup) = 1,64 g (maximální hmotnost kovů ve vzorku). 
 
Výtěžnost kovů do výluhu je tedy vypočítána z maximálního hmotnostního podílu kovů ve 
vzorku (1,64g), což je bráno jako průměrná hodnota všech tří vzorků. Hodnoty výtěžnosti 
kovů do roztoku jsou uvedeny v tabulce č.4.  
 

Tabulka č. 4 : Výtěžnost kovů do výluhu u vzorků Vz.č.1 a Vz.č.2. 
 

Označení 
vzorku 

Sn  
(mg/0,4l) 

Cu  
(mg/0,4l) 

Hmotnost kov ů 
(mg/0,4l) 

Výtěžnost  celkem 
 (%) 

Vz.č.1/1hod. 43,5 2,4 45,9 2,8 
Vz.č.1/2hod. 104 4,4 108,8 6,6 
Vz.č.1/3hod. 205,3 9,5 214,8 13 
Vz.č.2/1hod. 5,4 0,2 5,6 0,3 
Vz.č.2/2hod. 8 0,9 8,9 0,5 
Vz.č.2/3hod. 8,6 4,2 12,8 0,8 

 

4.2.1 Výsledky loužení v HCl 
 
Graf výtěžnosti vzorku Vz. č. 1 je vztažen na maximální hmotnost kovu ve vzorku, jenž byla 
experimentálně stanovena (1,64 g). Tato hodnota ale znamená hmotnost všech kovů 
obsažených ve vzorku, ne jen cínu a mědi.  
Jelikož v laboratoři nemohl být z technických důvodů proveden minerální rozklad 
zkoumaného vzorku, byly použity hodnoty obsahu kovů z cizího zdroje, který se též zabýval 
loužením za pomocí kyseliny chlorovodíkové. [30] Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 5  
a znamenají procentuální obsah kovů v desce plošných spojů z celkové hmotnosti vzorku.  
 

 
Tabulka č. 5 : Množství kovů obsažených v desce plošných spojů [30] 
 

Kovy Cu Sn Ostatní kovy 
Obsah [%] 15,61 2,97 3,23 
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V grafu č.1 jsou zobrazeny křivky výtěžností cínu a mědi vzorku Vz. č. 1 do kyseliny 
chlorovodíkové v závislosti na době loužení. 
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Graf č. 1 : Výtěžnost vzorku Vz. č. 1 v kyselině chlorovodíkové v závislosti na době loužení 
Při porovnání s cizí analýzou, která též řešila výluh kovů z desky plošných spojů za použití  
HCl, se hodnoty hmotnostního podílu Sn ve výluhu stanovené v naší laboratoři podobají 
výsledkům uvedeným v článku [30] (viz. graf č. 2). Diference výsledků je zapříčiněna 
rozdílným vzorkem a teplotou loužení, jenž v jejich případě byla 80°C. 
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Graf č. 2 : Porovnání hmotnostního podílu vylouženého Sn se zdrojem [30] 

 
 
Porovnání výtěžností mědi nebylo třeba, v obou případech měď prakticky přechází do roztoku 
jen v minimálních koncentracích. Přechod cínu do roztoku má stoupající tendenci a výsledky 
naznačují, že zvýšením teploty a prodloužením doby loužení bude možné dosáhnout téměř 
úplného přechodu cínu do roztoku. 
 
 

4.2.2 Výsledky loužení v H 2SO4 
 
Výsledky uvedené v grafu č. 3 ukazují velice nízkou účinnost loužení mědi a cínu. Cín se po 
120 minutě téměř přestal rozpouštět. Naopak měď se do 120 minuty téměř neloužila a teprve 
po 2 hodinách začala mít stoupající tendenci. V obou případech dohromady výtěžnost kovů 
nepřesáhla 1% (16,4 mg) a dosažené hodnoty ani částečně nesplnily předešlé očekávání. 
Hodnoty vzorku Vz.č.2, louženého v  roztoku kyseliny sírové, jsou uvedeny v grafu č. 3 
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Graf č. 3 : Výtěžnost vzorku Vz. č. 2 v kyselině sírové  

 

4.2.3 Výsledky loužení v HNO 3 
 
      V případě posledního vzorku Vz.č. 3 bylo viditelné 100% odloučení kovů od plastů. 
Vzhledem k tomu že analýza AAS tohoto vzorku byla chybně vyhodnocena, byl porovnán 
hmotnostní podíl vytěžených kovů (1,64g) s výsledkem celkové výtěžnosti Cu a Sn z převzaté 
analýzy AAS  (viz. graf č. 4). [30] 
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Graf č. 4 : Porovnání analýz (vlastní a převzaté hodnoty) 

 
Porovnávané hodnoty výtěžností obou kovů do výluhu jsou velice podobné. Výtěžnost v 
tomto případě obsahuje hodnotu mědi a cínu dohromady.  
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5. ZÁVĚR 
 
      Cílem diplomové práce bylo ověření možnosti získávání barevných kovů, konkrétně mědi a 
cínu z desky plošných spojů pomocí chemického loužení. Jako vzorek byla použita vysloužilá 
grafická karta, která byla dříve součástí osobního počítače. Jako loužicí média byly použity 
roztoky kyseliny chlorovodíkové (HCl), kyseliny sírové (H2SO4) a kyseliny dusičné (HNO3) o 
koncentracích 2M. 
      Před samotným loužením bylo třeba udělat několik mechanických kroků, které by se v 
]případě velkoobjemového zpracování prováděly automaticky za využití strojů. Přesněji je 
myšleno oddělení velkých součástí grafické karty. U kovových součástí by bylo možno využít 
po hrubém drcení magnetické rozdružování. V našem případě byla demontáž provedena ručně, 
za použití běžných nástrojů. Pro jemnější drcení byl použit vibrační mlýn, ale výsledky tohoto 
drcení nebyly úspěšné,  pevný a pružný nosný plast zůstal neporušený, došlo pouze k rozbití 
malých součástek přiletovaných k desce plošných spojů. Při mletí na vibračním mlýnku došlo 
také k narušení svrchní vrstvy laku, což zvýšilo rychlost rozpouštění kovů do roztoků kyselin.  
      Fáze loužení měla ryze laboratorní charakter a měla ověřit možnost získávání cenných 
kovů, jako jsou měď a cín z elektronického odpadu pomocí výše uvedených kyselin za 
stanovených podmínek.  
Experiment ukázal, že v případě vzorků Vz.č.1 a Vz.č.2 se po loužení na jejich povrchu stále 
vyskytovaly viditelné stopy mědi, cínu a jiných kovů. U vzorku Vz.č.3 se naopak žádné 
zbytky kovů na vzorku nenašly, po loužení zbyl pouze čistý plast. 
       
      Po analýze AAS bylo z výsledků patrné, že v případě kyseliny chlorovodíkové se 
významně loužil pouze cín (205,3 mg/400 ml), což z celkové hmotnosti kovů ve vzorku činí 
pouhých 12,5 %. Při porovnání s hodnotami z převzaté analýzy je to však cca 75 % obsahu 
veškerého cínu ze vzorku a tím velmi slušný výsledek. Výsledná hodnota (75%) byla s 
největší pravděpodobností zapříčiněna nedostatečným rozmělněním vzorku a nižší teplotou 
loužení, než uvádí zdroj [30]. Výtěžnost mědi  byla velice nízká 0,6 % (9,5mg/400 ml). 
 
V případě kyseliny sírové byly hodnoty ještě nižší, u cínu 0,52 % (8,6mg/400 ml) a u mědi 
0,26 % (4,2mg/400 ml). Výsledky v žádném případě ani částečně nesplnily počáteční 
očekávání a kyselina sírová v tomto experimentu vyšla jako nejméně účinná.  
 
Při analýze AAS u vzorku Vz.č.3 se vyskytla chyba a nebyly tak zjištěny konkrétní hodnoty 
obsahu kovů. Nicméně po důkladném vizuálním prozkoumání vzorku po loužení bylo 
zjištěno, že na vzorku nejsou žádné známky zbytků kovů. Pomocí hmotnostního rozdílu byla 
vypočítána výtěžnost, která je tedy 100% a odpovídá hmotnosti 1,64 g kovů ve vzorku. 
Výsledek ukazuje, že použití kyseliny dusičné se jeví jako nejlepší a nejefektivnější řešení za 
daných podmínek ze všech tří použitých kyselin. Jako jediná kyselina dokázala rozpustit 
veškeré kovy obsažené ve vzorku.  
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