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SUMMARY 

This bachelor thesis is focused on the current state of treatment of electrical appliances, 

with the posibility of re-use, methods of processing electrical appliances and technologies for 

the acquisition of precious and speciality metals from electrical and electronic components. It 

also focuses on the solving of problems in the European Union, the Czech Republic, Ústí 

region, city Most and for example is shown developed Japan. Thesis is also aimed at the 

characterization of potential products and raw materials usable for further processing. Retired 

equipments such as televisions, computers, printers, mobile phone and other electronics ended 

at landfill sites or incinerators. These equipments include a large amount of valuable 

materials, particulary precious metals, which can be recycled back. It also deals with 

biotechnological methods of processing materials used in electrical appliances. Furthermore, 

this paper proposes measures and streamline the system. 

 

Keywords: waste, electrical appliances, recycling, electrical and electronical equipment, 

take-back, gold, silver, platinum, palladium. 

 

ANOTACE 

Bakalářská práce se zaměřuje na současný stav nakládání s elektroodpadem, s moţnostmi 

jeho zpětného vyuţití, metodami zpracování elektroodpadu a technologiemi pro získávání 

drahých a speciálních kovů z elektrických a elektronických součástek. Dále se zaměřuje na 

stav řešené problematiky v EU, ČR, Ústeckém kraji, městě Most a pro příklad je uvedeno 

i vyspělé Japonsko. Bakalářská práce se zaměřuje téţ na charakteristiku moţných produktů 

a vyuţitelných surovin pro další zpracování. Vyslouţilé zařízení jako televizory, počítače, 

tiskárny, mobilní telefony a ostatní elektronika končí na skládkách nebo ve spalovnách. 

Zařízení obsahují velké mnoţství cenných materiálů, především drahých kovů, které lze získat 

zpětně recyklací. Zabývá se téţ biotechnologickými metodami zpracování surovin 

obsaţených v elektroodpadu. Dále tato práce navrhuje opatření a zefektivnění daného 

systému. 

Klíčová slova: odpad, elektrodpad, recyklace, elektrická a elektronická zařízení, zpětný 

odběr, zlato, stříbro, platina, palladium. 
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1. ÚVOD  

Recyklace odpadu je opětovné vyuţití výrobních-průmyslových a komunálních- 

spotřebitelských odpadů včetně přepracování nebezpečných či zvláště nebezpečných 

chemických látek, vyuţitelných jako zdroj energií nebo jako zdroj druhotných surovin. Její 

účinnost závisí na charakteru pouţitých výrobních technologií. Recyklace a obchod 

s druhotnými surovinami jsou plně závislé jak na domácím tak i zahraničním trhu. Týkají se 

nejen oblasti nabídky odpadů, ale i poptávky po sekundárních surovinách a také výrobků 

z těchto surovin vyrobených. Úprava druhotných surovin zaznamenává výrazný nárůst od 

roku 2004. Celkový rozvoj odvětví je po přijetí ČR do EU pozitivně ovlivňován právním 

tlakem na zvyšování úrovně recyklace u běţně zpracovávaných odpadů, ale zejména na 

prosazování zásad materiálového vyuţití odpadů. Postupně se zvyšuje rozsah povinného 

odběru vybraných skupin výrobků s ukončenou ţivotností ať vynucenou či nevynucenou. 

Mezi ně patří také elektrická a elektronická zařízení. Ve své bakalářské práci bych se chtěl 

zaměřit právě na jejich zpětný odběr, vyuţitelnost těchto zařízení se zaměřením na neţelezné 

kovy, obzvláště pak na získávání drahých a speciálních kovů z těchto zařízení. V neposlední 

řadě se pokusím navrhnout několik opatření k zefektivnění daného problému.  

 

Jaké skupiny odpadu elektrických a elektronických zařízení rozlišujeme, je přesně 

definováno Směrnicí č. 2002/96/EC. V podmínkách ČR je toto podrobněji rozvedeno 

a upraveno zákonem č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech, doplněno Vyhláškou č. 381/2001 

Sb. - MŢP ČR, kterou se stanoví katalog odpadů včetně příslušných příloh, dále doplněno 

a upraveno Vyhláškou č. 383/2001 Sb. a novelizací všech právních předpisů vydaných k této 

problematice a platných ke 30.06.2009.  

 

Skupiny elektrických a elektronických zařízení: 

 Velké domácí spotřebiče 

 Malé domácí spotřebiče 

 Zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení 

 Spotřebitelská zařízení 

 Osvětlovací zařízení 
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 Elektrické a elektronické přístroje a nástroje  

 Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 

 Lékařské přístroje  

 Přístroje pro monitorování a kontrolu (laboratoře, kontrolní a inspekční orgány) 

 Automaty (prodejní a výherní)  

 

Cílem bakalářské práce je seznámit se současným stavem problematiky recyklačních 

technologií pro získávání drahých a speciálních kovů z elektrických a elektronických 

součástek jak v EU, tak ČR a Ústeckém kraji, seznámit také s problematikou nakládání 

s elektrickými a elektronickými odpady a v neposlední řadě se pokusit popsat dostupné 

metody pro získávání drahých a speciálních kovů z těchto elektrických a elektronických 

zařízení. Cílem práce je taktéţ se zamyslet nad návrhy a opatřeními vedoucími k zefektivnění 

daného systému.  
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2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY VE VYBRANÉM 

REGIONU, ČR A EU 

Zásadním problémem zpracování odpadu elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) 

bylo zakomponování poţadavků směrnic EU (2002/96/ES a 2002/95 ES) 
[1,2,3,4,5]

 do 

legislativy ČR, přesněji do zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. V srpnu 2005 vstoupila v celé 

EU v platnost novela zákona o odpadech č.7/2005 Sb. Přinesla hlavně změnu ve financování 

nakládání s OEEZ. Proces byl velmi sloţitý hlavně pro velkou různorodost elektrických 

a elektronických zařízení (EEZ), délku ţivotností a tocích OEEZ. Mnoţství OEEZ jak v ČR, 

tak v celé EU rychle roste. Obsah součástí – hlavně nebezpečných – představuje v těchto 

zařízeních závaţný problém při nakládání s odpady a k recyklaci nedochází v dostatečném 

rozsahu. Všichni skuteční výrobci EEZ, kteří prodávají a vyrábějí elektrospotřebiče na území 

ČR, včetně distributorů, mají povinnost se zaregistrovat do Seznamu výrobců EEZ, který 

spravuje Ministerstvo ţivotního prostředí. Všechny subjekty evidované v tomto seznamu mají 

za povinnost finančně přispívat do systému nakládání s odpady. Spotřebitelé přispívají 

uhrazením tzv. recyklačního poplatku, tedy částky, která odpovídá nákladům výrobců na 

zpětný odběr – recyklaci a odstranění EEZ - uvedeného na trh před 13.8.2005. Výše příspěvku 

je stanovena pro všechny výrobce i dovozce stejně.  

Novela zákona o odpadech ukládá výrobcům povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený 

sběr, zpracování, vyuţití a odstranění vyslouţilých EEZ. Zařízení podléhající zpětnému 

odběru jsou uvedena ve vyhlášce č.352/2005 Sb. o nakládání s EEZ a OEEZ, která stanovuje 

technické, evidenční, finanční a administrativní podmínky pro zajištění funkčnosti systému 

pro sběr a nakládání s OEEZ a pouţitými EEZ. 
[1,6,7]

 

2.1. Stav řešené problematiky v EU 

Spotřebitelé ţijící v Evropské unii ročně vyprodukují v průměru mezi 14 – 20 kg 

elektroodpadu. Mnoţství elektroodpadu se zvyšuje třikrát rychleji neţ běţný komunální 

odpad. V Evropské unii tvoří elektroodpad okolo 5 % komunálního odpadu, coţ představuje 

přibliţně 6 000 000 tun. Odhady ukazují, ţe v roce 2015 bude toto mnoţství dvojnásobné, coţ 

představuje okolo 12 000 000 tun. 
[8]

 

Zákon o odpadech ukládá výrobcům povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, 

zpracování, vyuţití a odstranění vyslouţilých EEZ ve všech zemích EU. Stejně tak jako v ČR 

je i v ostatních státech EU organizován zpětný odběr formou sběrných dvorů, ovšem ve 

většině států se snaţí tento odběr zatraktivnit a navrhují různá řešení ke zvýšení návratnosti EEZ. 
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Například v  Německém Lipsku a Berlíně se snaţí od roku 2004 zmírnit návratnost 

vyslouţilých EEZ projektem Gelbe Tonne Plus, do kterého je zapojeno 5170 domácností. Do 

ţlutých nádob, do kterých se sbírá plast, byl odkládán i materiálově významný odpad jako 

jsou hračky, domácí vybavení ale i dřevěné, kovové a s-WEEE (mobilní telefony, fény, 

ţehličky). Právě u s-WEEE došlo k velkému zlepšení. U pilotního projektu v Berlíně se 

sesbíralo v prvním měsíci 0,1 kg v přepočtu na jednoho obyvatele a rok. Během tří měsíců 

toto číslo vzrostlo desetkrát na 1,2 kg. V ČR se v roce 2006 sebralo 2 kg na obyvatele všech 

vyslouţilých zařízení z domácností včetně velkých spotřebičů. Sebraný 1 kg na obyvatele se 

s-WEEE jeví jako ohromující číslo. 
[9]

 

 

2.2. Stav řešené problematiky v ČR 

V České republice v současné době funguje šest kolektivních systémů pro zpětný odběr 

EEZ, které zřídili a rozvíjejí systémy sběru vyslouţilých elektrozařízení a elektroodpadu. 

 

 Tabulka č.1: Fungující kolektivní systémy v ČR. 
[3,10,11,12,13,14]

 

Kolektivní systém Skupina EEZ 

ASEKOL s.r.o 3,4,7 

EKOLAMP s.r.o 5 

Elektrowin a.s. 1,2,6 

OFO – Recycling s.r.o   1, 2, 3, 4, 6,7, 8, 9 a 10 

REMA Systém a.s. 8 

RETELA s.r.o. 9 

   

Rozměrově velké elektrospotřebiče a jejich sběr je realizován v jednotlivých obcích 

zejména ve sběrných dvorech. Občané, kteří se potřebují zbavit chladniček, sporáků, praček, 

televizorů a dalších větších elektrospotřebičů, si zvykají této moţnosti vyuţít. Ovšem občané 

často opomíjejí, ţe mezi elektrospotřebiče patří i malá elektrozařízení, která ve sběrných 

dvorech nekončí skoro vůbec, nebo jen ve zcela zanedbatelném mnoţství. Tyto spotřebiče 

většinou končí ve směsném komunálním odpadu nebo jsou skladovány v domácnostech. Pro 

příklad v Nizozemí skončí v nádobách na směsný odpad 35 % a ve Velké Británii se toto číslo 

pohybuje mezi 41 aţ 60 %. V ČR je odhad takového procenta ještě vyšší. Občan ČR není 

motivován ani informován, jak se takového odpadu zbavit. Tento odpad vyţaduje pozornost 
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nejen kvůli obsahu nebezpečných sloţek, ale hlavně kvůli obsahu vzácných a vyuţitelných 

kovů obsaţených v těchto elektrozařízeních. 
[14,15,16]

  

ČR se zavázala EU do konce roku 2006 splnit limity pro odběr zpětně odebraných 

elektrozařízení, ovšem vyjednala odklad, ţe do konce roku 2008 ročně odebere, zpracuje 

a recykluje nejméně 4 kg vyslouţilých elektrozařízení na občana. V srpnu 2008 toto mnoţství 

dosahovalo 3 kg na občana.  

V ČR vznikají projekty, které hledají cesty na zmírnění dopadů s-WEEE na ţivotní 

prostředí. Jde o projekty Zelená firma a Zelená obec. Od začátku roku 2008 tyto projekty 

zavedl kolektivní systém pro nakládání s odpadem REMA Systém. Po ČR je umístěno asi 

tisíc sběrných boxů, do kterých jsou s-WEEE sbírány. Vedle vyhodnocování materiálového 

sloţení nebo místa sběru jsou vykonávány podrobné rozbory komunálního odpadu, aby se 

zjistilo, které spotřebiče, popřípadě materiály končí nenávratně na skládkách. Přestoţe 

spotřebiče s-WEEE nelze povaţovat za zdroj drahých kovů, tak ze statistik vyplývá, ţe v roce 

2008 se čeští spotřebitelé zbavili takového mnoţství, které odpovídá 230 kg stříbra a 35 kg 

zlata. V případě běţných kovů jde o 225 000 kg hliníku, či přes 1 000 000 kg mědi. Jak je 

z odhadů zřejmé,   s-WEEE představuje velmi zajímavý materiálový tok i přesto, ţe tvoří 

méně neţ 1% celkové hmotnosti komunálního odpadu. 
[6]

 

 Velmi významná je téţ ekologická hodnota těchto materiálů. Klasickým příkladem 

jsou mobilní telefony, kterých se v roce 2006 prodalo globálně kolem miliardy. Odhad 

naakumulovaných mobilních telefonů je v České republice okolo pěti aţ osmi milionů, coţ 

odpovídá 500 aţ 800 t cenného materiálu. K výrobě mobilních telefonů bylo v témţe roce 

celosvětově pouţito 24 t zlata, 250 t stříbra, 9 t paladia, 9000 t mědi nebo 3800 t kobaltu. 
[17,18]

  

Nelze polemizovat o tom, ţe vytěţení kilogramu zlata je pro ţivotní prostředí daleko větší 

zátěţí, neţ vytěţit kilogram ţeleza. Legislativa opomíjí v současné době jeden nesporný fakt, 

ţe ekologická hodnota materiálů bude mnohem blíţe k ekonomické hodnotě. s-WEEE 

v oblasti IT a telekomunikací obsahují velké mnoţství vzácných kovů, které by neměly 

skončit na skládkách komunálního odpadu nebo ve spalovnách. Díky současným 

technologiím lze zpět získat 95 % drahých kovů. 
[19]
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Obrázek č.1: Kontejner na vyřazená elektrozařízení od firmy Asekol – VÚHU Most 

 

Nelze neţ pochválit nové projekty hlavně na školách. Osvěta je velmi důleţitá a projekt 

pro školy „Recyklohraní“ dokázalo zapojit nejméně tisícovku škol v celé ČR. Projekt je 

zaměřen na základní a střední školy, mohou se zapojit i mateřské školky. Projekt začal 

1.9.2009. Cílem je intenzivněji zapojit do projektu sběru elektrozařízení, akumulátorů, baterií 

a dalších vyuţitelných odpadů mladou generaci. Současně také ţáky škol vzdělávat 

v nakládání s odpady. Nad projektem „Recyklohraní“ převzala záštitu ministryně školství, 

mládeţe a tělovýchovy ČR. Je rozděleno na sběrovou a vzdělávací část.  

Školy zapojené do projektu za sběr pouţitých elektrozařízení a baterií do připravených 

nádob získávají body, které ve speciálním internetovém katalogu smění za zajímavé odměny. 

Další body mohou získat zodpovězením otázek, případně splněním dalších úkolů týkajících se  

odpadové problematiky. Jde o velmi zajímavý projekt. 
[20]

 

 

2.3. Stav řešené problematiky v Ústeckém kraji a Mostě 

Kolektivní systémy se snaţí s obcemi uzavírat smlouvy, na jejichţ základě se sběrné 

dvory a mobilní svozy stávají místy zpětného odběru. Obci to umoţňuje ušetřit náklady na 

recyklaci elektroodpadů, které občané na tyto místa odevzdávají. Tato zařízení bezplatně 

předají kolektivnímu systému a znamená to velkou úsporu finančních prostředků.  
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V Ústeckém kraji funguje 38 sběrných dvorů a shromaţďovacích míst s pevnou otevírací 

dobou a v okolí města Most jsou tři sběrné dvory – v Mostě, Litvínově a Lomu. V Mostě se 

v roce 2010 plánuje otevření druhého sběrného dvoru. Jako velký přínos vidím upravenou, 

prodlouţenou a pozdější provozní otevírací dobu těchto dvorů, například i o sobotách 

a nedělích. V tyto dny mohou, jinak o všední dny pracující občané, odevzdat vyslouţilé 

elektroodpady do sběrných dvorů.  

Dobrým nápadem pro obce je kromě vyuţití bezplatného odvozu a recyklace vyuţít také 

příspěvek na provoz místa zpětného odběru a informační kampaně. Obce mohou také vyuţít 

moţnosti dostupného místa pro odloţení elektrozařízení od občanů prostřednictvím 

„PUTUJÍCÍHO KONTEJNERU“. Například společnost Elektrowin zapojila do svého 

systému jiţ více neţ 4500 obcí a za tři roky zpětně odebrala více neţ 40000 tun 

elektrozařízení. 
[12,21]

 

 

Tabulka č.2: Otevírací doba sběrných dvorů v okrese Most  

Obec Adresa sběrného 

dvoru 

Otevírací doba 

 Po - Pá 

Otevírací doba So – Ne 

Most Šikmá 1496 10 -17 10 – 15 

Litvínov Ţiţkova 658 07 - 18 08 – 14 

Lom Náměstí Republiky 59 07 – 15,30 středa 12 - 18            So 09 – 13  

       (1. a 3. v měsíci) 

 

   

V další tabulce uvádím přehled zpětně odebraných elektrozařízení za měsíce leden – 

červen 2009 (údaje od společností Asekol, Ekolamp a Elektrowin). Je zajímavé sledovat 

procentuální nárůsty odebraných elektrozaříní v jednotlivých krajích Z daného přehledu 

vyplývá, ţe Ústecký kraj je ve zpětném odběru elektrozařízení na posledním místě a je 

zapotřebí zvýšit osvětu a navrhnout vhodná opatření vedoucí k zefektivnění zpětného odběru. 

Nejlépe je hodnocen Plzeňský kraj, který dosáhl procentuálního nárůstu o 80 %. 
[22,23]
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Tabulka č.3: Přehled zpětně odebraných elektrozařízení 
[10,11,12]

 

Kraj Odebraná  

elektrozařízení na         

osobu  1-9 2009 

Odebraná 

elektrozařízení na 

osobu 1-9 2008 

Procentuální 

nárůst 

Plzeňský 2,81 1,56 80 % 

Vysočina 2,64 2,02 31 % 

Zlínský 2,62 2,46 7% 

Praha 2,52 1,83 38% 

Středočeský 2,51 1,98 27% 

Pardubický 2,23 1,65 35% 

Královéhradecký 2,18 1,82 20% 

Jihočeský 1,91 1,49 28% 

Liberecký 1,91 1,71 12% 

Olomoucký 1,85 1,43 29% 

Jihomoravský 1,80 1,46 23% 

Karlovarský 1,79 1,47 22% 

Moravskoslezský 1,73 1,28 35% 

Ústecký 1,61 1,51 7% 

Celkem 2,15 1,69 28% 

 

2.4. Stav řešené problematiky elektroodpadu v Japonsku 

Vyřazená počítačová a kancelářská technika, mobilní telefony, televizory a další 

průmyslové odpady obsahují pestrou směs nevelkého mnoţství drahých kovů. Abychom je 

získali zpět, je zapotřebí recyklace, které obvykle vyuţívá pro ţivotní prostředí zdraví 

škodlivé chemické látky. Japonští vědci přišli nedávno na to, jak problém vyřešit. 
[24]

 

Na univerzitě v Saga vědci zjistili, jak vyrobit z novinového papíru efektivní gel, který je 

schopen „vylovit“ z odpadů mikročástice drahých kovů. Rozemleli a propláchli bývalou 

makulaturu, poté k papírové hmotě přidali vhodnou sloučeninu chloru, dymetylamin 

a formaldehyd. Konečným produktem se stal gel, který potom vysušili na prášek. Noviny jsou 

velmi důleţitou součástí gelu, neboť amorfní struktura celulózy umoţňuje chemickým látkám 

pronikat dovnitř a uchovávat je tam. V praxi potom vědci testovali účinnost gelu a jeho 

schopnost absorbovat a vázat ionty kovů v praxi. V kyselině chlorovodíkové rozpustili směs 

kovů a získali roztok obsahující měď, ţelezo, zinek a mnoţství zlata, platiny a paládia. 

Ukázalo se, ţe gel pohlcuje nejlépe drahé kovy. „Vytáhl“ téměř 90 procent zlata, platiny 

a paládia, přičemţ ostatní „nezajímavé“ kovy ponechal stranou. Kilogram gelu můţe zadrţet 

aţ 900 gramů zlata a po oddělení mikročástic se můţe pouţít opakovaně. 
[25]
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Podle profesora Kumejiho Harady z Národního institutu pro výzkum materiálů v Cukubě 

se na japonských skládkách v současnosti nachází třikrát tolik zlata, stříbra a platiny, neţ 

kolik se ve světě kaţdoročně spotřebuje. 
[26]

 V případě platiny dokonce jde o šestinásobek 

celosvětové produkce. Japonci si kaţdoročně pořídí na dvacet milionů nových elektrozařízení. 

Pokud by všechny vyměněné přístroje skončily na skládce, pak za předpokladu, ţe jeden 

mobilní telefon váţí cca 100 gramů a obsahuje asi 25 miligramů zlata, představuje toto 

mnoţství „zlatý důl“. Čistě teoreticky je na skládkách pět tun zlata.  V Japonsku, které má 127 

milionů obyvatel se kaţdoročně recykluje 13 % odloţených či vyhozených mobilů. Tuny zlata 

a jiných vzácných kovů, jako je paladium, indium, iridium a titan, obsahují také počítače, 

televizory a další elektronika, která končí na skládkách. Pro srovnání v osmdesátitisícovém 

Odate bylo v období mezi dubnem 2007 a únorem 2008 nasbíráno 17 tun nepotřebné 

elektroniky. 
[24]

 V ČR je podle společnosti Asekol kaţdoročně uvedeno na trh 37 tisíc tun 

elektroniky a z toho 75 % vyhozených přístrojů končí na skládkách. 
[10]

 Řada japonských 

firem, ale také některé koncerny v USA i jinde ve světě produkující elektroniku, vytvořily 

programy s cílem shromáţdit co největší mnoţství elektronických přístrojů a dále je 

recyklovat. Aţ dosud se v Japonsku recyklovaly pouze televizory, pračky, ledničky 

a klimatizační jednotky. Továrna ve městě Kósaka na ostrově Honsů, dříve zpracovávala 

pouze místní rudu zvanou kuroko, obsahující zlato, stříbro, měď, olovo a zinek. „Dnes zajišťuje 

20 % naší produkce recyklováním destiček s plošnými spoji, které vymontováváme 

z nejrůznějších druhů spotřební elektroniky“, odpověděl na poloţený dotaz vedoucí odboru 

recyklace Ikari Cušima. 
[24]

 Tento postup začal být v podniku komerčně vyuţíván před šesti 

lety. „Náleţitou recyklací elektronického odpadu obsahujícího aţ patnáct druhů nejrůznějších 

kovů umoţní pouze sloţitý proces tradičního zpracovávání směsné rudy“, řekl Šigaru 

Kawamura, ředitel těţařské společnosti Dowa. 
[27]

 Destičky z elektronického odpadu se 

rozdrtí, spojí s jemně namletou rudou a směs se nasype do pece a taví, a pak se z ní v rámci 

procesů, jako je kupelace a vycezování postupně získávají jednotlivé kovy včetně zlata. 

Kvalita takto separovaného zlata je desetkrát vyšší neţ u kovu získaného z rudy. Jedním 

z příkladů, který je moţné taktéţ uvést je, ţe dva kilogramy zlata z jedné tuny odpadních vod 

vydá v současnosti čistička u města Suwa na ostrově Honsů zpracovávající kaly louţením. 

Zařízení stojí v blízkosti průmyslové zóny, kde je umístěno několik podniků zpracovávajících 

vzácné kovy pro potřeby elektrotechnického průmyslu. To je důvod proč se v kalech hromadí 

drahé a speciální kovy a proč je tedy vhodné i výhodné zpracování čistírenských kalů. 
[26,28]
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3. NAKLÁDÁNÍ S ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI 

ODPADY 

Nakládání s elektrickými a elektronickými odpady a jejich zpracování obecně upravuje 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Ustanovení dílu č. 8 Zákona o odpadech (§37f - §37o) stanoví povinnosti 

výrobcům, posledním prodejcům a distributorům elektrických a elektronických zařízení 

náleţejících do skupin uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu, nejsou-li součástí jiného 

typu zařízení, na který se tento díl zákona nevztahuje, a povinnosti zpracovatelům takových 

elektrických a elektronických zařízení, která se stala odpadem. 
[1]

  

 

3.1. Charakteristika možných produktů 

Po prvotní ruční demontáţi se nejčastěji v OEEZ získávají následující frakce. 

1) Ocelový šrot – obsahuje většinou ocel tř. 11, v malé míře také můţe obsahovat 

legovanou ocel tř.17 s obsahem legujících prvků. Účelná je jejich vzájemná separace při 

demontáţi hlavně z komerčních důvodů. Ocelový šrot je tvořen různě tvarovanými plechy. 

Účelné je tyto plechy slisovat do paketu před odesláním zpracovatelům a to hlavně 

zmenšením jejich objemu, čímţ sníţíme nároky na přepravu, manipulaci a skladování. 
[29,30]

 

2) Hliníkový šrot – tvoří hlavně kryty různých elektronických prvků a součástek, nosné 

konstrukce a chladiče výkonových prvků. 

3) Rafinační měď – je obsaţena v součástkách transformátorů, tlumivek, cívek 

a kontaktů relé, frekvenčních filtrů, statorů a rotorů motorků. Měď se nemusí manuálně 

oddělovat od ţelezných nosných konstrukcí, jelikoţ se zde nabízí moţnost přímého 

zpracování v hutích. 
[29,30]

 

4) Vytříděné primární a směsné plasty – tvoří hlavně kryty zařízení a součástí. 

Průměrný podíl plastu v OEEZ je kolem 20 %. Nejvyšší podíl je u telekomunikačních 

zařízení kolem 58 % a nejniţší u lékařské techniky okolo 3 %. Domácí spotřebiče odpovídají 

průměru 21 % plastů. Směsné plasty jsou upravované drcením na poţadovanou granulometrii 

a na magnetických separátorech jsou zbaveny kovových částí. Takto upravená směs je vhodná 

jako alternativní palivo nebo pro nenáročné výrobky. Při sběru a následném zpracování 

většího mnoţství výrobků je moţné získat plasty stejného druhu a ty vyuţít pro přímou 

recyklaci. Materiálově označených plastových dílů přibývá, coţ umoţňuje materiálovou 

recyklaci, coţ je jistě pozitivní vývoj do budoucna. 
[29,30]
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5) Elektronické součástky – jde o všechny součástky, ve kterých je zastoupena 

mikroelektronika, integrované obvody, polovodičové prvky nebo elektrické součástky 

propojené vodiči či namontované na jednovrstvých a vícevrstvých deskách tištěných spojů. 

Jsou obsaţeny v počítačích, telefonních přístrojích, řídících obvodech různých strojů 

a zařízení, lékařských a měřících přístrojích, přístrojích pro domácnost a mnohých jiných 

přístrojích. Na těchto součástkách nás zajímá především obsah drahých a speciálních kovů. 

Vyskytují se buď ve viditelné formě jako pokovení běţných kovů a slitin (měď, cín, mosaz), 

konektorech nebo jako spojovací materiál ve formě pájek a vodivých tmelů, nebo neviditelné 

formě jako mikrodrátky v konstrukci mikroelektrotechnických  prvků. Pro maximální 

efektivitu recyklace drahých kovů je účelné získat produkt s co největší koncentrací drahého 

kovu a odstranit části, které drahý kov neobsahují. Těmi jsou hlavně umělé hmoty, pasivní 

elektronické součásti, konstrukční části, chladiče výkonových polovodičových prvků, 

keramické materiály atd. 
[29,30]

 

6) Recyklované zdroje energie – představují je olověné, Ni-Cd, zlaté nebo stříbrné 

akumulátory a baterie. Tyto součásti se musí předat firmě disponující odpovídající recyklační 

technologii. V současné době se tímto zpracováním zabývá více zpracovatelů (Safina, Nimetal), 

z nichţ největším zpracovatelem jsou Kovohutě Příbram, a.s. 
[29,30,31,32,33]

 

7)  Kabely a vodiče – obsahují cca 50 % mědi. Měď je velice dobře prodejná surovina na 

trhu, čímţ zvyšuje ekonomickou zajímavost recyklace přístrojů. Kabely a vodiče se ručně 

zbaví koncových zástrček nebo propojovacích konektorů. Dále se zpracují v noţovém mlýnu 

(nebo podobném zařízení). Získaný granulát postupuje na fluidní vibrační separátor, kde se 

oddělí kovový materiál od izolačního. Kovový produkt je výhodně zhodnotitelný ekonomicky 

a izolační materiál je moţno zpracovat na nenáročné výrobky nebo alternativní palivo. 
[29,30]

 

 

3.2. Druhy elektrozařízení, nebezpečné složky a využitelné suroviny 

3.2.1.  Pračka 

Je nejtěţším domácím elektrozařízením. Následují sporák a myčka nádobí. V domácnosti 

slouţí průměrně 8 let a 40 % domácností mění pračku kvůli nákupu lepšího modelu, nikoli 

kvůli poruše. Recyklační poplatek je 90,- Kč. 

Nebezpečné sloţky: u starších typů plasty, kondenzátory a tlumiče, rtuť, kadmium. 

Vyuţitelné suroviny: zinek, nikl, mosaz, chromniklová ocel, ţelezo, měď. 
[29,31,32,34,35]
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3.2.2. Lednička  

Po topení, spotřebovává nejvíce energie v domácnosti. Recyklovatelné materiály jsou 

pouţitelné z 98 %. V domácnosti slouţí průměrně 10 let. Recyklační poplatek je 300,- Kč. 

Nebezpečné sloţky: u starších typů azbest a čpavek., freony (při nesprávném nakládání ničí 

ozonovou vrstvu), polyuretanové pěny, polystyrenové a sklovláknové izolace. 

Vyuţitelné suroviny: hliník, měď, ţelezo, plasty. 
[29,34,35]

 

 

3.2.3. Elektrický sporák 

V domácnosti slouţí průměrně 10 let. Recyklační poplatek je 90,- Kč. 

Nebezpečné sloţky: azbestová izolace u starých přístrojů, LCD nebo LED displeje u nových 

přístrojů. 

Vyuţitelné suroviny: ţelezo či ocel z krytů. 
[32,34,35]

  

 

3.2.4. Rychlovarná konvice 

V domácnosti slouţí průměrně 3 roky, přibliţně třetina občanů se mylně domnívá, ţe 

rychlovarná konvice patří jako odpad mezi plasty. Společně s mobilními telefony patří do 

skupiny nejčastěji obměňovaných spotřebičů. Recyklační poplatek 6,- Kč. 

Nebezpečné sloţky: PVC , u mikrovlných magnetron. 

Vyuţitelné suroviny: ţelezo, měď, plasty, zlato z pokovených ohřívacích těles. 
[29,32,34,35]

 

 

3.2.5. Mikrovlnná trouba 

V domácnosti slouţí průměrně 7 let, polovina lidí kupuje novou kvůli pořízení lepšího 

modelu nebo pro poruchu magnetronu. Spotřebuje za dobu uţívání více energie na chod 

digitálních hodin neţ samotný ohřev. V mikrovlnné troubě je energetickým zdrojem 

(generátorem) magnetron. Základ magnetronu tvoří silný permanentní magnet, keramika 

a kovy ve spojení s polovodiči, transformátorem a kondenzátory. 

Recyklační poplatek 20,- Kč. 

Nebezpečné sloţky: elektrolytické kondenzátory, desky s tištěnými spoji, magnety, plasty 

Vyuţitelné suroviny: ţelezo, hliník, měď. Z motorků, transformátorů, chladičů, ţelezné části 

z krytů a rámů (často ve spojení s plasty), materiál magnetů. 
[29,32,34,35]

 

 

3.2.6. Televizory 

Jsou tvořeny ze skla - 54 %, plastů - 36 % a kovů - 10 %. V domácnosti slouţí průměrně 

10 let. Televizor obsahuje ve skle a pájkách olovo. Velmi nízká dávka olova u dětí můţe 
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zpomalit duševní vývoj a nepříznivé změny v chování. Recyklační poplatek 33,- Kč do 

velikosti úhlopříčky do 55 cm, nad 55 cm 200,- Kč. 

Nebezpečné sloţky: olovo, kadmium, baryum, bromované zpomalovače hoření, rtuť, plasty 

a PVC, luminofory. 

Vyuţitelné suroviny: hliník, ocel, měď, nikl, fosfor, ytrium, europium. 
[29,32,34,35]

 

 

3.2.7. DVD přehrávače 

V domácnosti slouţí 5 let. Recyklační poplatek 30,- Kč. 

Nebezpečné sloţky: desky s plošnými spoji, LCD a LED displeje, baterie a akumulátory, 

elektrolytické kondenzátory. 

Vyuţitelné suroviny: ţelezné a neţelezné kovy z krytů, rámu a desek s plošnými spoji. 

[29,32,34,35]
 

 

3.2.8. Počítače 

V domácnosti slouţí průměrně 4 roky. Lidé dnes mění počítač dvakrát více kvůli poruše 

neţ kvůli modernizaci. Recyklační poplatek 10,- Kč. 

Nebezpečné sloţky: rtuť, berylium, kadmium, bromované zpomalovače hoření, PVC, olovo, 

nikl. 

Vyuţitelné suroviny: zlato, stříbro, hliník, měď, ţelezo, zinek. 
[29,32,34,35]

 

 

3.2.9. LCD monitory 

Jsou tvořeny ze 45 % kovy, LCD modulů 28 %, plasty 21 %, desky s plošnými spoji 6 %. 

Recyklační poplatek 33,- Kč velikosti úhlopříčky do 55 cm nad 55 cm 200,- Kč. 

Nebezpečné sloţky: berylium, kadmium, olovo, rtuť, PVC. 

Vyuţitelné sloţky: měď, ţelezo, ocel. 
[29,32,34,35]

 

 

3.2.10. Mobily 

Ročně se mění kaţdý čtvrtý mobil kvůli modernizaci přístroje, nikoli kvůli poruše. V ČR 

je stále přibliţně 5 – 8 milionů vyslouţilých mobilů, které nebyly odevzdány k recyklaci. 

Doba pouţívání mobilu v ČR je 12 – 18 měsíců. Recyklací 29 mobilních telefonů se dá získat 

gram zlata. Pokud se stejné mnoţství zlata musí vytěţit, vznikne kvůli tomu 2900 kg odpadu. 

Nebezpečné sloţky: arsen, berylium, brómované zpomalovače hoření, chrom, kadmium, měď, 

nikl, olovo, oxid antimonitý, rtuť, PVC. 

Vyuţitelné suroviny: palladium, zlato, stříbro, měď. 
[29,32,34,35]
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 3.2.11. Elektronické hračky 

Mají v domácnostech naprosto největší spotřebu baterií. Představují ve směsném odpadu 

nejčastěji vyřazené elektrozařízení. Jednou za rok koupí elektronickou hračku nejméně 

polovina občanů. Recyklační poplatek je v průměru 6,- Kč. 

Nebezpečné sloţky: rtuť, kadmium, brómované zpomalovače hoření, měď, PVC, MnO2. 

Vyuţitelné suroviny: měď, palladium, stříbro, zlato. 
[29,32,34,35]

 

 

3.3. Demontáž elektrozařízení 

 Postup je zaměřen na stanovení optimálního pořadí kroků demontáţe a organizačních 

opatření. Postup demontáţe se řídí poţadavkem na kvalitu získané frakce. Při dodrţení 

stanoveného postupu je minimalizován počet operací, nutných k získání čisté jednodruhové 

frakce. 

 

Schéma č.1: Demontáţ elektrozařízení : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídění kovových dílů 

Oddělení zástrček od 

kabelů 

Třídění plastových dílů 

Prach 

Recyklované elektrozařízení 

Třídění kabelů podle 

materiálů 

Oddělení kontaktů od 

vodiče 

Separace stříbra z pojistek 

Separace transformátorů a 

tlumivek 

Nebezpečné jemné odpady 

Sklo 

Kovy 

Plasty 

Dřevo 



Petr Pracný: Nové recyklační technologie pro získávání drahých a speciálních kovů 

z elektrických a elektronických součástek 

2010  15 

 

3.4. Technologie pro zpracování obrazovek, monitorů a televizorů 

 Recyklace obrazovek z vyřazených elektronických zařízení je i v dnešní době velkým 

problémem. Jde o velmi sloţité operace a procesy, které se musí uskutečnit, abychom zpět 

získali obsaţené suroviny. Opatrnost a přesnost jsou při provádění demontáţe velmi důleţité 

faktory.  

 

Základní kroky:
 [36,37,38]

 

1) odmontování přívodních vodičů a zadního krytu 

2) vyjmutí desky s tištěnými spoji a kabely 

3) zavzdušnění obrazovky a očištění vnitřního prostoru demontovaného přístroje 

v ofukovací kabině 

4) oddělení obrazovky, následné oddělení ochranného rámu proti roztříštění a ruční 

odstranění vychylovacích cívek a nekovové části na kónusu a elektrodového hrdla 

5) oddělení kónusové a stínítkové části samotné obrazovky 

6) odírání nebo odsávání vrstvy luminoforu ze stínítka pomocí speciálního 

průmyslového vysavače (podle zvolené a pouţívané technologie) 

7) odstranění vrstvy hliníku nebo grafitu s akrylátovou vrstvou pojiv.  

Při recyklaci zobrazovacích jednotek se v zásadě pouţívají dva postupy: 

Demontáţ a vyjmutí obrazovky – tento postup je společný pro oba způsoby: 

a) Suchý způsob 

V první fázi je demontován zadní kryt televizorů a monitorů, následně je provedeno 

vyjmutí obrazovky a odstranění veškerých vodičů, plastů, gumy a ostatních kovových částí 

včetně desek s tištěnými spoji. U vyjmuté obrazovky se provede její zavzdušnění a vyjme se 

katodový systém. Tím jsou částečně vyseparovány jednotlivé druhy, které dále podlehnou 

úpravám a expedují se jako surovina ke zpracovatelům, nebo se zpracují přímo v místě 

separace, pokud je firma i zpracovatelem. Řezným kotoučem se oddělí kovové opásání 

obrazovky - implozní ochranný rám (barevné obrazovky mají pájený šev, černobílé tavný 

přechod). 
[37,38]

 

Elektricky, odporovým drátem a prudkým ochlazením spoje konusu a stínítka vzduchem 

nebo mechanicky se obrazovka rozdělí na stínítko a kónus jiţ bez katodového systému. 

Vyjmou se všechny části uvnitř obrazovky. Očištění vnitřního prostoru obou skel se provádí 

vysátím pomocí proudu vzduchu. Luminoforová vrstva se zachytí ve filtru odsávacího 

zařízení. Luminofory se pak zpracují samostatným chemickým postupem. 
[37,38]
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Při moderním způsobu zpracování se jedná o automatizovaný systém řízený počítačem. 

Po přesném nastavení polohové výšky obrazovky, speciální vrypovací nůţ spoj konusu 

a stínítka obrazovky nařízne, aby bylo zajištěno její přesné prasknutí. Postup je dále stejný 

jako předchozí.  

b) Mokrý způsob 

Po vyjmutí obrazovky, jejím zavzdušnění a odseparování ostatních komponent se 

obrazovka mechanicky rozruší (ručně nebo v drtiči) bez ohledu na druh skel, ze kterých je 

obrazovka sestavena. Sklo se v rotační pračce vypere vodou. Voda s obsahem nečistot 

a luminoforů se od kalů vyčistí přes síta, filtry a odstředí se. Kal obsahující luminofory se dále 

suší a pak zpracuje chemickou cestou jako v případě a). 
[36,37,38]

 

U suchého způsobu provedení je moţné samostatně vyuţít vlastnosti skel stínítka 

a kónusu obrazovky neb mají rozdílné sloţení. U mokrého způsobu toto nelze. Mokrý způsob 

aplikovaný zvlášť na kónus a zvlášť na stínítko je bohuţel neekonomický. Ekonomika 

mokrého způsobu pouţitá na stínítko však nesehrává významnější roli. Oba způsoby jsou 

aplikovány a zavedeny jak v ČR, tak v cizině. 

Mokrý způsob lze celý zmechanizovat a automatizovat. V obou případech se vytěţené 

sklo dále pouţívá, jako jedna část průsakových vrstev odpadových kazet na skládkách a jako 

výhodná surovina ve sklářském průmyslu nebo ve stavebnictví. 
[36,37,38]

 

 

3.4.1. Luminofory 

Luminofor je látka schopná uchovávat dodávanou energii a poté ji vyzařovat ve formě 

světla. Luminoforem je pokrytý vnitřní povrch zářivek, výbojek i obrazovek. Tato vrstva mění 

energii elektrického výboje na viditelné světlo. Sloţení luminoforu určuje barvu světla 

u zářivek. Jako luminiscenční látky jsou označovány všechny pevné, plynné a kapalné látky, 

které mají schopnost přeměňovat nějaký druh absorbované energie ve formě kvanta záření 

nebo hmotných částic na viditelné světlo. Pro technickou aplikaci se v televizních 

obrazovkách a monitorech uţívají krystalické luminoforní látky charakteru polovodičů 

s velkou šířkou zakázaného pásma – krystalofory. Tyto látky jeví luminiscenci většinou aţ po 

přidání takzvaných aktivátorů, tvořící uvnitř zakázaného pásma lokální stavy, které poté 

slouţí jako luminiscenční centra, na kterých dochází k rekombinaci volných nosičů. Pro 

luminofory televizních obrazovek se vyuţívá jako zdroj excitace energie dopadajících 

zrychlených vnějších elektronů, tedy katodoluminiscence. Elektrony jsou emitovány z katody 

a urychleny ve vakuu na energii řádově 10
4
 eV. Jejich proud je usměrňován a zaostřován 

v systému vychylujících cívek a mechanických clon. 
[36,37,38]
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Nejuţívanější luminofory pro optimální vlastnosti vysokého kontrastu a jasu jsou oxidy, 

sulfidy, křemičitany a fosforečnany s kationy zinku, kadmia, ytria. Jako aktivátory se uţívají 

nejčastěji Cu, Al, Au, Ag, Cl, Eu, Tb, Er,Y. 

Sloţení luminoforu podle výrobce Leuchtstoffwerk Brietungen GmbH: 

1) Modrý luminofor   – ZnS : Ag + kobaltová modř (částice cca 5 μm) 

2) Zelený luminofor   – ZnS : Cu, Au, Al                  (částice 6,8 μm) 

3) Červený luminofor – Y2O2S + Eu + Fe2O3            (částice 6,0 μm) 

Jako potencionální nečistoty mohou obsahovat < 5 ppm Bi, Cl, Ni, Fe, Ce, Pr, Nd, Pb K, 

Mg, P, Pb Sm, Ho, Cu, Ca, Er, Dy, < 10 ppm Yb,Cr. 
[36,37,38]

 

Stavba luminiscenční vrstvy. 

Luminiscenční látky jsou naneseny na vnitřní stranu stínítka systémem pravidelně se 

střídajících prouţků. Nejprve se nanáší černý prouţek grafitu, poté jednotlivé prouţky 

luminoforů. Výsledný celek tvoří systém prouţků v pořadí: černý – červený – černý – modrý 

– černý – zelený – černý. Protoţe je výška luminoforů vyšší neţ výška grafitové vrstvy 

a proto, aby nebyl povrch hrbolatý a mohla se na něj aplikovat nová vrstva, se pouţívá vrstva 

krycího filmu – akrylát. Následuje kontrola správně nanesených luminoforů a vad na stínítku. 

Další operací je metalizace, kdy se na stínítko nanáší vrstva hliníku 0,4 μm kvůli odrazivosti. 

Následuje 4 hodiny trvající vypalování ve vypalovací peci, kde se odstraní organické látky. 

Tloušťka celé vrstvy se pohybuje mezi 10 – 15 mikrometry. Spotřeba luminoforu na výrobu 

obrazovky o velikosti úhlopříčky 63 cm se pohybuje okolo 17 g modrého, 15 g zeleného  

a 10 g červeného luminoforu. 
[36,37,38]

 

Luminofory jsou cenné, protoţe obsahují kovy vzácných zemin. Jedná se však také 

o toxické látky. Luminofor se můţe oddělit z rozřezané obrazovky odsátím, kartáčováním, 

pískováním nebo ostříkáním tlakovou vodou nebo praním. Při recyklaci obrazovek a jejich 

rozdrcení se pouţívá k odseparování a vyčištění nadrceného skla vibrační síto a oplachování 

vodou, skelný prach se částečně odděluje i flotací. Z oddělených kalů luminoforu lze 

kapalinovou extrakcí či jinou technologií a dělením na chromatografických 

a iontoměničových kolonách separovat ytrium a europium. 
[36,37,38]

 

 

3.5. Technologie pro zpracování mobilních telefonů 

Vyřazené, vyseparované mobilní telefony se v zásadě zpracovávají dvojím způsobem: 

a) bez zbavení vrchního obalu – krytu 

Přístroj se přímo mechanicky drtí na potřebnou frakci pro další zpracování. Nadrcená 

směs tak obsahuje jak kovové tak nekovové částice dané velikosti, které se následně podrobí 
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některému z technologických procesů zajišťujících vyuţití a zpracování jak kovových tak 

nekovových částí. V případě pouţití termického procesu se připravená drť vnáší do pece, kde 

se hořlavé části např. plasty, tištěné spoje, tmely, pryţe spálí a vyprodukované teplo se 

vyuţije společně s dalším dodaným teplem k výrobě taveniny kovů a strusky. Podle sloţení se 

pak provede rafinace kovů a dle výsledků chemických rozborů se zpracuje i struska. Pracovní 

teploty se volí tak aby se co nejdokonaleji zabránilo těkání kovů a jejich ztrátám únikem se 

spalinami. Spaliny se v případě potřeby filtrují ještě prachovými suchými nebo mokrými filtry 

pokud to technologický proces vyţaduje. 

b) s demontáţí vrchního obalu – krytu. 

V tomto případě se přístroj přímo mechanicky drtí na potřebnou frakci pro další 

zpracování, ale bez plastových krytů, které se zpracovávají dále jako směsný plast. Další 

technologický postup je téměř stejný jako v případě a) a vyţaduje proti tomuto způsobu 

zvýšený příkon tepla, krytím tepelného rozdílu vzniklým nespálením plastů. 
[39]

 

 

3.6. Technologie zpracování záznamových médií typu CD a DVD 

Záznamová média CD a DVD jsou tvořena nosnou částí-kotoučem z plastu-polykarbonát, 

světlocitlivou vrstvou barviva-ftalocyaniny, cyaniny a AZO. Kovové vrstvy jsou vytvořené 

stříbrem (častěji pouţité) nebo zlatem (méně často pouţité). Vrchní krycí vrstva jsou laky 

chránící kovovou vrstvu proti běţnému mechanickému poškození při pouţívání média. 
[40,41]

 

Disky se dají zpracovat těmito způsoby: 

a) rozdrcením v drtiči a dalším zpracováním jako směsný plast-tato metoda je vhodná 

pro CD a DVD, jejichţ data jsou znehodnocena mechanickou cestou-vrypováním při skartaci. 

U této skartace zůstává v základním materiálu disku - polykarbonátu zalisována částečně celá 

zbylá část ostatních komponent. 
[40,41]

 

b) Tato metoda je vhodná pro zpracování CD a DVD jejichţ data jsou znehodnocena 

nemechanickou cestou. Oddělením-sejmutím světlocitlivé, kovové a ochranné vrstvy 

chemickou cestou, kdy se pouţívá vodný roztok s obsahem 20 – 50 % NaOH, je pak moţné 

základní polykarbonátový materiál vyuţít lépe neţ při předcházející technologii. Očištěný 

a vypraný disk-polykarbonát se mechanicky zpracuje na drť, surovina se vysuší a dále 

zpracuje v extrudérech na původní materiál dále vyuţitelný na méně kvalitní výrobky např. 

kryty elektrospotřebičů apod. Louhová lázeň se odfiltruje a kal se pak zpracuje díky obsahu 

drahých kovů některou z jiţ dříve popsaných technologií. Obvykle se přidává k jiným 

zpracovávaným zdrojům příslušných kovů a tím se zvyšuje jejich výtěţnost částečným krytím 

ztrát v dané pouţité technologii. 
[40,41]
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 Překáţkou většího vyuţití těchto zdrojů je jejich dosud nevyřešený jednotný sběr 

a separace. Více jak 90 % tohoto odpadu končí v jiných odpadech a na skládkách v lepším 

případě mezi odpadem tříděným jako směsný plast. Svůj vliv při vhodnosti zpracování má 

skartace CD a DVD vrypovací technikou, která vmačkává kovovou vrstvu do polykarbonátu 

jako základního materiálu. Kovovou vrstvu pak nelze téměř vyseparovat a to činí materiál 

dále nepouţitelný pro výrobu jiných čirých výrobků a je nutno jej pouţít pouze pro výrobky 

ze směsných plastů. 
[40,41]

 

 

3.7. Technologie zpracování záznamových médií typu HDD 

Pevné disky označované jako HDD – hardisk je před jeho zpracováním nutné vţdy zbavit 

dat. Toto je moţné mechanickou cestou nebo cestou speciálních software. Proto lze pouţít 

tyto základní metody: 

a) tato metoda je shodná s metodou pouţívanou u likvidace a zpracování mobilních 

telefonů. HDD se mechanickou cestou rozdrtí a posléze se roztřídí drť magnetickou separací 

na magnetické a nemagnetické materiálové frakce, které se dále zpracují některou 

z technologií pouţívaných běţně při zpracování elektrošrotu. Tímto postupem v prvé fázi se 

zajistí i bezpečné a jednoduché zničení uloţených dat. Zpracováním se získá téměř veškerý 

obsaţený Al, Cu, Fe, Sn, Au, částečně pak i Sm nebo Nd jejichţ zpracování ale přináší 

některé technologické potíţe. 
[42]

 

b) tato metoda je pracnější metodou. Je náročná na fyzickou pracovní sílu. Pro 

zabezpečení úniku dat na disku vyţaduje pouţití speciálního software k jejich úplné likvidaci 

ještě před příjmem k likvidaci. HDD se mechanicky rozeberou za pomoci nářadí. Rozebrané 

a získané materiály se snadno roztřídí a speciální magnetické materiály obsahující Sm a Nd 

jsou tak odseparovány a pak je moţné je samostatně zpracovat. Časová náročnost postupu je 

tak vykoupena téměř dokonalou separací jednotlivých sloţek jako zdrojů speciálních 

a drahých kovů. 
[42]
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4. METODY PRO ZÍSKÁVÁNÍ DRAHÝCH A SPECIÁLNÍCH KOVŮ 

Z ODPADŮ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

OEEZ je směs kovů, keramických materiálů a plastů. Proces získávání drahých 

a speciálních kovů z těchto materiálů představuje jednu etapu jejich zhodnocování. Je zřejmé, 

ţe při zpracování má podstatnou úlohu separace. Z různorodosti odpadu vyplývá, ţe na 

efektivní, enviromentálně orientované zpracování není moţné pouţít jednu univerzální 

technologii. Z těchto důvodů se zde nezabýváme problematikou nejvíce procenticky 

zastoupených kovů, jako jsou Fe, Cu, Pb, Sn a dalších materiálů. 

 

 

Obrázek č.2: Mendělejevova periodická tabulka prvků 
[43]

 

4.1.  Biotechnologické metody zpracování surovin obsažených v elektroodpadu 

Jednou z moţných technik aplikovatelných na technologické získávání a zpracování kovů 

z elektroodpadů je biotechnologické vylouhování. Při vylouhování se vyuţívají bakterie, 

plísně i houby. Biotechnologie doznaly značného pokroku a srovnatelnosti reakční doby 

s jinými chemickými technologiemi. Nejčastěji se pouţívají bakterie Acidithiobacillus 

ferrooxidans, plíseň Aspergillus niger, Penicillium simplicissimum. Tyto systémy jsou 

schopny růstu a rozmnoţování v substrátech elektroodpadu. 
[44,45]

 

Za současné tvorby anorganických i organických kyselin, např. kyseliny sírové nebo 

citrónové dochází k vylouhování kovů z pevné fáze. Prvními známými technologiemi je 

metoda pro získávání mědi z rud chudých na měď nebo vytěţených rud s jejím nízkým 
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obsahem a haldovaných na povrch dolů. Do budoucna se to bude týkat také olova, zinku 

a niklu. Pro ţivotní prostředí znamenají tyto metody menší zátěţ, sniţují potřebu energií. 

Dalšími výhodami jsou vyšší efektivnost, menší provozní náklady.
[44,45] 

 

Biohydrometalurgické procesy umoţňují vyuţití procesů, které jsou velmi podobné 

procesům v biochemických cyklech. Je známo, ţe při těţbě mědi a zlata se metodou 

biovylouhování dosáhlo výtěţností převyšujících pouţití samotných klasických metod. Za 

příklad likvidace nebezpečného odpadu lze uvést baterie pouţívané v mobilních telefonech 

a obsahující Ni-Cd, jeţ lze pomocí bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans, kdy za přídavku 

elementární síry dochází k tvorbě kyseliny sírové a biovylouhováním se tak rozpouští jak nikl, 

tak i kadmium. Pokud zmiňované bakterie rostou v přítomnosti elektrošrotu, je tento 

rozrušován anorganickými a organickými kyselinami. Při koncentraci odpadu 5 – 10 g/litr 

byla naměřena pro Cu, Zn, Ni, Al při zpracování Acidithiobacily, výtěţnost 90 procent. 
[44,45]

 

 

4.2. Drahé kovy 

Pro drahé kovy je velmi důleţité schéma jejich technologického získávání. Technologie 

vyuţívající lučavku královskou jsou uvedené na následujícím schématu: 
[46]

 

 

Schéma č.2: Technologické získávání – dělení Au, Ag, Pt, Pd, Ru, Rh, Ir: 
[48]
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4.2.1. Zlato 

Zlato je typickým představitelem ušlechtilých kovů a díky svým vlastnostem našlo 

uplatnění v elektrotechnickém průmyslu. Je odolné vůči korozi jak ve vzduchu, tak i v jiném 

plynném prostředí. Styková plocha vyrobená ze zlata je vţdy kovově čistá. Elektrická 

a tepelná vodivost je podobná stříbru.  

Aţ do nedávna byla známa pouze jediná látka rozpouštějící zlato – lučavka královská 

(aqua regia), která je směsí koncentrované kyseliny dusičné a koncentrované kyseliny 

chlorovodíkové v poměru 1:3. Má ţlutohnědou barvu díky volnému Cl a NOX. Tato směs 

nevydrţí dlouho a je zapotřebí ji namíchat bezprostředně před pouţitím. Objevil ji arabský 

alchymista Geber. Aţ do roku 1997 byla jediným klasickým nekyanidovým známým 

rozpouštědlem zlata, ale ne jedinou technologií na jeho zakoncentrování a získávání z jeho 

zdrojů. Většině ostatním chemikálií, s vyjímkou halogenových sloučenin a sloučenin selenu 

zlato za normálních podmínek odolává. Lučavka královská nerozpouští pouze zlato, ale i další 

drahé prvky a kovy, jako je stříbro, platina, tantal, palladium, iridium, rhodium. Samotná 

kyselina dusičná ani chlorovodíková s těmito kovy prakticky nereagují. 
[26,46,47]

 

Kyselina dusičná má velmi silné oxidační vlastnosti, které způsobí rozpouštění kovového 

zlata (příčinou je tvorba chloridového komplexu). 

Au + 3NO3
-  

+ 6H
+ 

→ Au
3+ 

+ 3NO2 + 3H2O                                (1) 

                                       Au + HNO3 + 3HCL
 
→ AuCl3 + NO + 2H2O                             (2) 

            Au
3+  

+ 4Cl
-
  → [AuCl4]

-
                                                              (3) 

Chloridové ionty vytvoří s kovovými ionty z roztoku velmi stabilní komplexní ionty.  

Tím se koncentrace kovových iontů v roztoku sníţí a rozpouštění pokračuje dále. Zlato se 

dá zpět vyloučit některým ze známých redukčních způsobů. 
[26,46,47]

 

V Japonsku byl panem Yukimichi Nakao patentován celosvětově v roce 1997 nově 

nalezený způsob rozpouštění zlata za tepla ve směsi jódu, tetraetylamoniumjodidu 

a acetonitrilu. Při 80 °C se rozpouští a zpět se z rozpouštědla vylučuje při ochlazení na 

pokojovou teplotu tj. 20 °C v podobě kovu. Budou-li objasněny další podmínky, jeví se tato 

metoda jako velmi schůdná v aplikaci technického postupu pro rozpouštění zlata a nejen 

zřejmě jeho. Dosud není zcela přesně stanoveno, zda se jedná jen o jedinou amoniovou bázi či 

nitril, nebo jsou moţné jejich náhrady a s větším, lepším nebo horším pouţitelným 

výsledkem. Právě tak není dosud vyřešena moţnost regenerace jednotlivých komponent 

respektive daného rozpouštědla. Pouţití této metody v případě její technické a ekonomické 

schůdnosti je schopno vyřadit pouţití jiných metod pokud bude i k ţivotnímu prostředí 
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z hlediska rizika jeho narušení vyhovující. Zejména se jedná o amalgamaci rtutí a pouţívání 

kyanidů, následně i metod termických, obzvláště vytavování do olova a slitin. 
[26,46,47]

 

 

4.2.2.  Stříbro 

Stříbro vykazuje z kovů nejlepší elektrickou i tepelnou vodivost. Je velmi dobře 

zpracovatelné po mechanické i metalurgické stránce -  má dobrou kujnost a dobře se odlévá. 

Patří mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony. Přestoţe se stříbro řadí mezi drahé 

kovy, které se vyznačují chemickou stabilitou, je velmi dobře rozpustné v kyselině dusičné 

díky jejím silným oxidačním vlastnostem. 
[48,49,50] 

3 Ag + 4 HNO3 → 3 AgNO3 + NO + 2 H2O                                       (4) 

Podobně se chová stříbro vůči koncentrované kyselině sírové. Vůči zředěné H2SO4 je 

stříbro netečné, stejně tak i při působení dalších minerálních kyselin. Na suchém čistém 

vzduchu je stříbro neomezeně stálé. Stačí i velmi nízké mnoţství sulfanu, aby začalo černat 

(tzv. slepnutí zrcadel), protoţe na nechráněném a atakovaném povrchu vzniká vrstva sulfidu 

stříbrného Ag2S. 

Stříbro je moţné získat postupy ať ţárovými nebo hydrometalurgickými: 
[49]

 

a) Odháněním stříbronosného olova 

b) Pattinsonováním 

c) Parkesováním 

d) Louţením s KCN 

e) Způsobem amalganačním s Hg 

f) Rafinace elektrolýzou, chemicky nebo kombinací metod 

Uvedené postupy jsou dostatečně propracované a známé z technologických procesů 

pouţívaných pro zpracování rud. 
[48,49,50]

 

 

4.3.  Platinové kovy 

4.3.1.  Platina 

Platina je odolný, ušlechtilý, taţný a kujný kov, tepelně i elektricky středně dobře vodivý. 

Snadno se rozpouští v Lučavce královské a pomalu se rozpouští i v kyselině chlorovodíkové 

za přítomnosti vzdušného kyslíku nebo peroxidu vodíku. S osmiem patří k prvkům s největší 

známou hustotou. Platina má schopnost pohlcovat značné objemy plynného vodíku. Vykazuje 

také značné katalytické vlastnosti ve sloučeninách, tak i kovech.
 [41,48,50]   
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4.3.2.  Palladium 

Palladium izoloval v roce 1803 William Hyde Wollaston. Ušlechtilý, kujný a taţný kov, 

který je elektricky i tepelně dobře vodivý. Společně s rutheniem a rhodiem patří do triády 

lehkých platinových kovů. Odhad palladia v zemské kůře je 0,0075 – 0,01 ppm (mg/kg). 

Palladium se snadno rozpouští v Lučavce královské i koncentrované kyselině dusičné. Má 

schopnost pohlcovat značné objemy plynného vodíku. Palladium vykazuje dobré katalytické 

vlastnosti a to jak ve sloučeninách, tak i kovech.   

Při technologickém zpracování vyseparovaných koncentrátů platinových kovů lze vyuţít 

jen některé části technologie specifické pro jejich získávání. 
[41,48,50]

    

 

4.4.  Lanthanoidy 

4.4.1.  Ytrium 

Ytrium je stříbrobílý měkký kov. Je známo několik izotopů z důvodu lichého atomového 

čísla. Vyznačuje se značnou reaktivitou. Kdyţ se zahřeje na vzduchu, shoří a přechází na oxid 

Y2O3. Za normální teploty reaguje s halogeny a po zahřátí také s většinou nekovů. Za vývoje 

vodíku redukuje vodu, a to zvláště tehdy, je-li jemně rozptýleno nebo zahřáto. Rozpouští se 

ve zředěných minerálních kyselinách, především v kyselině chlorovodíkové (HCl). Se silnými 

kyselinami poskytuje ve vodě rozpustné soli, se slabými dává těţko rozpustné soli (HF, 

H3PO4, H2C2O4). U ytria dominuje oxidační číslo III, které reprezentuje převáţně iontové 

sloučeniny. Ztráta tří valenčních elektronů vede ke kationtům s dobře charakterizovanou 

chemií jeho vodných roztoků, a ačkoli jde o prvek, který patří mezi první prvky přechodných 

řad, není jeho chemie typická pro přechodné prvky. Chybí mu proměnlivé oxidační stavy 

a výrazná schopnost poskytovat s nejrůznějšími ligandy koordinační sloučeniny. 
[41,48,50]

    

 

4.4.2. Europium 

Je to stříbrobílý kov. Jako ostatní vzácné kovy, kromě lanthanu, se europium vznítí ve 

vzduchu při teplotě 180 °C. Europium je stejně jako olovo tvrdé a kujné. Rychle oxiduje na 

vzduchu. Má velmi bouřlivou reakci s vodou. Má niţší bod tání i varu i niţší hustotu. Je méně 

reaktivní neţ jiné prvky ze skupiny lanthanoidů. Ve sloučeninách se vyskytuje převáţně 

v oxidačním stavu III, ale tvoří i oxidační stav II. Ze solí anorganických kyselin jsou důleţité 

především fluoridy a fosforečnany, jejich nerozpustnost ve vodě se pouţívá k separaci 

lanthanoidů od jiných kovových iontů. Europické soli mají obvykle narůţovělou barvu. 

Chemické vlastnosti jeho solí v mocenství Eu
2+

 jsou značně podobné sloučeninám vápníku 

a kovům alkalických zemin. Důleţitou vlastností je zde rozpustnost hydroxidu europnatého 
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Eu(OH)2, čehoţ je moţno vyuţít k oddělení od zbylých lanthanoidů, jejichţ hydroxidy jsou ve 

vodě prakticky nerozpustné. Soli Eu
2+

 jsou bezbarvé. 
[41,48,50]

  

 

4.4.3. Samarium 

Samarium je stříbřitě bílý, měkký přechodný kov. Chemicky je samarium méně reaktivní 

neţ předchozí prvky ze skupiny lanthanoidů. Na vzduch je relativně stálé a ke vzplanutí 

dochází aţ při teplotě nad 150 °C. S vodou reaguje samarium za vzniku plynného vodíku, 

snadno se rozpouští v běţných minerálních kyselinách. Ve sloučeninách se vyskytuje 

prakticky pouze v mocenství Sm
+3

. Chemické vlastnosti jeho solí jsou značně podobné 

sloučeninám hliníku a ostatních lanthanoidů. Všechny tyto prvky tvoří například vysoce 

stabilní oxidy, které nereagují s vodou a jen velmi obtíţně se redukují. Ze solí anorganických 

kyselin jsou důleţité především fluoridy a fosforečnany, jejich nerozpustnost ve vodě se 

pouţívá k separaci lanthanoidů od jiných kovových iontů. Další nerozpustnou sloučeninou je 

šťavelan, který je moţno pouţít ke gravimetrickému stanovení těchto prvků po jejich 

vzájemné separaci. 
[41,48,50]

    

 

4.4.4.  Neodym 

Neodym je stříbřitě bílý, měkký přechodný kov. Chemicky je neodym značně reaktivní, 

při styku se vzdušným kyslíkem se téměř okamţitě pokrývá načervenalou vrstvičkou oxidu 

neodymitého. S vodou reaguje neodym za vzniku plynného vodíku, snadno se rozpouští 

v běţných minerálních kyselinách. Ve sloučeninách se vyskytuje prakticky pouze v mocenství 

Nd
+3

. Chemické vlastnosti jeho solí jsou značně podobné sloučeninám hliníku a ostatních 

lanthanoidů. Všechny tyto prvky tvoří například vysoce stabilní oxidy, které nereagují 

s vodou a jen velmi obtíţně se redukují. Ze solí anorganických kyselin jsou důleţité 

především fluoridy a fosforečnany, jejich nerozpustnosti ve vodě se vyuţívá k separaci 

lanthanoidů od jiných kovových iontů. Další nerozpustnou sloučeninou je šťavelan, který je 

moţno pouţít ke gravimetrickému stanovení těchto prvků po jejich vzájemné separaci.  

Při technologickém zpracování vyseparovaných koncentrátů lanthanoidů lze pak vyuţít 

jen některých částí technologie specifických pro jejich získání. Extrakční metody skýtají 

značnou naději v technologii jejich výroby z elektrošrotu. Metody pro ekonomické 

a technické vyuţití lanthanoidů se neustále zdokonalují a je snaha je uplatnit v průmyslovém 

měřítku neboť zájem o lantanoidy s pouţitím v technice stále roste. 
[41,48,50,51]
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5. NÁVRH OPATŘENÍ VEDOUCÍ K ZEFEKTIVNĚNÍ DANÉHO 

SYSTÉMU 

Jedním z opatření vedoucí k zefektivnění systému, je prevence v kaţdé obci. Proto ţe se 

osvědčily kontejnery na tříděný odpad, mohl by na kaţdém místě, kde se shromaţďuje sklo, 

PVC a papír, přibýt červený kontejner na elektroodpad. Je nutné zvýšit dohled nad tím, aby 

různí „nenechavci“, kteří „rabují“ kontejnery a nechávají kolem nich nepořádek, neměli 

nadále moţnost tak činit. Efektivní a praktický nápad zavedlo město Most a to instalací 

podzemních kontejnerů. Tím dochází k zamezení jakéhokoliv znečištění okolí kontejnerů 

a jejich rabování. 
[42]

    

Dalším opatřením, sice moţná nákladnějším, ale také efektivním by byly takzvané 

elektrošrotové svozy. Dříve jsme byli zvyklí na šrotové soboty, kdy 1 za měsíc objíţděl 

město kontejner a občané mohli u svých domů vyhodit jakýkoliv šrot či rozměrnější nebo 

nebezpečný odpad. V tomto případě by mohly objíţdět město červené kontejnery určené na 

elektroodpad, který by byl uloţen před jednotlivými domy. 
[42]

    

S ohledem na skutečnost, ţe elektroodpad se v ČR vyskytuje převáţně z dovozové 

elektroniky a jiných zdrojů nevyráběných v ČR, ale pocházejících z dovozu a prodeje zboţí, 

je nutné se zaměřit na efektivnější úhradu likvidace tohoto odpadu od výrobců a dovozců 

zboţí. Ekonomice zpracování brání vývoz, tedy zpracování vytříděných komponent mimo 

území ČR, tj. do zahraničí.
 [42]   

 

Tímto zpracováním se rapidně zhoršuje ekonomika celého systému. Je tedy nutné 

investovat do nových či stávajících technologií, aby například veškerý zisk z moţnosti vyuţití 

a prodeje drahých kovů zůstal v ČR a nikoliv v zahraničí. ČR tak nese méně ekonomicky 

výhodné likvidační způsoby a postupy. Výhodné ekonomiky se zbavuje vývozem mimo své 

území. Zlepšení situace v ČR přispěje přímé ekonomické napojení formou plateb jednotlivým 

občanům (finanční profit) a producentům odpadu, bude-li odpad co nejvíce vytříděn 

(příkladem mohou být dosud tzv. “vybírané“ počítačové sestavy, obrazovky a jiné zdroje 

ceněných částí, včetně např. mobilních telefonů, všech čipů a čipových karet).
 [42]   

 

Za příklad řešení lze povaţovat systém pouţívaný v Norsku (odpovídající kontejner aţ do 

domu). Nemalá pozornost by se měla věnovat novým technologiím s energetickým vyuţitím 

a následným zpracováním popelovin z těchto procesů vzniklých. V těchto popelovinách jsou 

všechny přítomné a ekonomicky zajímavé kovy zakoncentrovány. Zakoncentrování značně 

vylepšuje ekonomiku a technologie pouţité při jejich zpracování. Nelze však souhlasit 
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s energetickým zpracováním a vyuţitím, je-li při tomto procesu popelovina „nařeďována“ 

zbytkovou popelovinou z fosilních paliv typu dřevo, biomasa a jim podobné suroviny. 
[42] 

 

Jinou otázkou je mazut. Spalování olejů, mazutu nebo zpracování a vyuţití popeloviny 

z jeho parciální oxidace sebou nesou taktéţ co do sloţení ekonomicky vyuţitelné 

a v průmyslu ţádané kovy. Zde se naskýtá otázka, zda z hlediska odpadů a jejich vyuţití 

s ohledem na drahé, tedy vzácné kovy nepřikročit k selektivní separaci popelovin a jejich 

následnému zpracování. Biometalurgické procesy se studují jiţ mnoho let a to i na vědeckých 

pracovištích jak v ČR tak SR. Jako příklad je moţné uvést biologické louţení sulfidických 

surovin - rud, nebo popílku ze spalování komunálního odpadu za pouţití plísní či hub např. 

Aspergillus niger.  Tato situace je obdobná stále a výrazně se mnoţícím tendencím vyuţití 

odvalových těţebních zdrojů (haldy z procesů těţby a hutního zpracování, nebo recyklace 

ţelezničních svršků, či odpadů jak komunálních, tak průmyslových). Zde se jeví další 

moţnosti přepracování dosud diskutovaných zdrojů na některé druhy katalyzátorů, které není 

bezpodmínečně nutné připravovat z čistých chemikálií. V této oblasti se v minulosti například 

vypracovala metoda na přípravu odsiřovacího katalyzátoru za účelem sníţení obsahu síry ve 

vodíku pro hydrogenaci pod koncentraci 1 ppm. Jako surovina se pouţíval popílkový úlet 

z Kovohutí Krompachy. Pouţito a odzkoušeno VÚAnCh - Ústí n./L. a VÚCHVU - Chemické 

závody Litvínov. Částečně uvedeno do činnosti na provoze 02, výrobna parciálního 

zplyňování mazutu za účelem výroby velmi čistého vodíku pro hydrogenace a výrobu 

polymerů. 
[42]

    

Dosud nebyly také zveřejněny téměř ţádné údaje o likvidovaných katalyzátorech 

pouţívaných v průmyslovém měřítku a jen velmi omezeně u katalyzátorů z automobilů, které 

taktéţ končí převáţně v zahraničí. Dosavadní způsob úhrady tzv. recyklačních poplatků sice 

zlepšil situaci v likvidaci odpadů právě tak jako změna legislativy řadou jejích úprav včetně 

vzniku a provozování kolektivních systémů. Bohuţel ani jeden či všechny tyto způsoby 

dohromady neovlivnily ekonomiku likvidace odpadů uspokojivým způsobem. Jako jedna 

z alternativ, které je nutné se věnovat, je přímý podíl ze zisků všech producentů odpadů do 

finančního rozpočtu ČR v rámci ţivotního prostředí a jeho dlouhodobé udrţitelnosti a jeho 

jednoznačné přerozdělení do výzkumu a vývoje, realizaci technologií a pouţití nenávratných 

a bezúročných půjček a tedy co nejmenšího počtu vratných dotací do realizace výroby 

a zpracování. Co nejlepší rozdělení a oddělení systému sběru – separace – výroba je schopno 

ze zpracování elektrošrotu jako celku vytvořit ekonomický soběstačný celek s veškerými 

pozitivními vlivy na ţivotní prostředí a jeho udrţitelnost. 
[42]
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V zahraničí např. USA, Japonsku, Francii, Norsku, Švédsku, SRN, Rakousku či 

Švýcarsku se jiţ některé technologie a systémy odzkoušely a je nutné je vhodným způsobem 

aplikovat taktéţ v ČR místo nákladného vymýšlení a realizací vlastních. Tedy nevymýšlet jiţ 

vymyšlené, ale spíše se orientovat na dílčí, nové způsoby a technologie v ochraně ţivotního 

prostředí včetně likvidace v oblasti elektrošrotu a aplikovat je pak v praxi v celé EU či jinde 

v zahraničí. Jednou z moţností je zavedení burzy - bazaru - nabízených vytříděných odpadů 

a to nejen s přístupností zpracovatelů ale i široké veřejnosti formou internetu. Jedná se 

například o nabídky malých vytříděných a vyseparovaných odpadů jako jsou CD, DVD, 

paměti a čipy počítačů, základní desky, HDD, mobilní telefony, drobné elektrosoučástky atd. 

Tento projekt byl spuštěn jiţ v Belgii. 
[42]
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6.  ZÁVĚR 

V ČR je z části podporován výzkum v oblasti nových recyklačních technologií zaměřený 

na získávání drahých a speciálních kovů z odpadů elektrických a elektronických zařízení. 

Takovýto projekt byl zadán formou výběrového řízení-veřejnou soutěţí ve výzkumu vývoji 

a inovacích pod označením SMPO20082 jako veřejná soutěţ (MPO/FI s kódovým označením 

FI-IM/075 a podléhá obchodnímu tajemství. Je to projekt víceletý od roku 2008 – 2010 s výší 

podpory ze státního rozpočtu ve výši 3.761.000,- Kč v celkových uznaných nákladech 

6.911.000,- Kč s rozdělením na skutečně čerpané, přidělené, plánované a předpokládané pro 

jednotlivé roky po dobu jeho průběhu. Cílem řešení je nalezení postupu pro získávání 

vzácných a speciálních kovů (např. Eu, Y, Nd) z OEEZ metodami kapalinové extrakce se 

speciálním řešením problému recyklace luminoforů z odpadních obrazovek a monitorů 

zároveň s procesem recyklace permanentních magnetů z HDD, řešitelem je Ústav chemických 

procesů AV ČR se spolu příjemcem SAFINA a.s. Jako řešitelé jsou uvedeni Ing. Václav 

Gruber, AV ČR a Ing. Pavel Jirků, SAFINA a.s. Obdobným způsobem jsou nebo budou 

v budoucnu řešeny úkoly v oblasti vyuţití biotechnologií pro zpracování elektroodpadů. 
[31,52]

 

Předloţenou bakalářskou práci lze charakterizovat jako literární rešerši zaměřenou na stav 

řešené problematiky jak v EU, tak ČR i Ústeckém kraji a Mostě. Jako příklad je uveden i stav 

řešené problematiky v Japonsku, kde jsou podle mého názoru nejvyvinutější technologie na 

zpracování elektroodpadu a také je zde i nejrozvinutější výzkum. Dále se v bakalářské práci 

zabývám charakteristikou moţných produktů nakládání s elektrickými a elektronickými 

odpady, druhy elektrozařízení, kterými jsou pračky, ledničky, elektrické sporáky, rychlovarné 

konvice, mikrovlnné trouby, televizory, DVD přehrávače, počítače, LCD monitory, mobilní 

telefony a elektronické hračky, nebezpečnými sloţkami umístěnými v těchto elektrozařízeních 

a jejich vyuţitelnými surovinami.  

Další kapitola je zaměřena na demontáţ elektrických zařízení a technologie pro 

zpracování obrazovek, monitorů a televizorů, popsána je také demontáţ mobilních telefonů. 

Samostatné kapitoly jsou věnovány luminoforům, technologii zpracování záznamových médií 

typu CD a DVD a technologii zpracování záznamových médií typu HDD.  

V metodách pro získávání drahých a speciálních kovů z odpadů elektrických 

a elektronických zařízení jsou popsány jak biotechnologické metody, tak metody rozpouštějící 

drahé kovy. Z nových metod byly popsány technologie, které vynalezli japonští vědci, z nichţ 

nejznámější je patentovaná metoda pana Yukimichi Nakaa, nově nalezený způsob rozpouštění 

zlata za tepla ve směsi jódu, tetraetylamoniumjodidu a acetonitrilu. Byly popsány nejdůleţitější 
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drahé a speciální kovy, jejich fyzikální a chemické vlastnosti a moţnosti jejich rozpustnosti. 

V samostatných kapitolách bylo popsáno zlato, stříbro, platina, palladium, ytrium, europium, 

samarium a neodym.  

Také byla navrţena opatření k zefektivnění daného systému. S ohledem na zadání 

bakalářské práce a problémy vyplývající z jejího zpracování, si vyţaduje sloţitost této práce 

další podrobnější a komplexnější práci, která by měla zajistit také moţnosti realizace.  
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