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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá možností pyrometalurgické separace kovů s různým 

bodem tání ze směsi odpadů vyvažovacích tělísek. V teoretické části práce je provedeno 

seznámení s materiály vhodnými k výrobě tělísek a jejími druhy. Dále jsou jednotlivé druhy 

blíže rozepsány z hlediska výroby, zpracování a použitelnosti a také je popsán současný stav 

problematiky tohoto materiálu jako odpadu. Praktická část je zaměřena na vlastní principy 

zpracování, kdy se zkoušela oddělit směs nevytřízených tělísek. Prvním krokem byla separace 

ocelových tělísek. Zbytek směsi (Pb, Zn) se dělil postupem tavení, založeném na rozdílných 

teplotách tavení zbylých dvou kovů. V závěru diplomové práce je uveden popis ideového 

návrhu zařízení pro zpracování tohoto odpadu. 

 

Klíčová slova: zinek, olovo, ocel, vyvažovací tělíska, tavení, separace  
 

 

ABSTRACT 

The thesis focuses on the possibility of pyrometallurgical recover of metals with 

various melting temperatures metals from the balanced wheel weights waste mixture. 

Familiarization with materials suitable to production of wheel weights and its kinds is 

performed in the theoretical part. In the next steps, partial kinds of wheel weights are in detail 

described in term of its production, processing and application. This part of thesis also focuses 

on the recycling of the material. The practical part of thesis targets the own principles of 

balanced wheel weight processing, when we were trying to separate the mixture of the 

unsorted wheel weight. The separation of steel wheel weights was the first step. The rest of 

the mixture (Pb, Zn) was separated within melting procedure, based on different temperatures 

of melt of the other two metals. Description of an ideological proposal of the equipment for 

processing of this waste is mentioned in conclusion of the thesis. 

 

Key words: zinc, lead, steel, balanced wheel weights, melting, recovery  
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1 Úvod 

Ke správnému vyvážení kol automobilů a motocyklů jsou potřebná vyvažovací tělíska. 

Ta se nejčastěji vyrábějí z olova, zinku nebo oceli. Při každém převažování kol bývají použitá 

tělíska měněna za nová, přičemž stará tělíska se skladují v pneuservisech bez předchozího 

vytřízení dle materiálového složení. Směs těchto tělísek tvoří špatně zpracovatelný odpad, 

jelikož nevytřízená tělíska jsou směsí tří zcela odlišných materiálů. Tato diplomová práce se 

zabývá posouzením vlastností vyvažovacích tělísek, a to nejprve zjištěním bodu tavení 

jednotlivých slitin, a poté zkoumáním teploty, při které se dá směs materiálů oddělit. K těmto 

zjištěním bylo nutno provést několik pokusů, aby se posoudil nejvhodnější způsob rozdělení 

těchto materiálů. Všechny provedené pokusy a jejich výsledky jsou zaznamenány 

v podkapitolách experimentální části. Teoretická část pak zahrnuje popis jednotlivých kovů 

využívaných k výrobě vyvažovacích tělísek z hlediska jejich vlastností, výroby, použití, slitin 

a zpracování odpadů. Dále pak obsahuje přehled jednotlivých druhů tělísek, jejich výrobu, 

popřípadě zpracování, a také současný stav problematiky odpadu vyvažovacích tělísek.  
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2 Kovy vhodné k výrobě vyvažovacích tělísek 

K základním materiálům vhodným k výrobě vyvažovacích tělísek se používají 

zejména zinek, ocel a olovo. Charakteristiky jednotlivých kovů jsou blíže rozvedeny 

v jednotlivých kapitolách. 

2.1 Zinek  

Zinek je důležitým materiálem pro výrobu vyvažovacích tělísek, proto se budeme 

v následujících podkapitolách zabývat jeho vlastnostmi, využitím, sloučeninami, slitinami, 

výrobou a také zpracováním odpadů. 

2.1.1 Vlastnosti, využití a slitiny, sloučeniny, výroba a zpracování odpadů 

zinku 

 Vlastnosti 

Základní fyzikálně – chemické vlastnosti zinku jsou zaznamenány v tab. 1. Některé 

z dalších vlastností jsou uvedeny níže pod tabulkou. 

Tab. 1 Základní fyzikální a chemické vlastnosti zinku [1] 

Zinek 

atomové číslo 30 

relativní atomová hmotnost 65,409 g/mol 

skupenství pevné 

oxidační čísla Zn 2  

teplota tání 692,68 K 

teplota varu 1180 K 

hustota 6,57 g/cm 3  

tvrdost 2,5 

 

Zinek je modrobílý kovový prvek se silným leskem, který však na vlhkém vzduchu 

ztrácí. Za normální teploty je křehký, v rozmezí teplot 100 - 150 °C je tažný a dá se válcovat 

na plech a vytahovat na dráty, nad 200 °C je opět křehký. Zinek je velmi snadno tavitelný a 

patří k nejsnáze těkajícím kovům. Na vzduchu je stálý, protože se rychle pokryje tenkou 

vrstvičkou oxidu, která jej účinně chrání proti korozi vzdušným kyslíkem i vlhkostí  
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Obr. 1 Pozinkovaný 
střešní okap [2] 

Obr. 2 Mosazné profily 
[4] 

Tab. 2 Využití zinku [5] 

- tzv. pasivace. Zinek na vzduchu hoří jasně svítivým modrozeleným plamenem, přičemž 

vzniká bílý oxid zinečnatý. S velkým množstvím kovů je zinek neomezeně mísitelný a tvoří 

slitiny a s některými tvoří i sloučeniny [1].  

 Využití a slitiny 

 Zinek se používá především jako antikorozní ochranný 

materiál a to převážně pro železo a jeho slitiny. 

Nejpoužívanějšími metodami pozinkování jsou galvanické 

pokovování, postřikování, napařování nebo žárové nanášení 

tenkého povlaku zinku. Zinek má také výborné vlastnosti vhodné 

k výrobě odlitků. Dobrou zatékavostí roztavený zinek dokonale 

vyplňuje odlévací formu. Vyrábí se tak kovové součástky odolné vůči atmosférickým vlivům 

například části motorových karburátorů, okenní kliky, střešní okapy (obr. 1), střechy apod. 

V hutnictví je zinek hojně využíván k odstříbřování olova - tzv. parkesování. Další možností v 

užití je výroba zinkových závaží pro vyvažování automobilových kol jako náhrada za toxické 

olovo [1]. 

Velké užití zinku je také při přípravě slitin, z nichž 

nejvýznamnější je mosaz (obr. 2). Mosaz je slitina mědi a 

zinku (binární mosaz), případně je část podílu zinku 

nahrazena jiným kovem (ternární mosaz). Žlutá mosaz má 

okolo 35 % zinku. Má široké pole využití v jemné 

mechanice, elektrotechnice, při výrobě různého dalšího 

kovového zboží a také v modelářství. K přednostem mosazi 

patří dobrá obrobitelnost, korozivzdornost (pěkný vzhled) a 

slušná vodivost. Pevnost není příliš vysoká, ale pro mnoho aplikací zcela dostačující. Mosazi 

se dobře spojují pájením a také pokovují. Nevýhodou je cena, daná hlavně vysokým podílem 

mědi. Dále se zinek používá jako legující prvek pro hliníkové slitiny [3]. Hlavní využití zinku 

je uvedeno v tab. 2. 

 

Využití zinku 

pozinkování slitiny odlitky stavebnictví, výroba 
baterií 

47 % 32 % (19 % mosazi) 14 % 7 % 
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 Sloučeniny  

Zinek se vždy vyskytuje ve sloučeninách jako kladný dvojmocný zinečnatý kation a 

vytváří jak organické, tak anorganické sloučeniny, které bývají z větší části bezbarvé [1]. 

 Výroba  

Při všech způsobech výroby zinku se zinek převádí na oxid, z něhož se při žárovém 

způsobu vyredukuje zinek, který se při redukci destiluje. Při mokrém způsobu se oxid 

zinečnatý louží roztokem kyseliny sírové a z roztoku se zinek vysráží elektrolyticky. Oběma 

způsoby lze zpracovávat po jistých úpravách jak sulfidové koncentráty, tak oxidické rudy. 

Sulfidové koncentráty se vždy nejdříve praží, čímž se odstraňuje síra a zinek zůstává v 

praženci jako oxid. Síra uniká jako oxid siřičitý, který se dále zpracovává na kyselinu sírovou 

nebo jiné sloučeniny síry [6]. 

Pražení sulfidu zinečnatého probíhá podle rovnice: 

2 ZnS + 3 O2 = 2 ZnO + 2 SO2     (1) 

Redukce oxidu zinečnatého probíhá dle rovnice: 

2 ZnO + C = Zn + CO2      (2) 
 

Pyrometalurgická výroba zinku 

Všechny způsoby žárové výroby zinku jsou založeny na redukci oxidu zinečnatého 

uhlíkem. Redukce probíhá při teplotách 1100 - 1200 °C. Vzhledem k tomu, že teplota varu 

zinku je 906 °C, získávají se redukcí zinkové páry, které se v kondenzátorech mění na tekutý 

zinek. Celý pochod včetně kondenzace musí probíhat ve značně redukčním prostředí [6]. 

Hydrometalurgická výroba zinku  

Předností mokrého způsobu je výroba velmi čistého zinku, který se dále nemusí 

rafinovat, menší potřeba pracovních sil, lepší pracovní prostředí a lepší možnost získat 

kadmium a stopové prvky. Podstatou tohoto pochodu je loužení praženého koncentrátu 

kyselinou sírovou. Zinek se převádí do roztoku, a tím se odděluje od hlušiny. Získaný roztok 

síranu zinečnatého se čistí od příměsí a elektrolyticky se z něho vysráží zinek za použití 

nerozpustných olovněných anod a hliníkových katod [6]. 

2.1.2 Zpracování zinkových odpadů a zůstatků  

 Zinek se v hojné míře používá v hutním, strojírenském a chemickém průmyslu. Při 

jeho zpracování dochází ke vzniku kusového odpadu zinku a jeho slitin, stěrů, popelů a 
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různých chemických sloučenin. Odpady zinku se posuzují dle ČSN 421331. Zinkový kusový 

odpad se pečlivě odděluje od odpadů cínu (různé spoje), železa (pozinkovaný plech apod.)  

i jiných kovů. Rovněž odlitky se musí třídit na zinek a slitiny. Po důkladném roztřídění se 

odpad zpracovává buďto pyrometalurgicky (zejména kusový) nebo hydrometalurgicky [6]. 

 Pyrometalurgické zpracování 

Mezi odpady zpracovávané pyrometalurgickým způsobem patří kusový odpad, jehož 

přepracování je uvedeno níže. 

Zpracování kusového odpadu 

 Kusový odpad se zpracovává přetavováním v ocelových kotlích nebo plamenných 

pecích. Ocelové kotle mají přibližně dvakrát větší hloubku než průměr. To je důležité pro 

odstranění olova a železa, které se od zinku oddělují na základě omezené rozpustnosti a 

rozdílných měrných hmotností. 

 Tvrdý zinek, získaný při přetavování odpadů, lze použít k výrobě méně jakostní 

zinkové běloby nebo do vsázky destilačních pecí. Část zinku je možno získat z tvrdého zinku 

přímo, a to vycezováním v plamenné peci se šikmou nístějí. Při vycezování se udržuje teplota 

kolem 450 °C a vytavený zinek stéká do kotle [6]. 

 Hydrometalurgické zpracování 

K hydrometalurgicky zpracovávaným odpadům řadíme různé zinkové zůstatky, které 

se přepracovávají níže uvedeným způsobem. 

Zpracování zůstatků zinku 

 Při tavení zinku a zinkových slitin a při pozinkování vznikají stěry a popely. Ty 

obsahují 30 až 60 % zinku a 2 až 20 % chlóru a tavicích solí v podobě chloridu zinečnatého a 

chloridu amonného. Zůstatky s malým obsahem chlóru (do 2 %) se přidávají do vsázky 

destilačních pecí. Stěry s větším obsahem chlóru nejsou vhodné k přímému zpracování na 

zinek ani žárově, ani mokrou cestou, neboť při úpravě těchto stěrů je nutno odstraňovat 

salmiak a chlorid zinečnatý. Stěry se louží horkou vodou za současného vhánění vodní páry, 

která zároveň směs míchá. Loužením přejdou do roztoku chlorid amonný a chlorid zinečnatý, 

ten se zpracovává dále v chemickém průmyslu. 

 Jedním z dalších způsobů odstraňování chlóru ze stěru je loužení za přídavku vápna. 

Chlór se vylouží jako chlorid vápenatý a louženec se po vysušení a rozemletí přidává do 

vsázky destilačních pecí [6]. 
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2.2 Ocel 
Jedním z dalších vhodných materiálů pro výrobu vyvažovacích tělísek je ocel. Její 

vlastnosti, výroba a zpracování odpadů jsou uvedeny v podkapitolách níže. 

2.2.1 Vlastnosti a výroba 

 Vlastnosti 

Ocel je slitina železa, uhlíku a doprovodných prvků jako je mangan, křemík, fosfor, 

síra a měď, které se při výrobě dostali do výroby a chromu a niklu, které se do oceli přidávají 

záměrně [7]. Základní vlastnosti ocele jsou uvedeny v tab. 3. 

Tab. 3 Základní fyzikální a chemické vlastnosti ocele [8] 

Ocel 

hustota 7,85 g/cm 3  

měrná tepelná kapacita 470 J.kg 1 .K 

teplota tání cca 1773 K 

 Výroba 

Výchozím materiálem pro výrobu ocele 

je surové železo. Toto železo se vyrábí ve 

vysokých pecích redukcí oxidů železa v železné 

rudě. Ve vysokých pecích jsou taveny ruda, koks 

a vápenec.  Poté se z pece odebírá a odlévá 

železo a struska a ještě tekutý kov se pak převáží 

do oceláren, kde se vyrábí ocel na principu 

odstraňování uhlíku ze surového železa a 

odstraňováním příměsí surového železa 

okysličováním - tzv. zkujňování. 

Jedná se především o tzv. konvertorový 

proces (obr. 3), kdy proudem čistého kyslíku se profukuje roztavené surové železo. Touto 

metodou se nejčastěji vyrábí ocel běžných jakostí. 

Ušlechtilé oceli se vyrábí především zkujňováním železa v tzv. elektrických pecích. 

Tento způsob je energeticky více náročný a používá se při výrobě slitinových nebo vysoce 

kvalitních ocelí [7]. 

Obr. 3 Kyslíkový konvertor [9] 
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2.2.2 Zpracování odpadů oceli 

Ocel je možné recyklovat, aniž by ztratila na svých vynikajících vlastnostech. Je 

mnohem úspornější ocel recyklovat než pracně a draze vyrábět novou ocel. Recyklováním 

oceli se ušetří nejen peníze, ale také velké množství železné rudy, uhlí a vápence. Každým 

rokem se recykluje až neuvěřitelných 75 % oceli. 

Mezi nejčastěji recyklovatelné produkty z oceli patří plechovky, auta a ocelové 

konstrukce budov. 

Proces recyklace spočívá v oxidaci v kyslíkových konvertorech či tavením  

v elektrických pecích. [7]. 

2.3 Olovo ( Pb ) 

Ještě donedávna bylo olovo jediným materiálem pro výrobu vyvažovacích tělísek. 

Vlastnosti, využití, sloučeniny, slitiny, výroba a zpracování odpadů olova jsou uvedeny 

v následujících podkapitolách. 

2.3.1 Vlastnosti, využití a slitiny, sloučeniny, výroba a zpracování odpadů 

olova 

 Vlastnosti 

Základní fyzikální a chemické vlastnosti olova jsou uvedeny v tab. 4. Některé 

z dalších vlastností jsou uvedeny níže pod tabulkou.  

Tab. 4 Základní fyzikální a chemické vlastnosti olova [10] 

Olovo 

atomové číslo 82 

relativní atomová hmotnost 207,2 g/mol 

skupenství pevné 

teplota tání 600,6 K 

teplota varu 2022 K 

hustota 11,34 g/cm 3  

 

Olovo je nízkotavitelný, měkký, velmi těžký, toxický kov. Ve sloučeninách se 

vyskytuje v mocenství Pb2+ a Pb4+. Za normálních podmínek je olovo odolné a neomezeně 
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Obr. 4 Elektrické akumulátory 
[11] 

 

stálé vůči atmosférickým vlivům. V kompaktním stavu se na vlhkém vzduchu příliš nemění, 

pouze zvolna ztrácí lesk a tvoří se na něm šedobílá vrstva oxidů, hydroxidů a uhličitanů [10]. 

 Využití a slitiny 

V současné době se olovo nejvíce využívá  

v průmyslu vyrábějícím elektrické akumulátory  

(obr. 4). Pro tyto účely je využívána zhruba polovina 

světové produkce olova a jejich recyklace je proto 

také jedním z nejvýznamnějších zdrojů tohoto kovu. 

Díky vysoké odolnosti vůči působení 

koncentrované kyseliny sírové, slouží olovo k pokrytí 

vnitřních stěn ocelových nádrží pro uchovávání této 

silné minerální kyseliny. 

Dále se olovo stále hojně využívá pro výrobu 

střeliva, a to díky svojí vysoké specifické hmotnosti, která poskytuje olověné střele vysokou 

průraznost.  

Olovo také velmi účinně pohlcuje rentgenové záření a gama paprsky. Slouží proto 

jako ochrana na pracovištích, kde se s tímto zářením pracuje [10]. 

Určité množství olova se využívá k výrobě slitin. Tvrdá olova jsou slitiny olova 

převážně s antimonem, který zvětšuje tvrdost a pevnost olova. Podíl Sb se v nich pohybuje od 

0,5 do 17 %. Z tvrdého olova se vyrábějí mřížky akumulátorů, zařízení pro chemický průmysl 

apod. Dalšími slitinami jsou slitiny olova s cínem - tzv. pájky, k nimž se někdy přidává 

kadmium, stříbro nebo měď. Jsou to slitiny s nízkým bodem tání. Nejběžnějším typem pájek 

jsou slitiny se 4 až 90 % Sn (podle účelu, k jakému jsou určeny) [12]. Hlavní využití olova je 

uvedeno v tab. 5. 

 
 

 

 

 

Využití olova 

Baterie barviva, chemikálie slitiny, munice, stínění 
kabelů, … 

70 % 13 % 17 % 

Tab. 5 Využití olova [13] 
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 Sloučeniny 

Olovo vytváří sloučeniny s mocenstvím Pb2+ a Pb4+. Nejstálejší jsou přitom 

sloučeniny dvojmocného olova, čtyřmocné olovo je vesměs oxidačním činidlem.  

K nejznámějším olověným sloučeninám patří například oxid olovnatý nebo sulfid olovnatý. 

Oxid olova nalézá hlavní uplatnění při výrobě akumulátorových baterií a těžkého olovnatého 

skla. PbS neboli olověná ruda galenit, je černá nerozpustná sloučenina kovového lesku 

využívající se například při výrobě fotografických fotočlánků [10]. 

 Výroba  

K výrobě olova využíváme olověnou rudu, galenit. Při získávání olova z rudy se 

obvykle hornina jemně namele a flotací je oddělena složka s vysokým zastoupením kovu. 

Následuje pražení rudy, které převede přítomné sulfidy olova na oxidy: 

 2 PbS + 3 O2 → 2 PbO + 2 SO2     (3) 

Kovové olovo se pak z praženého koncentrátu rud získává běžnou žárovou redukcí 

elementárním uhlíkem (převážně koksem): 

 PbO + C → Pb + CO       (4) 

Rafinace surového olova 

Je proces, při kterém dochází k čištění a odstraňování nežádoucích příměsí a nečistot. 

Rafinace olova se provádí v několika následujících krocích. Nejprve dochází k odstranění 

mědi, které se provádí promícháváním roztaveného olova s elementární sírou. Síra reaguje 

s mědí za vzniku sulfidu měďného, který vyplave na hladinu olověné lázně a ve formě stěru 

se odtud odstraní. Poté dochází k odstranění arsenu, antimonu a cínu oxidační rafinací 

vzduchem nebo klejtem PbO, kdy se využívá vyšší afinity uvedených prvků ke kyslíku, než 

má olovo. Konečným krokem je parkesování, kdy jde o odstranění stříbra z tekutého olova 

pomocí zinku (stříbro se v zinku dobře rozpouští). Do olova, které je zahřáté na 460 °C, se 

přidá zinek a po zamíchání se směs nechá pomalu chladnout až na 350 °C - zinek v sobě 

stříbro pohltí. Při překročení teploty 419 °C krystalky zinku s pohlceným stříbrem vyplavou 

na povrch a ve formě pěny se setřou [14]. 
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2.3.2 Zpracování olověného odpadu 

Pod pojmem olovněný odpad rozumíme čtyři druhy materiálů a to akumulátorový šrot, 

odpad olova a jeho slitin, odpad chemického průmyslu a stěry. Vzhledem k rozdílnému 

charakteru těchto materiálů je jejich zpracování buďto pyrometalurgického, nebo 

hydrometalurgického charakteru [12].  

 Pyrometalurgické zpracování 

Zpracování akumulátorového odpadu  

Akumulátorový odpad představuje asi 40 % celkového výskytu olovněného odpadu. 

Jsou to vyřazené akumulátory, které jsou složeny ze dvou zcela odlišných materiálů  

– kovových mřížek a nekovových výplní. Ideální způsob zpracování tohoto odpadu by byl 

ten, že by se oddělila výplň od mřížek - mřížky by se přetavily na tvrdé olovo a výplně by se 

zpracovaly samostatně jako síranové kaly. Protože však oddělení obou složek je dosti 

nákladné, zpracovávají se netříděné akumulátorové odpady některým z těchto způsobů [12]: 

- přetavením v šachtové peci 

  Baterie jsou zbaveny kyseliny a celé taveny v šachtové peci VARTA. Tyto procesy 

využívají plastových částí jako paliva do šachtové pece. Vsázka je tvořena celými bateriemi, 

koksem a struskou, vzduch vháněný do pece je obohacen kyslíkem. Produktem je slitina 

olova s antimonem (cca 2 %), tzv. tvrdé olovo, struska a olovářský kamínek, který může být 

recyklován při primárním tavení olova [15].  

- přetavením v plamenné peci  

Vzniká poměrně malé množství strusky s velkým obsahem (30 až 40 %) olova, která 

se zpracovává v šachtové peci. Výhoda tohoto pochodu proti šachtovému tavení je v tom, že 

se tvoří méně strusky a že také spotřeba paliva je menší. Nevýhodou jsou větší ztráty olova a 

hlavně antimonu [12]. 

- zpracováním v elektrické peci 

Tento způsob zpracování odpadu odstraňuje v zásadě nevýhody plamenné pece a 

spojuje v sobě výhody obou předešlých způsobů, tj. velkou výtěžnost a malou spotřebu 

energie [12]. 
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Zpracování kusového odpadu  

Tento odpad, který tvoří asi 25 % celkového výskytu olovněného odpadu, se 

zpracovává pouhým přetavováním (popřípadě částečnou rafinací) na měkké a tvrdé olovo. 

Odpad ostatních olovněných slitin, které se netřídí, se přetavuje a rafinuje na měkké olovo. 

Důsledným tříděním odpadu při zpracování slitin a sběru odpadu by bylo možno zajistit jeho 

zpracování přímo na příslušné slitiny, což by mělo zvlášť velký význam u slitin Pb-Sb [12]. 

Zpracování odpadů z chemického průmyslu 

Tento odpad (asi 10 % celkového výskytu olovněného odpadu) obsahuje olovo 

většinou v podobě síranu. Nejvýhodnějším způsobem jeho zpracování je samostatná 

aglomerace s přídavkem 6 až 7 % koksového mouru a nezbytných struskotvorných přísad. 

Získá se tak velmi dobrý aglomerát s velkým obsahem olova a malým obsahem síry [12]. 

Zpracování stěrů  

Olovněné stěry tvoří asi 15 % olovněného odpadu. Vznikají při zpracování olova a 

jeho slitin a mají většinou oxidový charakter. Stěry se buď briketují, nebo se aglomerují  

s přísadou 15 až 20 % granulované strusky a 3 až 5 % koksového mouru. Bohaté strusky  

z plamenné pece se přidávají do šachtové pece. V plamenné peci s přísadou sody se výhodně 

zpracovávají i stěry z rafinace surového olova. Při jejich zpracování je však třeba přidávat do 

vsázky síru k vázání v nich obsažené mědi, a to přísadou surového koncentrátu nebo kamínku 

ze šachtového tavení [12]. 
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Obr. 5 Grafické znázornění cenového vývoje olova [16] 

Obr. 6 Grafické znázornění cenového vývoje zinku [17] 

3 Ceny na světových trzích 

Na grafických znázorněních (obr. 5, 6) níže, můžeme vidět cenový vývoj zinku a 

olova. Jedná se o křivky zaznamenávané od ledna roku 2005 do konce roku 2009. Ceny jsou 

zde uváděny v dolarech za tunu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

Figalová, P.: Pyrometalurgická separace kovů ze směsi odpadů vyvažovacích tělísek 
Diplomová práce VŠB-TU Ostrava, 2010 

 

4 Vyvažovací tělíska a jejich rozdělení 

Základní rozdělení vyvažovacích tělísek je na závaží samolepicí, to je opatřeno 

oboustrannou lepicí páskou, a naklepávací, ze kterého vyčnívá ocelová spona, za níž se 

tělísko k disku upíná. Dalším dělením je rozlišení dle materiálů. V současné době jsou 

nejčastěji používanými závažíčky olověná, zinková a ocelová.  

4.1 Samolepicí vyvažovací tělíska 

Nejčastěji používanými materiály pro výrobu tělísek k naklepávání jsou slitiny zinku, 

olova a oceli. Jejich využití je možné jak pro osobní, tak i nákladní automobily a samozřejmě 

i motocykly. Nalepovací tělíska se však aplikují pouze na lité disky. Tělíska jsou opatřena 

povrchovou úpravou bránící korozi jak tělísek samotných, tak i disků, ke kterým jsou 

přichycena. Někteří výrobci dokonce nabízí tělíska s barevným nástřikem. Samolepicí tělíska 

mohou mít 3 různé profily: standardní, nízký a velmi nízký profil. Pro osobní automobily a 

motocykly se vyrábí ve vahách od 5 do 60 g (po 5 g) a pro nákladní automobily od 50 g až do 

300 g (po 50 g). Tělíska jsou nalepena na speciální oboustranné lepicí pásce s ochrannou fólií. 

Tato páska je odolná teplotám od – 70 °C do + 300 °C, což z ní dělá dosti odolný materiál 

[18]. 

4.1.1 Zinková samolepicí tělíska 

Zinková závaží se vyrábí ze speciální slitiny s názvem ZAMAK. Tato slitina je 

míchána v certifikovaných hutích a má následující složení: Zn; 3,8 - 4 % Al; 0,01 % Cu; + 

stopové prvky - Ni, Mn, Fe, Cd.  Tělíska jsou z důvodu možného vytváření elektrického 

článku ve styku s ráfkem opatřena povrchovou úpravou, která brání tvorbě rzi tělísek i disků. 

Úprava spočívá v nanášení prášku postřikem povrchu tělíska. Prášek s názvem KOMAXID je 

nutno vypálit, čímž dojde k tzv. poplastování [18].  

 Výroba 

Při výrobě zinkových samolepicích tělísek je nutno dodržet následující postup. 

Nejprve se speciální zinková slitina roztaví a při teplotě 450 °C se metodou tlakového 

vstřikování vstříkne do formy. Metoda tlakového vstřikování je nejvhodnější metodou pro 

docílení dokonalého kopírování disků. V dalším kroku dochází k ochlazení taveniny a 

vypadnutí polotovaru z formy. Díky ostrým hranám zinkového polotovaru je nutno tělíska 

mechanicky omýlat ve speciálním přístroji. Naposled dochází k nástřiku povrchové vrstvy a 
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následnému vypálení v horkovzdušné peci z jedné strany, a poté stejným postupem ze strany 

druhé. Zdali je tato povrchová úprava odolná povětrnostním vlivům se testuje v solných 

komorách [18]. 

  

 

 

 

 

 

                                                                            

 

    

 Výhody  

Zinková samolepicí tělíska mají řadu výhod. Mezi hlavní můžeme zařadit jejich 

netoxičnost a šetrnost k životnímu prostředí oproti tělískům vyrobených z olova. Další 

výhodou je předělený tvar, který usnadňuje aplikaci závažíčka k disku, kdy není třeba 

speciálního nářadí. Tělíska jsou potažena ochrannou vrstvou, která brání korozi jak závaží, tak 

disku, dále je otěruvzdorná a ozónuvzdorná. Někteří výrobci umožňují barevný nástřik. Pro 

lepší aplikaci mají tělíska ochrannou fólii, kterou lze z pásky lehce sejmout. V neposlední 

řadě k výhodám můžeme také zařadit jejich cenovou dostupnost oproti cínovým a nerezovým 

tělískům, avšak oproti olověným závažím je zinková slitina zhruba 3x dražší [18].     

4.1.2 Ocelová samolepicí tělíska 

Z důvodu omezení používání olova, jako materiálu pro výrobu vyvažovacích tělísek, 

se pro zajištění trhu začaly firmy zabývat výrobou samolepicích tělísek z nejvíce používaného 

materiálu v automobilovém průmyslu, a to ocele. Nízká specifická hmotnost a vysoká cena 

ostatních materiálů, dělá z oceli logickou volbu pro lepicí tělíska. Samolepicí ocelová závaží 

se vyrábí pouze pro použití u automobilů s litými disky [20]. 

 Výroba  

U výroby samolepicích ocelových tělísek se postupuje následovně. V prvním kroku 

dochází k vyražení kostiček z tabule plechu pomocí děrovacího automatu. Poté se tyto 

kostičky galvanicky pozinkují, aby nedocházelo ke korozi. Následuje proces lakování, kdy 

Obr. 7 Zinková samolepicí tělíska  
dílek 40 g  [19] 

Obr. 8 Zinková samolepicí tělíska  
dílek 5 g, 10 g  [19] 
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jsou tělíska v lakovnách opatřeny transparentním bezbarvým lakem pro delší životnost. 

Dalším důležitým krokem je důkladné odmaštění tělísek. Nakonec jsou závažíčka strojově 

nalepována na speciální oboustrannou lepicí pásku s ochrannou fólií. Tato páska je odolná 

teplotám od  – 70 °C, do + 300 °C, což z ní dělá dosti odolný materiál [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

                                         

 Výhody  

K výhodám samolepicích ocelových tělísek můžeme zařadit například tyto. Hlavní 

výhodou je, že se jedná o závaží šetrné k životnímu prostředí, neboť je vyrobeno 

z netoxického materiálu. Aplikaci nám usnadňuje jejich dělený tvar, kdy není potřeba 

speciálního nářadí a také lehké sejmutí z ochranné fólie. Lepicí páska, kterou je tělísko 

opatřeno, má velmi vysokou přilnavost, čili při správné aplikaci nehrozí odpadnutí během 

jízdy. Velkou výhodou je také potažení tělísek ochrannou vrstvou chránící kolo před 

zbarvením a korozí. Na přání zákazníků začaly některé z firem vyrábět tělíska v různých 

barevných provedeních. Výhodou oproti zinkovým tělískům je, že ocel má vyšší specifickou 

hmotnost [18]. 

 

Obr. 9 Samolepicí ocelová vyvažovací tělíska s nízkým profilem 
dílek 5 g [20] 

Obr. 10 Samolepicí ocelová vyvažovací tělíska se standardním profilem  
dílek 7 g [20] 
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4.1.3 Olověná samolepicí tělíska 

 Až donedávna bylo olovo jediným využívaným materiálem pro výrobu vyvažovacích 

tělísek. Dne 1. července 2005, však vešel v platnost zákon zakazující distributorům olověných 

závaží prodávat pneuservisům olověná tělíska pro vyvažování kol automobilů do 3,5 tuny. 

Nařízení se tedy netýká nákladních automobilů nad 3,5 tuny, autobusů, přívěsů a motocyklů. 

Toto vyplývá z vyhlášky 341/2002 Sbírky, kterou se do české legislativy zavádí evropská 

směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, která mimo jiné omezuje používání 

nebezpečných látek v automobilech [21]. Důvodem je toxicita olova, která poškozuje životní 

prostředí. Závaží se do životního prostředí dostávají po odpadnutí z kola během provozu. 

Tělíska jsou sice potažena ochranným povlakem, ten však může být narušen například 

mechanicky a nezabrání se tak úniku olova do prostředí. K výrobě tělísek se používá slitina, 

která se míchá v certifikovaných hutích a má složení 96 % olova a 4 % antimonu. Antimon se 

k olovu přidává pro zvýšení tvrdosti a lepší zpracovatelnost [18]. 

 Výroba  

Výroba olověných nalepovacích tělísek se provádí v několika následujících krocích. 

V prvním kroku se olověná slitina roztavila a následně při 700 °C se metodou tlakového 

vstřikování vstříkla do formy. Metoda tlakového vstřikování je nejvhodnější metodou pro 

docílení dokonalého kopírování disků. Nakonec se tavenina ochladí a dojde k vypadnutí 

tělíska z formy [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Obr. 11 Samolepicí olověné závaží pro motocykly 
dílek 2,5 g; 5 g [22] 
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 Výhody  

K základním výhodám samolepicích olověných závaží patří především tyto. Předělený 

tvar je výhoda usnadňující aplikaci, kdy není třeba speciálního nářadí. Také lehké sejmutí 

z ochranné fólie usnadňuje práci při užití tělíska. Ochranná vrstva, kterou jsou tělíska 

potažena, zase chrání kolo před zbarvením a korozí. Mezi největší výhody však patří menší 

velikosti závaží, díky vyšší specifické hmotnosti oproti ostatním materiálům, ze kterých jsou 

tělíska vyráběna a také cena [18].  

 Nevýhody 

Olověná tělíska mají také nevýhody. Tou hlavní je toxicita olova, která má za následek 

negativní dopad na životní prostředí. Do něj se olovo, v případě závaží, může dostat po 

odpadnutí tělíska z kola [18].  

 Recyklace  

Ještě donedávna se olověná tělíska recyklovala jednoduchým způsobem, 

přetavováním. Tento proces lehce umožnil opětovné využití pro výrobu nových tělísek. 

Postup takovéto recyklace probíhal v několika krocích. Nejprve došlo k roztavení použitých 

znečištěných tělísek. Po roztavení tyto nečistoty vyplavaly na povrch, odkud je bylo nutno 

odstranit stáhnutím. Již čistá tavenina olověné slitiny se slila do forem tzv. housek, ze kterých 

se tělíska znovu vyráběla [18]. 

 

 

 

Obr. 12 Samolepicí olověné závaží pro nákladní 
automobily a OFF-ROAD  

dílek 20 g; 25 g [22] 
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4.1.4 Ostatní samolepicí tělíska 

Dalšími možnými materiály použitelnými k výrobě samolepicích vyvažovacích tělísek 

jsou také cín (obr. 13) a nerez. Velkou výhodou těchto materiálů je jejich estetický vzhled. 

Nevýhodou je však cena, která je velmi vysoká, a tak se na trhu především upřednostňují již 

výše zmíněné materiály. 

 

 

 

 

  

4.1.5 Aplikace samolepicích tělísek  

Pro dokonalou přilnavost by měla být teplota během aplikace zhruba okolo 10 °C. 

Samolepicí tělíska by se měla aplikovat dle následujících pokynů. Nejprve se určí množství 

váhy ke správnému vyvážení. Poté použijeme vhodné čisticí činidlo na místo, kde budeme 

tělísko přilepovat. Místo utřeme do sucha a již vyčištěného místa se dále nesmí dotknout. 

Z tělíska se sloupne ochranná fólie, a to bez dotknutí lepicí plochy. Tělísko se nakonec pevně 

přitiskne na disk tak, aby jej kopírovalo [23].  

4.2 Naklepávací vyvažovací tělíska 

 Naklepávací vyvažovací tělíska se u nás vyrábí nejčastěji ze 

zinku, olova a oceli. Jejich použití je možné jak u motocyklů, tak u 

osobních či nákladních automobilů. Vyrábějí se v různých velikostech 

a vahách. Pro osobní automobily a motocykly se vyrábí tělíska ve 

vahách od 5 g do 60 g (po 5 g) a pro nákladní automobily se vyrábí od 

50 g až do 300 g (po 50 g).  Naklepávací závaží lze také použít jak pro 

ocelové disky, tak litá kola. Princip uchycení tělíska k disku (obr. 14) 

spočívá v ocelové sponě, která je během procesu výroby vložena do 

taveniny a při vyvažování je za ni tělísko k disku přichytnuto naklepnutím[18].       

 

                                       

Obr. 13 Cínová samolepicí vyvažovací tělíska [22] 

Obr. 14 Tělísko 
upnuté k disku 

[24] 
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4.2.1 Ocelová naklepávací tělíska 

Ocelová vyvažovací tělíska se stejně jako zinková začala vyrábět až po zákazu 

používání olověných tělísek. U závažíček z oceli je však podle SAČR (Svaz prodejců a 

opravářů motorových vozidel) určité nebezpečí pokud by se tělísko nechtěně uvolnilo. Tímto 

problémem by mohlo za určitých okolností dojít až k zablokování kola vzpříčeným tělískem 

v součástech brzdového systému. Toto nebezpečí hrozí díky vysoké tvrdosti oceli, u měkkých 

kovů je ohrožení mnohem menší nebo nepřichází vůbec v úvahu [21]. 

 

  

 

4.2.2 Zinková naklepávací tělíska 

Zinková tělíska se začala vyrábět jako náhrada za tělíska olověná, a to po zákazu 

používání olověných závaží u automobilů do 3,5 tuny, který vyplývá z vyhlášky  

341/2002 Sbírky. Toto omezení vešlo v platnost 1. července 2005. I přes mnohem nižší 

specifickou hmotnost a také několikanásobně vyšší cenu, až třikrát, byl jako nejvhodnější 

materiál pro náhradu olova zvolen zinek [21]. Speciální slitina s názvem ZAMAK, pro výrobu 

zinkových tělísek, se míchá v certifikovaných hutích a má toto složení: Zn; 3,8 - 4 % Al;  

0,01 % Cu; + stopové prvky - Ni, Mn, Fe, Cd. Pro ochranu proti korozi je nutno tělíska opatřit 

povrchovou úpravou tzv. poplastováním, kdy jsou závažíčka pokryty povlakem šedé barvy 

bránící působení povětrnostních vlivů [18]. 

 

 

 

 

Obr. 15 Ocelové 
závaží potaženo 
speciální vrstvou 

[25]  

Obr. 16 Ocelové 
závaží potaženo 
stříbrnou vrstvou 

[25] 

Obr. 17 Ocelové 
závaží potaženo 

chromem 
[25] 

 

Obr. 18 Zinkové 
tělísko pro ocelové 

disky  
váha 30 g [22] 

Obr. 19 Zinkové 
tělísko pro 

hliníkové disky 
váha 30 g [22] 

Obr. 20 Zinkové 
tělísko pro 

hliníkové disky 
váha 30 g [22] 
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 Výroba  

Postup výroby zinkových tělísek (obr. 21) je 

prováděn v několika krocích. Nejprve se speciální 

zinková slitina roztaví a při teplotě 450 °C je metodou 

tlakového vstřikování vstříknuta do formy. Metoda 

tlakového vstřikování je nejvhodnější metodou pro 

docílení dokonalého kopírování disků. V dalším 

postupu se vloží kovová spona do formy. Spona slouží 

k uchycení naklepávacího závaží k disku. Poté dochází 

k ochlazení a vypadnutí polotovaru z formy. Zinkový 

polotovar má velmi ostré hrany, a proto je nutno jej 

mechanicky omýlat ve speciálním zařízení. Posledním 

krokem při výrobě tělísek je jejich opatření proti korozi, která by mohla vzniknout během 

používání. Ochrana spočívá v nanesení povrchové vrstvy nástřikem prášku. Tento povlak se 

následně vypaluje v horkovzdušné peci a to nejprve z jedné strany a poté, po zopakování 

postupu nástřiku vrstvy, i ze strany druhé. Odolnost této povrchové úpravy se testuje 

v solných komorách [18]. 

4.2.3 Olověná naklepávací tělíska 

 1. července 2005 došlo k omezení v používání olověných tělísek, a to u automobilů do 

3,5 tuny. Toto nařízení vyplývá z vyhlášky 341/2002 Sbírky a netýká se tedy automobilů nad 

3,5 tuny, autobusů, přívěsů a motocyklů [21]. Pro výrobu tělísek se používá slitina, která se 

míchá v certifikovaných hutích a je složena z 96 % olova a 4 % antimonu. Antimon zde složí 

ke zvýšení tvrdosti a ke zlepšení zpracovatelnosti slitiny [18].   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 21 Výroba zinkových 
tělísek [26] 

Obr. 22 Olověné 
tělísko pro lehká 
nákladní vozidla  
váha 150 g [22] 

Obr. 23 Olověné 
tělísko pro nákladní 

bezdušové ráfky  
váha 100 g [22] 

Obr. 24 Olověné 
tělísko pro nákladní 

dušové ráfky  
váha 150 g [22] 
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 Výroba  

Výroba naklepávacích olověných tělísek se provádí následovně. Nejprve je olověná 

slitina roztavena a při 700 °C se metodou tlakového vstřikování vstříkne do formy ve tvaru 

tělíska. Metoda tlakového vstřikování je nejvhodnější metodou pro docílení dokonalého 

kopírování disků. Poté se do formy přidá kovová spona, pomocí které se tělísko k disku upíná. 

Nakonec dochází k ochlazení a vypadnutí tělíska z formy [18]. 

 Recyklace  

Jelikož byla donedávna olověná tělíska jediným materiálem pro vyvažování, byla i 

recyklace důležitou součástí ve firmách zabývajících se jejich výrobou. Pro opětovné využití 

se opotřebená tělíska jednoduše přetavila a poté opět použila pro novou výrobu. Postup 

takovéto recyklace probíhal v následujících krocích. Nejprve byla nijak neočištěná tělíska 

roztavena. Jelikož při používání došlo k jejich znečištění, byla i získaná tavenina zanesena 

nečistotami, které vyplavaly na povrch.  Pro jejich odstranění se provedlo stažení nečistot 

z povrchu a poté odlití již čisté olověné slitiny do forem - tzv. housek, ze kterých bylo možno 

tělíska opět vyrobit [18]. 
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5 Odpady vyvažovacích tělísek a současný stav 

Pro správnou funkci automobilů a motocyklů je nutné při každé výměně kol či 

pneumatik zkontrolovat vyvážení kol. Správnost vyvážení se zajišťuje na vyvažovacím stroji, 

který ukáže, zda je nutno kola převážit. Během nového vyvažování se stará tělíska mění za 

nová. Použitá tělíska (obr. 25) se v současné době pouze skladují v pneuservisech bez 

předchozího vytřízení, což činí problémy pro případné další zpracování ve firmách, kam je 

poté odpad odvážen. Jelikož se jedná o různé materiály, převážně olovo, zinek a ocel, je nutno 

vytvořit takové zařízení, které bude schopno tento odpad roztřídit. Z důvodu značné časové 

zátěže a také chybějícího materiálového značení na některých tělíscích se v současné době 

nepředpokládá zabezpečení sběru vytřízených tělísek.  

Výkup tělísek je prozatím směřován pouze na olověná tělíska. Použitá olověná tělíska 

řadíme podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/01Sb. pod katalogové  

číslo 17 04 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Použitá vyvažovací tělíska 
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6 Experimentální část 

Při sběru vyvažovacích tělísek bývají tělíska 

shromažďována bez ohledu na jejich materiálové 

složení. Při úvahách o jejich zpracování je nutno 

zajistit vytvoření takových postupů, které budou 

schopny tyto směsi materiálů (obr. 26) rozdělit. 

Proto byla experimentální část směřována 

k posouzení vlastností a ke zjištění bodu tavení 

jednotlivých tělísek jak samostatně, tak ve směsích. 

Veškeré postupy zpracování, které byly zkoušeny, 

jsou uvedeny v následujících podkapitolách.  

Ze všech vzorků získaných z experimentálních taveb byly odvrtány kovové špony, 

které byly předány Centru nanotechnologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity 

Ostrava pro provedení analýzy ke zjištění obsahu jednotlivých kovů. Analýzy byly provedeny 

metodami plamenové atomové absorpční spektroskopie a atomové emisní spektrometrie 

s indukčně vázaným plazmatem. 

6.1 Zpracování olověných tělísek 

Olověná tělíska byla do 1. července 2005 jediným materiálem pro výrobu 

vyvažovacích tělísek, avšak díky jeho značné toxicitě bylo nutné tento materiál ve výrobě 

tělísek dosti omezit. Omezení je však pouze pro automobily do 3,5 tun, kde lze tělíska 

nahradit jinými materiály. U automobilů nad 3,5 tuny a u motocyklů je užití olova povoleno, 

neboť nelze vyrobit tělíska o potřebné hmotnosti tak, aby odpovídala použitelným rozměrům. 

Proto je olovo stále jedním z materiálů určených pro zpracování odpadů z použitých 

vyvažovacích tělísek. Proces zpracování olověných tělísek lze charakterizovat do několika 

kroků, které jsou blíže rozvedeny v následujících podkapitolách. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 Směs vyvažovacích tělísek 
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6.1.1 Separace 

Při zpracovávání olověných tělísek  

(obr. 27) se tělíska musela nejprve vytřídit od 

ostatní směsi. Olověná tělíska se rozpoznala 

zejména díky jejich vysoké hmotnosti oproti 

ostatním tělískům a také dle měkkosti olova, kdy 

po zkoušce vrypu byla v tělísku zanechána 

znatelná stopa po použitém nástroji. Důležitou 

vlastností pro rozpoznání olověného tělíska od 

ocelového je nulová magnetizace. Po takovéto 

separaci byla tělíska připravena k dalšímu postupu 

úpravy.  

6.1.2 Tavení 

Po separaci se nijak neočištěná zvážená 

tělíska naskládala do grafitového kelímku, který 

se vložil do odporové pece s regulací teploty. 

Teplota pece byla nastavena na 300 °C. Při 

procesu tavení se pomocí digitálního teploměru 

TESTO 925, sledovala závislost rostoucí teploty 

na čase a při následném ochlazování taveniny 

naopak klesající teplota v závislosti na čase. 

Z těchto údajů byly vytvořeny grafy. Z grafického 

znázornění procesu tavení vyplývá, že nejprve docházelo k postupnému ohřevu tělísek a poté, 

okolo 280 °C, došlo k natavení tělísek. Po dosáhnutí teploty 313 °C se již ohřívala pouze 

tavenina. Z grafu ochlazování je vidět postupný pokles teploty. Po vychladnutí se tavenina 

zvážila, aby se určil úbytek hmotnosti, ke kterému při procesu tavení došlo. Na obr. 28 je 

vidět úplné roztavení olověného odpadu, kdy na povrchu slitku zůstaly pouze kovové spony a 

nečistoty. 

Grafické znázornění tavby a ochlazování taveniny (obr. 29, 30) olověných 

vyvažovacích tělísek můžeme vidět níže.  

Obr. 27 Olověná tělíska 

Obr. 28 Slitek olova 
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Obr. 30 Grafické znázornění ochlazování taveniny 
olověných tělísek 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Obr. 29 Grafické znázornění tavení olověných tělísek 
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6.1.3 Výsledky 

Při tavení olověných tělísek došlo k úbytku hmotnosti. Před vlastní tavbou byla 

hmotnost tělísek 435,2 g a po tavbě 431,4 g, čili došlo k úbytku 3,8 g, který byl způsoben 

vyhořením zbytků lepidel, maziv, olejů a jiných látek, kterými byla tělíska znečištěna. Úbytek 

hmotnosti vlivem odpaření olova se nepředpokládá, a to díky nízkým teplotám, za kterých 

tavba probíhala. Zjištěné úbytky jsou zaznamenány v tab. 6. 

 

 

 

 

 

Ze slitku se pro stanovení obsahu zinku, olova a oceli odvrtalo 5 g kovových špon, 

které byly předány pro analýzu. Výsledky rozboru jsou uvedeny v tab. 7. 

 

 

Vzorek Pb [%] Fe [%] Zn [%] 

Pb 95,7 0,006 0,004 

  

Ze získaných výsledků analýzy bylo zjištěno, že obsah olova ve slitku je 95,7 % a 

obsahy železa a zinku jsou pouze v zanedbatelném množství. Obsah ostatních prvků nebyl 

zjišťován. 

6.2 Zpracování zinkových tělísek 

Zinková tělíska jsou jednou z hlavních náhrad tělísek olověných, která byla z důvodu 

vysoké toxicity roku 2005 značně omezena ve výrobě a užití. Také z tohoto důvodu je nutné 

uvažovat o separaci a zpracování odpadů z použitých vyvažovacích tělísek. Při zpracování 

zinkového odpadu se provádí nejprve vytřídění dle materiálového složení a poté vlastní tavba 

tělísek. Během procesu zpracování se sleduje teplotní závislosti jak při tavbě, tak ochlazování 

taveniny a také úbytky hmotnosti. Výsledky složení slitku se získají po provedení analýzy. 

Jednotlivé kroky zpracování jsou blíže uvedeny v následujících podkapitolách. 

 

Hmotnost [g] 

před tavbou po tavbě úbytek 

435,2 431,4 3,8 

Tab. 7 Výsledky analýzy slitku olova 

Tab. 6 Hmotnosti olověných tělísek 
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6.2.1 Separace 

Pro zpracování zinkových tělísek (obr. 31) 

je opět nutné provést vytřídění od ostatních 

materiálů. Zinková tělíska lze snadno poznat od 

ocelových tak, že nepřitahují magnet. Oproti 

olověným tělískům vykazují mnohem menší 

hmotnost a také vyšší tvrdost, která byla ověřena 

zkouškou vrypem. Na rozdíl od olověného tělíska 

nebyl na zinkovém tělísku patrný téměř žádný vryp. 

Po takovéto separaci jsou tělíska připravena pro 

tavbu.  

6.2.2 Tavení 

Při tavbě zinkových tělísek byly provedeny dva pokusy, a to z důvodu špatné 

regulovatelnosti teploty pece. Díky nízké teplotě nedošlo u prvního pokusu k celkovému 

natavení tělísek, což se projevilo i na grafickém znázornění. Pro analýzu však byly poskytnuty 

oba vzorky slitků, čímž se získala dvě výsledná složení. Jednotlivé tavby jsou uvedeny níže. 

 Pokus č. 1 

Po vytřídění vyvažovacích tělísek se 

neočištěná tělíska vložila do grafitového kelímku, 

který se následně vložil do odporové pece s předem 

nastavenou teplotou na 500 °C. Pomocí teploměru 

TESTO 925, se v průběhu tavby sledoval růst 

teploty v závislosti na čase. Po dokončení tavby byl 

naopak sledován pokles teploty při ochlazování. 

Z obou závislostí byly vytvořeny grafy, z nichž 

vyplývá, že nejprve docházelo k postupnému 

ohřevu tělísek. Poté, okolo 410 °C, došlo k natavení 

tělísek, avšak nedošlo k celkovému roztavení díky nízké teplotě pece a možné nutnosti 

dodržení redukční atmosféry. Z grafu ochlazování je vidět postupný pokles teploty. 

Z tohoto pokusu bylo zjištěno, že je nutné zvýšit teplotu pece ještě o 50 °C, aby byla 

všechna tělíska zcela roztavena a také zajistit přídavek grafitu k vytvoření redukční atmosféry. 

Obr. 31 Zinková tělíska 

Obr. 32 Špatně natavená zinková 
tělíska 
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Na obr. 32 jsou vyobrazena špatně natavená zinková tělíska, kde na povrchu závažíček došlo 

k vytvoření oxidické vrstvy, bránící úplnému roztavení. 

Grafické znázornění tavby a ochlazování taveniny zinkových vyvažovacích tělísek 

(obr. 33, 34) můžeme vidět níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33 Grafické znázornění tavení zinkových tělísek - 
pokus č. 1 

Obr. 34 Grafické znázornění ochlazování taveniny 
zinkových tělísek – pokus č. 1 
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Tab. 9 Výsledky analýzy slitku zinku – pokus č. 1 

 Výsledky - pokus č. 1 

Během prvního pokusu tavení zinkových tělísek došlo k úbytku hmotnosti. Před 

vlastní tavbou byla hmotnost tělísek 438,3 g a po tavbě 435,4 g, čili došlo k úbytku 2,9 g, 

který byl způsoben vyhořením zbytků lepidel, maziv, olejů a jiných látek, kterými byla tělíska 

znečištěna. V níže uvedené tab. 8 jsou tyto hmotnosti zaznamenány. 

 

 

 

 

 

 

Ze slitku bylo pro stanovení obsahu zinku, olova a oceli odvrtáno 5 g kovových špon, 

které byly předány pro analýzu. Výsledky rozboru jsou uvedeny v tab. 9.  

 

 

 

Z analýzy vyplývá, že obsah zinku je cca 84 % a obsahy železa a olova jsou pouze 

zanedbatelné. Rozbor zbylých cca 15 % již nebyl zjišťován. 

 Pokus č. 2 

V druhém pokusu byla neočištěná 

separovaná zinková tělíska naskládána do 

grafitového kelímku. Kelímek s obsahem byl 

vložen do odporové pece s předem nastavenou 

teplotou na 550 °C. Během tavby byla pomocí 

teploměru TESTO 925 sledována teplotní závislost 

na čase. Při samotném tavení nejprve docházelo 

k ohřevu tělísek, a to až do teploty 400 °C, kdy se 

začala tělíska natavovat, což vyplynulo z grafického 

znázornění (obr. 36). Proces tavení byl ukončen 

okolo teploty 500 °C, kdy už byla ohřívána pouze tavenina ze zinkového odpadu. Následně 

Hmotnost [g] 

před tavbou po tavbě úbytek 

438,3 435,4 2,9 

Vzorek Pb [%] Fe [%] Zn [%] 

Zn 0,35 0,82 84,4 

Obr. 35 Dobře natavená zinková 
tělíska 

Tab. 8 Hmotnosti zinkových tělísek 
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byla sledována také závislost ochlazování taveniny na čase, kdy na grafu (obr. 37) můžeme 

vidět postupný pokles těchto naměřených hodnot. Na obr. 35 jsou vidět zcela roztavená 

zinková tělíska.  

Grafická závislost při tavbě a ochlazování taveniny zinkových vyvažovacích tělísek 

(obr. 36, 37) je uvedena níže. 
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Obr. 36 Grafické znázornění tavení zinkových tělísek - pokus č. 2 

Obr. 37 Grafické znázornění ochlazování taveniny zinkových 
tělísek – pokus č. 2 
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Tab. 11 Výsledky analýzy slitku zinku – pokus č. 2 

Tab. 10 Hmotnosti zinkových tělísek 

 Výsledky - pokus č. 2 

Během druhého pokusu tavení zinkových tělísek došlo k většímu úbytku hmotnosti 

oproti prvnímu pokusu. Před vlastní tavbou byla hmotnost tělísek 433,7 g a po tavbě 429,3 g, 

čili došlo k úbytku 4,4 g, který byl způsoben vyhořením zbytků lepidel, maziv, olejů a jiných 

látek, kterými byla tělíska znečištěna. Jednotlivé hmotnosti jsou zaznamenány v tab. 10.  

 

 

 

 

 

Ze slitku bylo pro stanovení obsahu zinku, olova a oceli odvrtáno 5 g kovových špon, 

které byly předány pro analýzu. Výsledky rozboru jsou uvedeny v tab. 11. 

 

 

Z analýzy vyplývá, že obsah zinku je 80 % a obsah železa je zde vyšší než u prvního 

pokusu, což mohlo být způsobeno nastavením vyšší teploty a patrně se zde vytvořila 

intermetalická fáze FeZn7 (tvrdý zinek). Další obsahy nebyly zjišťovány. 

6.3 Zpracování ocelových tělísek 

Ocelová tělíska (obr. 38) se začala 

stejně jako zinková vyrábět až po zákazu 

používání olověných tělísek u automobilů do 

3,5 tuny. Tělíska z oceli se vyrábí pouze ve 

formě pro nalepování, a to jen pro automobily 

s litými disky.  

Při zpracování odpadu směsi 

vyvažovacích tělísek je velmi důležitým 

krokem separace, která se u ocelových tělísek 

provedla zkouškou magnetem. Důležité je 

zvolit správnou sílu magnetizace, jelikož při vyšší síle může dojít k přitáhnutí nejen 

Hmotnost [g] 

před tavbou po tavbě úbytek 

433,7 429,3 4,4 

Vzorek Pb [%] Fe [%] Zn [%] 

Zn 0,19 5,25 80,0 

Obr. 38 Ocelová tělíska 
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ocelových tělísek, ale také ocelových spon, které jsou použity pro uchycení naklepávacích 

tělísek vyrobených z různých materiálů.  

Vlastním zpracováním ocelových tělísek se v této práci nezabývalo, jelikož po 

jednoduché separaci lze ocelová tělíska ihned využít pro přepracování v hutních podnicích.  

6.4 Zpracování směsi tělísek zinku a olova 

Pro zpracování odpadu směsi vyvažovacích tělísek (zinek a olovo) je nutno využít 

takových procesů tavení, při kterých můžeme tavit přímo směs tělísek, a to bez předchozí 

separace. Postupy, kterými se zabývalo, využívají princip dělení založený na rozdílných 

teplotách tavení. Při vlastním zpracovávání odpadu bylo využito dvou postupů dělení, které 

jsou popsány níže v podkapitolách. 

6.4.1 Tavení v kelímku s odděleným prostorem 

Při tomto experimentu byl využit 

nerezový kelímek s odděleným prostorem. 

Principem je zahřátí směsi tělísek na teplotu 

okolo teploty tavení olova, čili 327,5 °C, 

avšak teplota nesmí překročit teplotu tavení 

zinku, což je 419,5 °C.  

Do nerezového kelímku byla vložena 

neseparovaná, nijak neočištěná a předem 

zvážená tělíska. Tavení probíhalo v redukční 

peci s předem nastavenou teplotou na 380 °C, 

kdy po dosažení požadované teploty byla 

směs odpadu tavena půl hodiny. Následně mělo dojít k protečení olova přes otvory ve dně 

nerezového kelímku, zatímco zinková tělíska a ocelové spony z naklepávacích tělísek měly 

zůstat v původním stavu na povrchu kelímku s otvory. Jelikož se při pokusu vlivem špatné 

regulovatelnosti teploty dosáhlo vyšší teploty pece, než byla požadovaná, došlo k protečení 

všech tělísek (obr. 39). Zachyceny byly pouze kovové spony a zbytky slitin.  

I přes nežádoucí protečení kovu se výsledný slitek poskytl k analýze na zjištění obsahu 

jednotlivých kovů. 

 

 

Obr. 39 Výsledný produkt tavení 
v kelímku s odděleným prostorem 
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Tab. 12 Výsledky analýzy tavení v kelímku s odděleným prostorem 

 Výsledky 

Při tavení směsi zinkových a olověných tělísek došlo během procesu zpracování 

k úbytku hmotnosti. Před vlastní tavbou byla hmotnost zinkových tělísek 196,9 g a 197,6 g 

olověných tělísek. Po tavbě váha činila 391,3 g, čili došlo k úbytku 3,2 g, který byl způsoben 

opět vyhořením zbytků lepidel, maziv, olejů a jiných látek, kterými byla tělíska znečištěna.  

Ze slitku bylo pro stanovení obsahu zinku, olova a oceli odvrtáno 5 g kovových špon, 

které byly předány pro analýzu. Výsledky rozboru jsou uvedeny v tab. 12. Z důvodu špatně 

provedeného odběru špon nejsou tyto výsledky reprodukovatelné - olovo se shromáždilo ve 

spodní části kelímku a vzorek byl odvrtán pouze z této části. 

 

 

Vzhledem k tomu, že tato tavba byla jak špatně provedená, tak i nevhodně 

navzorkovaná, provedlo se odříznutí části slitku pro mikroskopické pozorování obou fází. 

Odřezaný vzorek se nejprve brousil na brusce s postupným zjemňováním zrnitosti brusných 

papírů a poté byl leštěn. Takto připravený vzorek (obr. 40) byl zkoumán na inverzním 

metalografickém mikroskopu s následným zachycením mikrostruktury na počítači se 

softwarem Olympus AnalySiS. Získaný snímek je vyobrazen na obr. 41 a jsou na něm vidět 

obě fáze, jak olověná (dolní část), tak zinková (horní část). 

 

 

Vzorek Pb [%] Fe [%] Zn [%] 

Zn - Pb 93,8 0,0094 0,1555 

Obr. 40 Vzorek slitku Obr. 41 Mikrostruktura vzorku  



35 
 

Figalová, P.: Pyrometalurgická separace kovů ze směsi odpadů vyvažovacích tělísek 
Diplomová práce VŠB-TU Ostrava, 2010 

 

Zkoumání oddělených fází bylo nutné pro získání hodnot, ze kterých se mohl provést 

alespoň orientační výpočet objemu zinku a olova ve slitku. Hodnoty byly získány přímým 

měřením vzorku, jejich využití při výpočtech je uvedeno níže: 

objem vzorku: 322 465,3815,314,3 cmvrV    

objem zinku: 322 079,236,05,314,3 cmvrV    

objem olova: 322 386,154,05,314,3 cmvrV    

 - přepočet na hmotnosti 

hmotnost zinku: gVm Zn 63,15157,6079,23    

hmotnost olova: gVm Pb 48,17434,11386,15    

 

Z výpočtů tedy vyplývá, že získaný slitek obsahuje 151,63 g zinku a 174,48 g olova. 

Jelikož v navážce byl zhruba stejný váhový podíl zinkových i olověných tělísek je možné, že 

způsobená převaha cca 23 g olova ve slitině je způsobená větším obsahem kovových spon  

u tělísek zinkových, které zůstaly v neroztavené podobě na povrchu nerezového kelímku. 

6.4.2 Tavení směsi tělísek v kelímku s otvorem 

Využitím principu tavení 

směsi tělísek v grafitovém 

kelímku s otvorem je možné 

oddělit směs odpadu olověných a 

zinkových vyvažovacích tělísek 

díky jejich rozdílným teplotám 

tavení.  

Při experimentu bylo 

využito dvou do sebe vsazených 

grafitových kelímků pro 

vytvoření odděleného prostoru, 

přičemž horní kelímek měl ve dně otvor (obr. 42). Při zkoušení této metody bylo provedeno 

několik pokusů, kdy se zkoumala nejvhodnější teplota pro tavbu s cílem oddělit jednotlivé 

tělíska 
 
 
kelímek s otvorem 
 
 
otvor 
 
 
kelímek bez otvoru 

Obr. 42 Schéma principu tavení v kelímku s otvorem 
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kovy. I přes několik nezdařených pokusů se ze všech získaných slitků olova i neroztavených 

zinkových tělísek provedlo odvrtání vzorků, které byly poskytnuty k analýze na zjištění 

obsahu jednotlivých kovů. Veškeré provedené pokusy jsou blíže rozvedeny níže. 

 Pokus č. 1 

 Při tomto procesu byla směs nijak neočištěných a předem zvážených tělísek vložena 

do grafitového kelímku s otvorem ve dně nádoby. Tento kelímek byl poté vložen do druhého 

kelímku (bez otvoru) pro vytvoření odděleného prostoru, do kterého odtékala tavenina olova. 

Vyvažovací tělíska byla zasypána malým množstvím dřevného uhlí, které vytvářelo redukční 

prostředí. Oba kelímky poté byly vloženy do redukční pece s předem nastavenou teplotou na 

380 °C. Výše zvolené teploty je dána rozmezím mezi teplotami tavení jednotlivých kovů. 

Jedná se o teplotu, při které se roztaví olovo, ale zinek zůstane v tuhém stavu. Doba tavení 

byla půl hodiny od doby, kdy teplota pece dosáhla nastavené teploty. Díky setrvačnosti 

výhřevu pece došlo bohužel k nárůstu teploty až na 419 °C, kdy již docházelo k tavení nejen 

olověných, ale i zinkových tělísek. Vzhledem k tomuto problému byl získán slitek olova 

s příměsí zinku (obr. 44), avšak i přesto byly získané vzorky poskytnuty k analýze. 

 

 

 

Při procesu tavby byly zaznamenávány teploty a časy, ze kterých se poté sestavila 

křivka tavení. Grafická závislost teploty a času tavení směsi zinkových a olověných tělísek při 

prvním pokusu (obr. 45) je uvedena níže. 

 
 
  

Obr. 43 Částečně natavená zinková 
tělíska 

Obr. 44 Slitek olova s příměsí zinku 
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Tab. 13 Hmotnosti směsi tělísek – pokus č. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Výsledky - pokus č. 1 

Při tavení směsi zinkových a olověných tělísek došlo během procesu k úbytku 

hmotnosti. Před tavbou hmotnost činila 234,08 g zinkových tělísek a 232,81 g olověných 

tělísek. Po tavbě byla váha 198,91 g zinkových tělísek a 266,21 g tělísek olověných, čili došlo 

k úbytku 1,77 g, který byl způsoben vyhořením zbytků lepidel, maziv, olejů a jiných látek, 

kterými byla tělíska znečištěna. Veškeré získané hmotnosti jsou zaznamenány v přehledné 

tab. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Ze získaných vzorků bylo pro stanovení obsahu jednotlivých kovů odvrtáno 5 g 

kovových špon, které byly předány k analýze. Výsledky rozboru jsou uvedeny v tab. 14, 15.  

 

 

 

 

Hmotnost [g] 

před tavbou po tavbě úbytky 

Zn Pb Zn Pb celkem 

234,08 232,81 198,91 266,21 1,77 

Obr. 45 Grafické znázornění tavení směsi zinkových a olověných 
tělísek – pokus č. 1 
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Tab. 14 Výsledky analýzy neroztavené zinkové části – pokus č. 1  

* dopočteno do 100 % 

 

 

* dopočteno do 100 % 

 

Výsledky zjištěné analýzami nekorespondují s průběhem pokusu a je možné, že opět 

došlo k nesprávnému odebrání vzorku, možná k chybné analýze, vzhledem k tomu, že při 

tavbě byla dosažena dostatečná teplota k roztavení olova a i přesto byl obsah olova 

v neroztavené zinkové části 24 %, což je patrně chybné. Obsah zinku v této části byl pak 

pouze okolo 74 %. Olověný slitek obsahoval cca 99,7 % olova a v zanedbatelném množství 

také železo a zinek. 

  Pokus č. 2 

Při druhém pokusu byla směs neočištěných předem zvážených tělísek opět vložena do 

grafitového kelímku s otvorem ve dně. Kelímek byl poté vložen do druhého kelímku bez 

otvoru, a to pro vytvoření odděleného prostoru, do kterého odtékala tavenina olova. 

Vyvažovací tělíska se následně zasypala malým množstvím dřevného uhlí, které vytvářelo 

v peci redukční atmosféru. Oba kelímky byly poté vloženy do předehřáté redukční pece s 

nastavenou teplotou na 380 °C, čímž se předpokládalo zamezení nechtěného zvýšení teploty 

vlivem setrvačnosti výhřevu pece. Výše zvolené teploty je dána rozmezím mezi teplotami 

tavení jednotlivých kovů. Doba tavení byla opět půl hodiny. Během této doby došlo 

k odtečení slitiny olova do spodního kelímku a k zachycení zinkových tělísek, spon a nečistot 

v kelímku horním. 

Při tavení byly zaznamenávány teploty a jim odpovídající časy, aby se poté mohla 

vytvořit grafická závislost těchto veličin. Touto metodou bylo provedeno oddělení 

jednotlivých materiálů, avšak opět došlo k částečnému protečení zinkové slitiny. Příčinou 

Vzorek Pb [%] Fe [%] Zn [%] 

neroztavený 

Zn 
24 2,1 73,9 * 

Vzorek Pb [%] Fe [%] Zn [%] 

Pb slitek  99,65 * 0,02 0,33 

Tab. 15 Výsledky analýzy olověného slitku s příměsí zinku – pokus č. 1 
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tohoto problému byla znovu vyšší teplota oproti teplotě požadované. Také vzorky získané 

z tohoto nezdařeného pokusu byly poskytnuty k analýze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafická závislost teploty a času tavení směsi zinkových a olověných tělísek při 

druhém pokusu (obr. 48) je uvedena níže. 

Tavení směsi Pb-Zn tělísek - pokus č. 2
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Obr. 48 Grafické znázornění tavení směsi zinkových a olověných 
tělísek – pokus č. 2 

Obr. 46 Částečně natavená zinková 
tělíska 

 

Obr. 47 Slitek olova s příměsi zinku 
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 Výsledky - pokus č. 2 

Během tavby směsi zinkových a olověných tělísek došlo při procesu k úbytku 

hmotnosti. Před tavbou hmotnost činila 222,99 g zinkových tělísek a 224,99 g olověných 

tělísek. Po tavbě byla váha 164,93 g zinkových tělísek a 282,06 g tělísek olověných, čili došlo 

k úbytku 0,99 g. Tento úbytek byl způsoben vyhořením zbytků lepidel, maziv, olejů a jiných 

látek, kterými byla tělíska znečištěna. Získané hmotnosti jsou zaznamenány v tab. 16 uvedené 

níže. 

 

 

 

 

 

 

 

Ze získaných vzorků se pro stanovení obsahu jednotlivých kovů odvrtalo 5 g 

kovových špon, které byly předány k rozboru. Výsledky analýzy jsou uvedeny v tab. 17, 18.  

 

* dopočteno do 100 % 

 
 
 

* dopočteno do 100 % 

 

 Z výsledků analýzy vyplývá, že obsah zinku v neroztavené zinkové části je 99 % a 

obsah olova a železa pouze v zanedbatelném množství. Obsah olova v olověném slitku byl 

pouze 87 %, jelikož určitou část tvořil také zinek (13 %). Obsah železa byl v zanedbatelném 

Hmotnost [g] 

před tavbou po tavbě úbytky 

Zn Pb Zn Pb celkem 

222,99 224,99 164,93 282,06 0,99 

Vzorek Pb [%] Fe [%] Zn [%] 

neroztavený 

Zn 
0,7 0,3 99* 

Vzorek Pb [%] Fe [%] Zn [%] 

Pb slitek 

s příměsí Zn 
87,09 * 0,01 12,9 

Tab. 17 Výsledky analýzy neroztavené zinkové části – pokus č. 2 
 

Tab. 18 Výsledky analýzy olověného slitku s příměsí zinku – pokus č. 2 
 

Tab. 16 Hmotnosti směsi tělísek – pokus č. 2 
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množství. Zjištěné hodnoty analýzy odpovídají průběhu pokusu, při kterém došlo 

k částečnému natavení zinkové slitiny. 

 Pokus č. 3 

Ve třetím pokusu byla snaha pouze otestovat na malém množství tělísek tavbu v jiné 

peci, která by byla schopna udržet teplotu tavby na předem nastavené teplotě.  

Postup byl stejný jako u předchozích taveb tohoto typu. Směs neočištěných předem 

zvážených tělísek byla opět vložena do grafitového kelímku s otvorem ve dně nádoby. Poté 

byl kelímek vložen do druhého kelímku (bez otvoru). Vyvažovací tělíska se následně zasypala 

malým množstvím dřevného uhlí, které vytvářelo redukční atmosféru v peci. Oba kelímky 

byly vloženy do předehřáté muflové pece s nastavenou teplotou na 375 °C, která by měla být 

správnou teplotou pro oddělení směsi tělísek. Doba tavení byla půl hodiny. Během této doby 

došlo k protečení slitiny olova do spodního kelímku a k zachycení zinkových tělísek 

v kelímku horním.  

Touto metodou se již dokázalo vhodně oddělit jednotlivé materiály, a to bez příměsi 

slitiny zinkové ve slitku olova. Zvolením správné pece a teploty byl tento problém odstraněn 

a v dalším pokusu se již provedla tavba s větším množstvím vstupní suroviny. Ze vzorků 

z vydařeného pokusu byly odvrtány špony, které se poskytly k analýze.  

 

 

 

 

 

Obr. 49 Neroztavená zinková tělíska 
a spona s krustou po olověném tělísku 

Obr. 50 Slitek olova  
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Tab. 20 Výsledky analýzy neroztavené zinkové části – pokus č. 3 
 

Tab. 19 Hmotnosti směsi tělísek – pokus č. 3 

 Výsledky - pokus č. 3 

Během této pokusné tavby směsi zinkových a olověných tělísek došlo při procesu 

k úbytku hmotnosti. Před tavbou hmotnost činila 20,03 g zinkových tělísek a 19,61 g 

olověných tělísek. Po tavbě byla váha 23,7 g zinkových tělísek a 15,71 g tělísek olověných, 

čili došlo k úbytku 0,23 g. Ten byl způsoben vyhořením zbytků lepidel, maziv, olejů a jiných 

látek, kterými byla tělíska znečištěna. Úbytek hmotnosti u olověného slitku byl způsoben 

hlavně ocelovou sponou, která z olověného tělíska zůstala zachycena v kelímku spolu 

s tělísky zinkovými. Zjištěné hmotnosti jsou zaznamenány v tab. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze vzorků se pro stanovení obsahu jednotlivých kovů odvrtalo 5 g kovových špon, 

které byly předány k analýze. Výsledky rozboru jsou uvedeny v tab. 20, 21. 

 

* dopočteno do 100 % 

 

* dopočteno do 100 % 

 

 Z výsledků vyplývá, že došlo k oddělení směsi zinku a olova, a to bez natavení 

zinkových tělísek. V neroztavené zinkové části je obsah zinku cca 96 % a obsah olova pouze 

Hmotnost [g] 

před tavbou po tavbě úbytky 

Zn Pb Zn Pb celkem 

20,03 19,61 23,7 15,71 0,23 

Vzorek Pb [%] Fe [%] Zn [%] 

neroztavený 

Zn 
0,06 4,03 95,91 * 

Vzorek Pb [%] Fe [%] Zn [%] 

Pb slitek  99,91 * 0,02 0,07 

Tab. 21 Výsledky analýzy olověného slitku – pokus č. 3 
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ve velmi malém množství. Zvýšený obsah železa v zinkové části (4 %) je patrně způsoben 

navrtáním kovové spony během odběru špon k analýze, a to z důvodu velmi malého vzorku. 

Obsah olova v olověném slitku je cca 99,9 % a zbylé obsahy zinku a železa jsou pouze 

v zanedbatelném množství. 

 Pokus č. 4 

Ve čtvrtém a posledním pokus byla provedena téměř shodná tavba s tavbou předchozí, 

avšak ve větším množství.  

Tavení probíhalo v zlatnické peci, která byla schopna udržet teplotu tavby na předem 

nastavené teplotě. Postup byl tedy stejný jako u předchozích taveb tohoto typu. Směs 

neočištěných tělísek byla vložena do grafitového kelímku s otvorem ve dně nádoby. Poté byl 

kelímek vložen do druhého kelímku, který byl bez otvoru. Vyvažovací tělíska se následně 

zasypala malým množstvím dřevného uhlí, které vytvářelo redukční prostředí v peci. Oba 

kelímky byly vloženy do předehřáté zlatnické pece Clasic Clare 4.0 s nastavenou teplotou na 

365 °C. Doba tavení byla půl hodiny. Během této doby došlo k protečení slitiny olova do 

spodního kelímku a k zachycení zinkových tělísek, ocelových spon a nečistot v kelímku 

horním.  

Při této tavbě se podařilo oddělit jednotlivé materiály, a to bez příměsi zinku 

v olověném slitku. Zvolením vhodné peci a teploty byl tento problém úspěšně odstraněn. Ze 

vzorků získaných z tohoto pokusu byly odvrtány špony, které se poskytly pro analýzu ke 

zjištění obsahu jednotlivých kovů ve vzorcích.  

 

 

 

 

Obr. 51 Neroztavená zinková tělíska  Obr. 52 Slitek olova  
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Tab. 24 Výsledky analýzy olověného slitku – pokus č. 4 
 

Tab. 22 Hmotnosti směsi tělísek – pokus č. 4 

 Výsledky - pokus č. 4 

Během této tavby směsi zinkových a olověných tělísek došlo při procesu k úbytku 

hmotnosti. Před tavbou hmotnost činila 192,46 g zinkových tělísek a 193,19 g olověných 

tělísek. Po tavbě byla váha 206,92 g zinkových tělísek a 176,73 g tělísek olověných, čili došlo 

k úbytku 2 g. Ten byl způsoben vyhořením zbytků lepidel, maziv, olejů a jiných látek, 

kterými byla tělíska znečištěna. Další úbytek hmotnosti u olověného slitku byl způsoben 

ocelovými sponami, které zůstaly v kelímku spolu s neroztavenými zinkovými tělísky. 

Získané hmotnosti jsou zaznamenány v přehledné tab. 22 uvedené níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze získaných vzorků bylo pro stanovení obsahu jednotlivých kovů provedeno odvrtání 

5g kovových špon, které byly předány k analýze. Výsledky rozboru jsou uvedeny v tab. 23, 

24.  

 

 

* dopočteno do 100 % 

 

* dopočteno do 100 % 

 

 

 

Hmotnost [g] 

před tavbou po tavbě úbytky 

Zn Pb Zn Pb celkem 

192,46 193,19 206,92 176,73 2 

Vzorek Pb [%] Fe [%] Zn [%] 

neroztavený 

Zn 
0,05 0,02 99,93 * 

Vzorek Pb [%] Fe [%] Zn [%] 

Pb slitek  99,94 * 0,02 0,04 

Tab. 23 Výsledky analýzy neroztavené zinkové části – pokus č. 4 
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Během této tavby došlo k oddělení směsi zinku a olova, a to bez natavení zinkových 

tělísek, což dokumentují výsledky analýz. V neroztavené zinkové části je obsah zinku  

cca 99,9 % a obsah olova i železa pouze ve velmi malém množství. Obsah olova v olověném 

slitku je také zhruba 99,9 % a zbylé obsahy zinku a železa jsou pouze zanedbatelné. 

6.5 Použité zařízení a pomůcky 

V experimentální části se při pokusech o provedení separace jednotlivých kovů 

využilo několik zařízení a pomůcek. Mezi hlavní patřily tavicí pece, teploměr, kelímky a 

regulátor teploty. Jejich bližší popis je uveden níže. 

 Tavicí pece 

Při našich tavbách byly využity tři různé pece, a to pro zjištění nejvhodnějších 

podmínek k separaci odpadu zinkových a olověných tělísek. Jednalo se o následující typy: 

- kelímková pec s odporovým ohřevem 

V této kelímkové peci (obr. 53) byla provedena většina taveb. Redukční prostředí 

v peci bylo zajištěno přídavkem dřevného uhlí k tavenému materiálu. Hlavní nevýhodou byla 

špatná regulovatelnost teploty pece. Jako doprovodné zařízení při tavbě v kelímkové peci 

s redukčním ohřevem byl používán teploměr TESTO 925 (obr. 54). Dalším doprovodným 

zařízením by také regulátor teploty (obr. 55). 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

Obr. 53 Kelímková 
pec s odporovým 

ohřevem 

Obr. 54 Teploměr 
TESTO 925 

Obr. 55 Regulátor teploty 
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- muflová a zlatnická pec  

V těchto pecích byly úspěšně provedeny tavby směsi tělísek zinku a olova. Hlavní 

výhodou byla výborná regulovatelnost teploty. Redukční atmosféra při tavbě byla zajištěna 

dřevným uhlím. 

 

 

 

 

 

 

 Kelímky 

Při tavbách se využívaly dva druhy kelímků, nerezový a grafitový kelímek (obr. 58). 

Většina taveb však probíhala v grafitových kelímcích.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 56 Muflová pec Obr. 57 Zlatnická pec – Clasic 
Clare 4.0 

Obr. 58 Grafitový kelímek 
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6.6 Ideový návrh zařízení pro zpracování odpadu vyvažovacích tělísek 

Pro zpracování použitých vyvažovacích tělísek ve větším množství je nutno vytvořit 

vhodné zařízení, jež by umožnilo tento odpad odseparovat dle materiálů, ze kterých jsou 

tělíska vyrobena. Vytříděné kovy by pak bylo možno předat k následnému zpracování 

v hutních, či jiných podnicích. 

Odzkoušenými tavbami bylo zjištěno, že nejvhodnějším způsobem oddělení bylo 

tavení tělísek v peci s odporovým ohřevem při teplotě 375 °C s předchozím odseparováním 

tělísek ocelových. Při této teplotě nedocházelo k natavení zinkových tělísek, čili nedocházelo 

ke vzniku olověného slitku s příměsí zinku. Proces oddělení probíhal ve dvou do sebe 

vložených grafitových kelímcích, kdy horní kelímek byl s otvorem ve dně, čímž se získal 

oddělený prostor, kam odtékala olověná tavenina. Tavbou byla získána čistá slitina olova 

z tělísek olověných a neroztavená zinková tělíska, která spolu s ocelovými sponami 

z olověných tělísek zůstala v horním kelímku.  

K přepracování odpadu je tedy nutno uvažovat o zařízení, které by bylo schopno 

pojmout větší množství odpadu. Takovéto zařízení (obr. 59) by mohlo vypadat následovně. 

Hlavním prvkem by byl vibrační pásový ocelový dopravník (2), který by zajišťoval dopravu 

tělísek jednotlivými sekcemi zařízení, dále rozprostření tělísek po celé šíři pásu pomocí 

vibrací a také odtok taveniny olova otvory v pásu. Tyto otvory musí mít odpovídající velikost, 

aby nedošlo k propadnutí ocelových spon. Tělíska by se na pás dostávala ze zásobníku (1). 

V dalším kroku je nutno provést separaci ocelových tělísek pomocí magnetického separátoru  

(3). Správná síla magnetizace je důležitá pro odseparování pouze ocelových tělísek. Při větší 

síle by mohlo dojít i k oddělení menších olověných a zinkových naklepávacích tělísek, které 

by k magnetu přitáhly jejich ocelové spony. Tělíska by se poté přesunula do sběrné nádoby 

umístěné vedle pásu (4). Odseparovaná ocelová tělíska je možno ihned poskytnout hutním 

podnikům k následnému využití. Oddělením se získala pouze směs zinkových a olověných 

tělísek, které se oddělí procesem tavení využívající jejich rozdílných teplot tavení. Samotná 

tavba proběhne pomocí odporového ohřevu (5) umístěného nad pásem. Teplota ohřevu by 

měla být 375 °C. Při této teplotě dochází k roztavení olovených tělísek, avšak zinková tělíska 

zůstávají v nezměněném stavu. Tavenina olova protéká přes otvory v dopravníku do sběrné 

nádoby (6) umístěné pod pásem. Odporový ohřev byl zvolen pro snadnou regulovatelnost a 

stálost udržení teploty při procesu. Důležitým parametrem je také zvolení doby, po kterou 

budou tělíska ohřevu podrobena. Z našich experimentů bylo zjištěno, že postačí doba půl 

hodiny k úplnému roztavení olověných tělísek. Zinková tělíska a ocelové spony, které zbyly 
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po naklepávacích olověných tělíscích, postupují na pásu k dalšímu magnetickému separátoru 

(7), který zajistí oddělení právě těchto ocelových spon. Opět je nutno dát pozor na sílu 

magnetizace. Tělíska se poté přesunou do sběrné nádoby (8) vedle pásového dopravníku 

(tento krok odstranění ocelových spon není bezpodmínečně nutný). Nyní by již měly na pásu 

zůstat pouze zinková tělíska, která na konci dopravníku samovolně padají do předem 

připravené sběrné nádoby (9). 

 

 

1- zásobník se směsí tělísek   6- sběrná nádoba na taveninu olova 

2- pásový dopravník    7- magnetický separátor 

3- magnetický separátor   8- sběrná nádoba na ocelové spony 

4- sběrná nádoba na ocelová tělíska  9- sběrná nádoba na zinková tělíska 

5- odporový ohřev 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 59 Schéma zařízení pro zpracování odpadu vyvažovacích 
tělísek 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo provést pyrometalurgickou separaci kovů ze směsi 

odpadů vyvažovacích tělísek. Proto byla experimentální část směřována k posouzení 

vlastností vyvažovacích tělísek a ke zjištění bodu tavení jednotlivých závaží. Nejprve se tedy 

prováděly tavby separovaných olověných a poté zinkových tělísek. Ocelová závaží se po 

jednoduché separaci magnetem mohou ihned předat k dalšímu přepracování hutním 

podnikům, a to bez jakékoli předchozí úpravy, proto se jejich zpracováním nezabývalo. Při 

tavbě směsi tělísek zinkových a olověných se využilo rozdílných teplot tavení těchto slitin, 

čímž se umožnilo odlišné materiály od sebe oddělit. Princip dělení spočíval v zahřátí směsi na 

teplotu vyšší než je teplota tavení olova, avšak hodnota na teploměru nesměla překročit 

teplotu tavení zinku. V pokusech se tedy zkoušelo nalézt nejvhodnější teplotu, při které by se 

oddělení materiálů podařilo, a to bez natavení zinkových tělísek. Po několika nezdařených 

experimentech, kdy se nepovedlo udržet teplotu pece na předem nastavené teplotě, díky 

špatné regulovatelnosti, se v muflové peci oddělení zdařilo. Při pokusu se využilo dvou do 

sebe vsazených grafitových kelímku (vytvoření odděleného prostoru), přičemž horní kelímek 

měl ve dně otvor. Do kelímku s otvorem se vložila neočištěná směs zinkových a olověných 

tělísek. Oba kelímky poté byly vsazeny do odporové pece s předem nastavenou teplotou na 

375 °C a tavení probíhalo půl hodiny. Během této doby došlo k protečení olověné taveniny do 

spodního kelímku a v horním kelímku zůstala tělíska zinková spolu s ocelovými sponami po 

závažích olověných, tím došlo k oddělení dle materiálového složení. Ze získaných vzorků 

slitku olova a zinkových tělísek byly odvrtány špony, které se poskytly k analýze. Z rozboru 

se zjistilo materiálové složení vzorků, které splňovalo požadované hodnoty (téměř čisté olovo 

i zinek). 

V poslední části diplomové práce byl vytvořen ideový návrh zařízení pro zpracování 

odpadu vyvažovacích tělísek. Návrh využil všechna fakta zjištěná během pokusných taveb. 
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