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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce se zabývá moţnostmi likvidace a recyklace pevných 

disků, které jsou nedílnou součástí počítačů a jiných elektronických zařízení. 

Zpracování elektrotechnického a elektronického odpadu ( OEEZ ) je z ekologického 

hlediska aktuálním problémem.  V první části práce je uvedeno, co je 

elektrotechnický a elektronický odpad a následně specifikace pevných disků, které 

do této skupiny odpadů spadají. V hlavní části práce jsem se zaměřil na metody a 

způsoby zpracovávání pevných disků po ukončení jejich ţivotnosti, u kterých je 

nejdůleţitějším cílem maximálně zvyšovat výtěţnost cenných materiálů a ostatní 

druhotné suroviny zpracovat tak, aby jejich dopad na ţivotní prostředí byl co 

nejmenší. Materiálové vyuţití HDD je hlavní prioritou u všech mnou uváděných 

metod v této práci.  Cílem této práce je shromáţdit informace ohledně této 

problematiky a tím poskytnout ucelený pohled na oblast likvidace a hlavně moţné 

recyklace pevných disků jako součástí OEEZ. 

Klíčová slova: pevný disk, odpad, OEEZ, recyklace 

 

Abstract 

 This bachelor thesis considers the possibilities of disposal and recycling of 

hard drives, that are integral parts of computers and other electronic devices. The 

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) processing is a very actual 

problem in term of ecology. The first part of the document describes what 

electrotechnical and electronical waste is. This is followed by the specifications of 

hard drives, that fall into this group of waste. The main part of my work is focused on 

the metods and techniques of hard drives processing after its service life termination, 

where the most important goal is to maximize the yield of the worth materials and to 

minimalize the enviromental impact of subsidiary materials processing. The material 

usage of HDD is the main priority of all methods, that are described in my work.  The 

goal of this work is to assemble the information related to these problems and to 

provide the compact view on this section of the problems and primarily the 

possibilities of harddrives recycling as a part of WEEE processing.  

Key words : hard disk, waste, WEEE, recycling 
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1. Úvod 

Elektroodpadem (OEEZ) rozumíme elektrozařízení, které se stalo odpadem, 

včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamţiku jsou 

součástí zařízení.[26] Zkratkou elektrozařízení jsou dle zákona o odpadech 

č.185/2001 Sb., v platném znění myšlena elektrická a elektronická zařízení, jejichţ 

funkce musí být závislá na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli 

nebo se musí jednat o zařízení určená k výrobě, přenosu a měření elektrického 

proudu nebo magnetického pole, a ta zařízení, jeţ jsou pouţívána při napětí 

nepřesahující 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, vyjma 

zařízení určených výlučně pro účely obrany státu. Aby elektrozařízení mohla být 

klasifikována jako elektroodpad, musí spadat do jedné z deseti skupin uvedených 

v příloze č.7 zákona o odpadech. 

Obecně lze konstatovat, ţe odpady obsahují řadu látek vyuţitelných v dalším 

výrobním procesu i při výrobě energie, ale obsahují také látky, které je nutné od 

ţivotního prostředí oddělit. Tento fakt je v plné míře naplněn v případě OEEZ. 

Orientační materiálové sloţení některých vybraných komodit OEEZ je uvedeno 

v tabulce č. 1 této práce. 

 

Tabulka č. 1 : Orientační materiálové sloţení OEEZ podle vybraných komodit[10] 
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V posledních letech dochází v oblasti elektrotechnického a elektronického 

sektoru k velkému rozvoji. Evropská komise odhaduje, ţe kaţdý Evropan 

v současnosti vyprodukuje ročně asi 17 – 20 kg elektroodpadu.[23] Mnoţství EO se 

zvyšuje aţ třikrát rychleji neţ běţný komunální odpad. Jednou z nejvýraznějších 

charakteristik odpadů z elektrických a elektronických zařízení je druhová pestrost, 

různorodost pouţitých materiálů a proměnnost s časem, coţ přímo souvisí se 

změnami ţivotní úrovně, projevující se zejména poptávkou po nových druzích 

výrobků. O výpočetní a telekomunikační technice a spotřební elektronice ( jejichţ 

součástí jsou velmi často pevné disky ) se hovoří jako o rozměrově malých 

elektrických a elektronických zařízeních s-WEEE. 

V České republice došlo od zavedení zpětného odběru elektrozařízení v roce 

2005 k výraznému zlepšení v dopadech výpočetní a telekomunikační techniky a 

spotřební elektroniky po skončení ţivotnosti na ţivotní prostředí. Velmi důleţitým 

úkolem je určit environmentální dopady s-WEEE po skončení ţivotnosti s ohledem 

na různé scénáře konce ţivotnosti – spalování, skládkování, materiálové vyuţití. 

Ekologická hodnota materiálů z s-WEEE, zejména z oblastí IT a telekomunikací, je 

významná. Obsahují velké mnoţství kovů, které by neměly končit na skládkách 

komunálního odpadu nebo ve spalovnách. Díky současným technologiím lze získat 

zpět z EO aţ 95 % drahých kovů.[20] 

Cílem předkládané bakalářské práce je zmapování moţností vyuţívání 

materiálového potenciálu pevných disků či případné likvidace po ukončení jejich 

ţivotnosti. 
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2. Pevné disky – charakteristické vlastnosti, použití 

 

2.1. Historický vývoj pevných disků 

Prvním magnetickým médiem, které kdy bylo pouţito, byl ocelový drát. Tento 

vynález byl patentován 1. prosince 1898 panem Valdemarem Poulsenem. 

Magnetizovaný ocelový drát byl pouţíván k záznamu hlasu. Jednalo se o dlouhý 

drát, podél kterého přejíţdělo nahrávací zařízení. Drát byl schopen uchovávat změny 

magnetického pole, takţe po čase bylo moţné původní záznam za pouţití čtecího 

zařízení zrekonstruovat.Tímto byly poloţeny základy budoucím magnetofonům. 

Později byla tato původní technologie zdokonalena. Drát byl svinut do cívky a čtecím 

zařízením se pohyboval rychlostí 2,13 m/s. V roce 1927 byl ocelový drát nahrazen 

kovovou páskou s magnetizovaným povrchem a k průlomu došlo o několik let 

později, kdy se v Německu místo kovové pásky začal pouţívat plast pokrytý tenkou 

vrstvou magnetického materiálu (ţelezné rudy). V poslední fázi vývoje došlo k 

vytvoření skutečného magnetického pásku, takového, jaký známe dnes. Na něj 

bylo moţné zvuky ukládat, číst je a přepisovat. Tak vznikl magnetofon, jehoţ prvním 

uţivatelem se stal Adolf Hitler, který jej pouţíval k nahrávání svých projevů. 

Po válce se výzkum paměťových médií přesunul na půdu Spojených států, 

konkrétně to bylo na univerzitu v Berkley. Zde totiţ probíhal vývoj skutečných 

počítačů. Tento vývoj navazoval na projekt válečného elektronkového superpočítače 

ENIAC. Koncem 40. let minulého století byl vyvinut první skutečný magnetický disk 

(byla to ale pouze jedna plotna). Výhodou oproti magnetické pásce byla moţnost 

přímého přístupu k poţadovaném záznamu. 

První skutečný pevný disk byl představen 13. září 1953 společností IBM. 

Jednalo se o systém RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control). 

Tento disk RAMAC, znázorněný na obrázku č.1, uţ byl postaven na stejných 

principech, na kterých fungují současné pevné disky. Data byla uloţena ve stopách 

na magnetickém povrchu diskové plotny. Tato plotna se otáčela a nad jejím 

povrchem se pohybovala čtecí a zapisovací hlava. Tvořilo jej 50 24" (60cm) 

diskových ploten nad sebou, váţil jednu tunu a pronájem na rok činil 35000 dolarů. 

Vzhledem k jeho kapacitě 5MB je to 7000 dolarů ročně za jeden megabajt diskového 

prostoru. Komerční vyuţití pevných disků bylo odstartováno aţ v roce 1956, kdyţ 
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společnost IBM distribuovala systém IBM 305 RAMAC s diskovým polem IBM Model 

350. 

Obrázek č.1 : RAMAC 305 [4] 

 

 

V roce 1962 IBM uvedlo první "vyjímatelný" disk s označením IBM 2310. 

Nejednalo se o vyjímatelný disk takový, jaký známe z nynější doby, ale vyměňovaly 

se pouze jednotlivé plotny. Po čase bylo jasné, ţe tento trend bude mít v budoucnosti 

široké uplatnění. První disk s feritovou hlavou byl taktéţ vyvinut firmou IBM a nesl 

označení IBM 2314. Rok 1971 byl rokem, od kterého došlo k rozlišení pojmů pevný a 

pruţný disk (předchůdce disket). 

V roce 1973 přišla firma IBM s další novinkou v oblasti pevných disků. Na 

obrázku č. 2 je disk IBM 3340. To byl jiţ skutečně moderní disk, který měl kapacitu 

30MB pouze pro čtení a 30MB pro čtení a zápis. První kotouč byl v disku umístěn 

napevno a druhý byl výměnný. Na tomto principu fungovaly pevné disky aţ do 

příchodu osobních počítačů. 

 

Obrázek č.2 : IBM 3340  Winchester, ST-506  Seagate Technology [4] 
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Do vývoje nových technologií se zapojují i další organizace. Bývalý 

zaměstnanec IBM Alan Shugart v roce 1979 zaloţil spolu s Finisem Connerem 

novou firmu, která se jmenovala Shugart Technology, která po půl roce existence 

změnila název na Seagate Technology. Právě Seagate představil v roce 1980 nový 

model disku, který se lišil od Winchesteru. Šlo o 5,25" disk se zcela novým 

rozhraním. Toto rozhraní se stalo standardem na více neţ deset let a bylo 

označováno ST-506. 

Od roku 1980 se vývoj pevných disků zaměřil především na zpřesnění 

výrobního procesu, tj. aby se na plotnu vešlo více stop, a na zdokonalení mechaniky 

disků, tj. aby se mohly otáčet rychleji. Také se zvyšovala přenosová rychlost a doby 

přístupu. Kapacita pevných disků od té doby rostla exponenciální řadou. V době 

90tých let, kdy se počítače začaly pouţívat i k ukládání obrázků, videí a hudby, se 

kapacity pevných disky dostaly ke kapacitám kolem 8-20GB.  V dnešní době je za 

běţnou kapacitu povaţována hodnota 320 GB - 2 TB.[17]  

 

2.2. Pevný disk – HDD 

Pevný disk - HDD ( harddisk drive ) je sloţitý, samostatně řízený přístroj, svou 

komplikovaností a funkční strukturou srovnatelný s počítačem. Podobně jako počítač, 

zavede při startu operační systém do své paměti a jen poté umoţní přístup 

k uţivatelským datům. 

 

2.2.1 Struktura pevného disku 

Pevný disk se skládá z datových ploten, čtecích/zapisovacích hlaviček, 

vystavovacího mechanismu, motoru a řídicí elektroniky. Podrobný popis struktury 

sloţení HDD je znázorněn na obrázku č. 3. 
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Obrázek č.3 : Struktura pevného disku[4] 

 

Pevný disk je sestaven tak, ţe jeho plotny jsou uchyceny na společné ose za 

sebou a kaţdou jejich stranu označujeme jako povrch. Z toho vyplývá, ţe kaţdá 

plotna má dva povrchy, z nich je kaţdý rozdělen do soustředných kruţnic – stop. 

Stopy, které se nacházejí na různých površích pod sebou, tvoří tzv. cylindr. Díky 

dalšímu, i kdyţ jen obraznému, rozdělení vznikly oblasti, které se nazývají sektory ( 1 

sektor = 512 bytů ). 

 

Obrázek č.4 : Základní fyzická geometrie pevného disku.[25] 
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HDD se skládá z jedné či více kovových ploten potaţených z obou stran 

magnetickým materiálem (oxidy ţeleza). Samotné podloţky se vyrábějí ze slitin kovů, 

jako je např. AlMg, které nejsou magnetické. Na podloţku se nanáší vlastní aktivní 

vrstva, která je sloţena z pojiva (většinou polyesterové pryskyřice), ve kterém jsou 

rozptýleny feromagnetické částice. Jsou to především oxidy ţeleza, oxidy chrómu 

nebo jsou to přímo částice čistého ţeleza a jeden z nejmodernějších materiálů jsou 

barnaté ferity. Samotné částice feromagnetického materiálu mají velikost 0,04 aţ 

1µm. Větší částice se jiţ nedají pouţít, protoţe při jejich zmagnetování se v nich 

vytváří více magnetických domén. 

 

Obrázek č.5 : Složení plotny HDD Hitachi. [7] 

 

        

 

2.2.2. Charakteristika 

Hlavním důvodem velkého rozšíření pevných disků je velmi výhodný poměr 

kapacity a ceny disku doprovázený relativně vysokou rychlostí čtení a zápisu dat. 

Hlavní nevýhodou je mechanické řešení, které má poměrně vysokou spotřebu 

elektrické energie, je náchylné na poškození při nešetrném zacházení (pád, náraz 

apod.) a relativně vysoká hmotnost.[4] 

Pevný disk pracuje na principu magnetické paměti. Jako celek je sloţen z 

prvků přesné mechaniky, elektroniky, číslicové techniky a systému řízení. Je schopen 

autodiagnostiky a komunikace s nadřazenou soustavou, např. počítačem. 
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Základními parametry pevného disku jsou : 

 Velikost HDD 

 Kapacita HDD 

 Typ rozhraní HDD 

 Rychlost HDD 

 Přenosová rychlost dat 

 Propustnost HDD 

 

Velikost HDD 

Disky se vyrábějí převáţně s průměrem ploten 3,5 palce (tj. 8,9 cm). U notebooků 

se pak setkáme s verzí 2,5 palcovou. Vyvíjeny jsou dnes i velmi malé disky pro MP3 

přehrávače a mobilní telefony s daleko menšími plotnami. 

 

Obrázek č.6 : Různé velikosti pevných disků .[5] 

 

 

Kapacita HDD 

Kapacita pevných disků se udává v GB ( Gigabyte ) popřípadě dnes i v TB ( 

Terabyte ). Tato uvedená velikost je celková moţná velikost HDD pro uloţení dat po 

zformátování. U většiny výrobců pevných disků se pouţívá nepravdivá velikost kdy 

1GB - 1000MB (nebo také 1000000000B). Udávaná velikost můţe být ve skutečnosti 

menší. Kapacitu je moţné také totiţ počítat ze skutečných parametrů disku - počet 

cylindrů x počet hlav x počet sektorů x 0,5KB/sektor., pak tedy získáme výslednou 

kapacitu o něco niţší, neţ je udávaná výrobcem disku. 
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Typ rozhraní HDD 

Pro připojení pevných disků k počítači jsou pouţívána různá rozhraní. V 

osobních počítačích bývalo nejrozšířenějším rozhraní ATA, coţ je v podstatě 

synonymum názvu IDE a pro lepší odlišení se označuje téţ PATA. Na jeden ATA 

kabel je ovšem moţné připojit dva disky, takţe se rychlost ATA rozhraní stává 

slabým místem. Sériové rozhraní SATA je nástupcem klasického PATA rozhraní. Pro 

dosaţení vyššího výkonu (především počtu operací za sekundu) pouţívá rozhraní 

SCSI. Na jedno rozhraní je moţné připojit více periférií. SCSI navíc podporuje 

periférie různých typů. Z paralelního SCSI se odštěpily další tři větve sériového SCSI. 

Hlavní jejich odlišností je, ţe komunikace a přenos dat probíhá sériovým protokolem. 

Kromě SCSI se pouţívá téţ rozhraní Fibre Channel, který pouţívá pro propojení 

počítačovou síť. Pro externí disky (umístěné mimo skříň počítače) se pouţívají 

rozhraní USB či FireWire a od roku 2004 i eSATA.[4] 

Obrázek č.7 : Rozhraní pevných disků SATA a EIDE .[4] 

 

 

 

Rychlost HDD 

Rychlost HDD posuzujeme podle přístupové doby (tj. doba trvání vyhledání 

dat). Rychlost disku se udává v otáčkách za minutu a společně s datovou hustotou 

záznamu říká, kolik dat dokáţe disk načíst za určitý čas. Dnes se u pevných disků 

setkáváme s rychlostmi 4 200 otáček/min ( jen u starších notebooků ), 5 400 ot/min, 

7 200 ot/min a 10 000 ot/min. U velmi výkonných disků ( např. SCSI ) můţeme vidět i 

rychlost 15 000 ot/min. Otáčky mají přímou spojitost s produkcí neţádoucího tepla. 

Čím více otáček, tím více tepla produkuje. Od 10 000 ot/min je nutné pevný disk 

chladit pomocí přídavného chladiče. Rychlost otáčení ovlivňuje zásadně přístupovou 

dobu a rychlost čtení. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhran%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/ATA
http://cs.wikipedia.org/wiki/SATA
http://cs.wikipedia.org/wiki/SCSI
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9riov%C3%A1_komunikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fibre_Channel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
http://cs.wikipedia.org/wiki/FireWire
http://cs.wikipedia.org/wiki/SATA
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Přenosová rychlost dat 

ATA rozhraní má maximální teoretickou přenosovou rychlost okolo 1 GB/s = 

133 MB/s ( prakticky je však zhruba poloviční ). Při připojení jednoho disku je rychlost 

dostačující, protoţe pevný disk dokáţe pracovat s datovým tokem aţ 640 MB/s = 80 

MB/s. SATA I rozhraní má přenosovou rychlost 1,50GB/s , SATA II 3GB/s a SATA III 

6GB/s. 

 

Propustnost HDD 

Průměrná doba pohybu hlav mezi několika stopami. Typická doba u nových 

disků se pohybuje kolem 9ms. Čím niţší je tato hodnota, tím rychlejší je disk. Občas 

se udává i maximální doba vyhledávání. Někteří výrobci vypočítávají tuto dobu podle 

času, který je potřeba k přesunu hlav přes jednu třetinu disku. 

 

2.2.3. Použití 

Pevný disk je zařízení, na které jsou kladeny maximální poţadavky co do 

provozních podmínek, spolehlivosti, kapacity, rychlosti, odolnosti, spotřeby energií a 

účinnosti. Obecně jsou však pouţitelné tam, kde lze potenciálně uchovatelné 

informace převést do binární formy, tzn. i v širokém spektru digitální techniky. 

Pevný disk se nejčastěji pouţívá ve výpočetní a telekomunikační technice a ve 

spotřební elektronice k trvalému uchovávání většího mnoţství dat (i po vypnutí 

počítače jsou data bezpečně uloţena ) pomocí magnetické indukce. 

Největší výrobci počítačů a notebooků se snaţí o co nejšetrnější výrobu techniky 

vzhledem k jejímu moţnému vlivu na ŢP po ukončení ţivotnosti. Například v jedné 

z tiskových zpráv, kterou vydalo MŢP dne 12.2.2010, je uvedeno, ţe výrobci počítačů 

a notebooků ASUS byla pro dalších 8 modelů počítačů a 19 modelů notebooků 

přidělena Ekoznačka EU a česká značka Ekologicky šetrný výrobek.[18] 

Obrázek č. 8: Ekoznačení výrobků[18] 
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Ekologicky šetrný výrobek je takový výrobek, který podstatně méně zatěţuje 

ŢP ve srovnání s ostatními výrobky stejných uţitných vlastností. Ekoznačení je 

pojem, pouţívaný pro označování výrobků a sluţeb, které jsou v průběhu celého 

ţivotního cyklu šetrnější nejen k ŢP, ale i ke zdraví spotřebitele. Touto cestou by se 

měli ubírat všichni výrobci elektrotechniky a výpočetní techniky. 

 

2.3. Poruchovost a závady  

Díky rozmanitosti pouţívaných technologií, velkému mnoţství standardů a 

v neposlední řadě i různým provozním podmínkám je mnoţství moţností a příčin 

problémů, se kterými se můţeme u pevných disků setkat, velmi mnoho. 

Poruchám pevného disku se dá jen stěţí zabránit, ale můţete se pomocí 

jednoduchých programů nechat informovat o průběţném stavu vašeho disku. Jak uţ 

bylo uvedeno, HDD je schopen autodiagnostiky. Neustále se zvyšující poptávka po 

spolehlivosti těchto zařízení dala vzniknout systému S.M.A.R.T, (ve volném překladu: 

technologie pro monitorování, analýzu a hlášení), který zaznamenává maximum 

dostupných informací z provozu HDD a na základě toho předpovídá krizové situace a 

upozorňuje na moţný závadu některé části. Tato technologie je podporována 

předními výrobci pevných disků a funguje na hardwarové úrovni. Jedná se o několik 

čidel a senzorů, které snímají vlastnosti pevného disku, jako je například teplota, 

rychlost čtení, četnost pouţití opravných postupů při čtení a podobně. Takto získaná 

data vyhodnotí a porovná s předem definovanými hodnotami při správné funkčnosti. 

Pokud se data od výrobcem nastavených parametrů liší, je tento problém indikován.  

Pevné disky obsahují pohyblivé mechanické součásti a jsou tudíţ náchylnější 

k poruchám neţ jiné součásti počítače. Hardwarové závady disku se většinou 

projevují tím, ţe disk vydává neobvyklé zvuky, není detekován při startu počítače 

nebo jej operační systém nevidí. 

Jedním z nejčastějších poškození disku jsou vadné sektory. Ty se objevují 

postupem času u téměř všech disků. Jedná se o poruchu, kdy nejde z daného 

sektoru číst ani na něj zapisovat. Toto poškození můţe vzniknout například při 

výpadku proudu při zápisu na daný sektor. Dále se můţe stát, ţe na pevném disku je 

nefunkční rozhraní, tím dojde  ke ztrátě přístupu k datům. V případě, ţe se HDD 

netočí, můţe být příčinou poruchy vadná řídící elektronika, poškozený motor, zaseklé 
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loţisko nebo např. disk nemá zaparkované hlavy, ale jsou po dosednutí „ přilepené“ 

na plotně. Moţných způsobů ochrany proti poškození disku není mnoho. 

Při pouţívání pevných disků je potřeba dodrţovat určité zásady práce s nimi. 

Musí se dávat pozor na otřesy HDD, protoţe hlava není v přímém kontaktu s 

povrchem, ale vznáší se nad ním a při otřesu se můţe povrchu dotknout a tím 

poškodit pevný disk. Záznamová vrstva je velice citlivá na mechanické poškození. Ze 

stejného důvodu by se mělo zamezit  u počítače jeho častému vypínání a zapínání. 

Dále není vhodné spouštět zařízení po prudké změně teploty. Mohlo by dojít 

k poškození elektroniky disku kondenzací vody. 

Ze všech výše uvedených moţností poškození HDD, které jsou více či méně 

nepředvídatelné, se doporučuje si zálohovat data uloţená na pevném disku na jiné 

datové medium nebo jiný disk.[25] 
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3. Možnosti recyklace a likvidace pevných disků 

3.1. Platná legislativa OEEZ v České republice a Evropské unii 

Průmyslově a ekonomicky vyspělé země se začaly odpadovým hospodářstvím 

intenzivně zabývat teprve v posledních 20 – 30 letech, v České republice vznikl první 

zákon o odpadech aţ v roce 1991. Před rokem 1991 nebylo nakládání s odpady v 

ČR na legislativní úrovni nijak kontrolováno ani řízeno a s výjimkou tzv. druhotných 

surovin nebylo ošetřeno ţádným sloţkovým předpisem. 

Environmentální problematika OEEZ je řešena v zákoně č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a to 

konkrétně v § 37 tohoto zákona, kde jsou stanovena pravidla pro uvádění 

elektrických a elektronických zařízení na trh, pro ZO elektrozařízení, oddělený sběr, 

zpracovávání a vyuţívání elektroodpadu, pro financování nakládání s 

elektrozařízeními a elektroodpadem a povinnosti výrobcům, posledním prodejcům a 

distributorům elektrických a elektronických zařízení, nejsou-li součástí jiného typu 

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

takových EEZ, která se stala odpadem. 

Podrobnosti ke zpětnému odběru EEZ jsou stanoveny vyhláškou č. 352/2005 

Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bliţších 

podmínkách financování nakládání s nimi ( vyhláška o nakládání s elektrozařízeními 

a elektroodpady ). V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie se na 

odpadní elektrická a elektronická zařízení vztahují právní předpisy nejen ČR, ale také 

ty vyplývající z legislativy EU. 

Regulace toku vyslouţilých EEZ je důleţitá vzhledem k potřebě zamezení 

úniku škodlivých látek do ţivotního prostředí a zároveň umoţňuje získání 

vyuţitelných sloţek. Na tuto skutečnost zareagovala prostřednictvím legislativních 

nástrojů EU především Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES z 

27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních  a následně i 

ČR zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, zavedením systému 

zpětného odběru vybraných výrobků na tuto komoditu. [6] Cílem této směrnice bylo 

zvýšit míru recyklace a opětovného vyuţití OEEZ. Monitorovacím ukazatelem 

stanovených opatření, neboli kvantifikovaným cílem sběru, byla hmotnost zpětně 

http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/8fc3e5c15334ab9dc125727b00339581?OpenDocument
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/elektrozarizeni/$FILE/D%C3%ADl%208%20%C2%A7%2037.pdf
http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/b0f272f9e4df557cc125708f0033497b?OpenDocument
http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/b0f272f9e4df557cc125708f0033497b?OpenDocument
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odebraných vyslouţilých EEZ v přepočtu na 1 obyvatele za kalendářní rok. Dalším 

ukazatelem je kvalita vyuţití zpětně odebraných EEZ. 

Tuto legislativu doplňuje ještě druhá směrnice, která se zaměřuje na omezení 

pouţívání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. 

Směrnice RoHS ( Restriction of use of Hazardous Substances - Omezení pouţívání 

některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ) ze dne 27. 

1. 2003 ( vešla v platnost 1.7.2006 ) znemoţňuje uvádět na trh v rámci EU nové 

výrobky obsahující škodlivé látky, jako například olovo, kadmium nebo chrom, 

v mnoţstvích překračujících povolenou úroveň. Směrnice se vztahuje na skupiny č. 1 

- 7 a 10. 

Na obě směrnice se brzy snesla vlna kritiky, neboť jsou prý příliš 

komplikované, přinášejí velké náklady a je téměř nemoţné je implementovat. 

Evropská komise proto nyní přichází s návrhy, které by obě směrnice měly vylepšit a 

zjednodušit. EK navrhuje změnit plánovaný cíl, podle nějţ měly do sběru ročně přijít 

4 kg elektroodpadu na osobu. Komise nyní navrhuje stanovit nový cíl, který by 

znamenal, ţe ve sběru musí ročně skončit 65 % hmotnosti elektrospotřebičů, které 

daná firma (v průměru) za poslední dva roky umístila na trh. Výrobci ale oponují, ţe 

takový cíl je nerealistický, neboť nyní se pouze 30 % spotřebičů, které domácnosti 

vlastní, nakonec také recykluje. Zbytek sbírají z důvodů zisku místní samosprávy, 

podniky zabývající se recyklací a další aktéři. Existují i snahy odpad nelegálně 

převáţet do třetích zemí, říká evropský poradce firmy Hewlett Packard pro 

problematiku EO Marc Dempsey. To je podle něj také jeden z faktorů, který 

znemoţňuje splnit vytyčené cíle. Velké procento odpadu se přitom do systému vůbec 

nedostane a výrobci tak nemají šanci se k němu dostat. Thorsten Brunzena z 

oddělení pro ţivotní prostředí EK potvrzuje, ţe nikdo neví, kde končí přibliţně 50-60 

% odpadu. Oficiálně se recykluje pouze asi 30 % elektroodpadu a 12 % pak končí na 

skládkách.  Dempsey podotýká, ţe situace se můţe vyvinout tak, ţe výrobci budou 

elektroodpad kupovat, jen aby splnili vytčené limity. To podle něj uměle navyšuje 

cenu recyklace, aniţ by byl výsledek pro ŢP přínosem. Podobné případy se nedávno 

objevily ve Velké Británii, kde sběrny uměle navyšovaly cenu „certifikátů potvrzující 

recyklaci“, které výrobci potřebovali jako osvědčení, ţe plní stanovené cíle.[24] 

Také sdruţení EICTA ( přední evropská asociace v oblasti informatiky a 

telekomunikací ), které v Bruselu zastupuje odvětví informačních a komunikačních 
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technologií a spotřební elektroniky, uvedlo, ţe je návrhy na změnu směrnice o sběru 

elektronického odpadu znepokojeno, neboť cíle, jimiţ stanovuje, jaký objem odpadu 

by měly členské země recyklovat, jsou podle něj „nerealistické a nedosaţitelné“. 

Podle Evropské komise se revize také zaměřuje na technické, právní a 

administrativní potíţe, které souvisí s výše uvedenými směrnicemi a chce omezit 

nezamýšlené náklady a nadměrnou administrativu, s níţ se firmy musí potýkat. 

Jedním z dlouhodobých evropských cílů je totiţ vytvořit takovou ekonomiku, která by 

byla efektivnější z hlediska vyuţívání zdrojů a podporovala by udrţitelnou spotřebu a 

výrobu. 

 

3.2. Nakládání s OEEZ 

Nakládání s OEEZ, resp. jeho vyuţívání v maximální moţné míře má rostoucí 

význam. Kvalita zbytkových komodit získaných z OEEZ závisí především na 

technologických postupech, zvolených pro celý cyklus jejich nakládání, počínaje 

sběrem, zpracováním a získáním konečného produktu, kterým je buď produkt pro 

další vyuţití nebo nevyuţitelný odpad. 

Elektrozařízení patří mezi výrobky podléhající zpětnému odběru, jehoţ 

problematiku podrobněji upravují vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného 

odběru některých výrobků  a vyhláškou č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání 

s elektrozařízeními a elektroodpady a bliţších podmínkách financování nakládání 

s nimi. Povinnost zajistit ZO těchto výrobků má povinná osoba, která uvedené EEZ 

vyrábí nebo uvádí na trh v ČR. Pro zajištění zpětného odběru vznikly v ČR hlavně 

kolektivní systémy. Ne však všechny společnosti se zabývají všemi skupinami OEEZ. 

Například společnosti EKOLAMP a Elektrowin se nezabývají skupinou OEEZ č.3, do 

které spadají zařízení IT, na které jsem se v této práci zaměřil. Také mnohé obce 

provozují své sběrné dvory a mají uzavřené smlouvy  s provozovateli kolektivních 

systémů, na jejichţ základě se obec, respektive sběrný dvůr, stává místem ZO 

elektrozařízení. 
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Tabulka č.2 : Podrobný seznam provozovatelů kolektivního systému nakládání s odpady 

v ČR[16] 

Kolektivní  systém Skupina EEZ, pro které byl vydán souhlas k nakládání a 

financování 

 B2B B2C B2C-H 

ASEKOL, s.r.o. 3,4,7,8,10   

EKOLAMP s.r.o. 5 5 5 

Elektrowin a.s. 1,2,6 1,2,6 1,2,6 

OFO-Recycling s.r.o. 1,2,3,4 1,2,3,4  

REMA Systém, a.s. 3,4,6,7,8,9,10 3,4,6,7,8,9 8 

RETELA, s.r.o. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 

Vysvětlivky :  

 B2B financování nakládání s EEZ, která nejsou určena pro domácnost 

 B2C financování nakládání s EEZ určenými pro domácnosti bez oprávnění 

zajišťovat financování nakládání s historickými EEZ 

 B2C – H financování nakládání s historickými EEZ pocházejícími z 

domácností  

Tabulka č.3 : Skupiny elektrozařízení [26] 

Skupina 

č. 

Název skupiny elektrozařízení 

1. Velké domácí spotřebiče 

2. Malé domácí spotřebiče 

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 

4. Spotřebitelská zařízení 

5. Osvětlovací zařízení 

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

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 

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

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 

10. Výdejní automaty 



17 

 

Sběr vyslouţilých elektrospotřebičů v ČR roste kaţdý rok. Češi v loňském roce 

odevzdali o třetinu více OEEZ neţ v roce 2008. Kaţdý občan vytřídil téměř 4,5kg 

elektrospotřebičů, které byly následně recyklovány. Česká republika tak splnila cíl 

daný EU. Větší mnoţství vytříděných spotřebičů je podle odborníků dáno větším 

počtem sběrných míst a rostoucím povědomím lidí o nutnosti třídění odpadu.[27] 

Kolektivní plnění ZO a zpracování elektrozařízení probíhá v několika rovinách. 

Část provozu je zaměřena na realizaci sběru – vytváření nových míst ZO a podpora 

těch stávajících. Druhá část je zaměřena na zpracování zpětně odebraných 

spotřebičů – technologické postupy, vyuţitelnost získaných materiálů a kompletnost 

zařízení.[22] 

 

3.3. Zpracovatelské principy  

WEEE Fórum je evropská asociace kolektivních systémů pro zpětný odběr 

elektrozařízení se sídlem v Bruselu. V současné době sdruţuje více neţ 40 

kolektivních systémů z většiny zemí Evropské Unie, Norska a Švýcarska. Z našich 

kolektivních systémů jsou členem ASECOL, Elektrowin, Retela a REMA Systém. 

Zpracovatelské společnosti jsou povinny nakládat s OEEZ, recyklovat je a 

odstraňovat v souladu s platnými právními předpisy a za pouţití nejnovějších 

zpracovatelských technik. WEEE Fórum pracuje na dlouhodobém projektu 

WEEELABEX, jehoţ cílem je stanovit a v praxi vyzkoušet standardy pro sběr, 

dopravu a zpracování EO v rámci celé EU. Hlavním výstupem projektu je zlepšení 

ochrany ŢP a lidského zdraví, a to prevencí a sníţením nepříznivých dopadů při 

manipulaci a zpracování WEEE. 

 

Základními zpracovatelskými principy jsou : 

 Odstranění nebezpečných látek – manipulace musí být prováděny tak, 

aby byla zajištěna identifikace a odstranění nebezpečných látek 

 Výtěţnost – manipulace a zpracování musí být prováděny tak, aby byla 

zabezpečena maximální výtěţnost druhotných materiálů s vysokou 

úrovní znovupouţití 
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 Oddělení WEEE od ostatního odpadu – zpracování WEEE musí být 

jasně odděleno od zpracování ostatních odpadů 

 Odstranění – všechny materiály, které nemohou být znovu pouţity, 

musí být řádně spáleny nebo skládkovány 

Tento projekt v konečném důsledku přispěje k omezení emisí vypouštěných 

do ovzduší a k maximalizaci vyuţití druhotných surovin.[13] 

 

3.4. Možnosti recyklace a likvidace OEEZ 

OEEZ jsou samy o sobě ekonomickým zdrojem, jehoţ materiální hodnota se v 

současnosti odhaduje na zhruba 2 miliardy EUR ročně. Dále se odhaduje, ţe 

ekonomické náklady na sběr, odstraňování a zpracování OEEZ pro společnost se 

zvýší do roku 2020 na 5,6 miliard EUR (včetně činností veřejného a stínového 

sektoru). [4] Jde o nejrychleji rostoucí odpadní tok v EU, jehoţ produkce byla v roce 

2005 8,3 – 9,1 milionů tun a do roku 2020 se zvýší na 12,3 milionu tun OEEZ. 

Recyklace elektroniky a zejména potom výpočetní techniky je nutná. O zátěţi, kterou 

představuje výroba počítačů pro ţivotní prostředí, informuje i studie Univerzity 

spojených národů. Podle ní je k vyrobení běţného stolního počítače se 

sedmnáctipalcovým monitorem zapotřebí 1,8 tuny prvotních surovin včetně 1500 litrů 

vody a 22 kilogramů chemikálií. 

Proces recyklace a likvidace elektroodpadu vţdy začíná jeho sběrem a 

tříděním. Při získávání drahých kovů a obecných kovů z odpadních elektrických a 

elektronických zařízení se dnes pouţívají ty postupy, které jsou zároveň schopny 

splnit parametry materiálového vyuţití OEEZ dané zákonem č. 7/2005 Sb., o 

odpadech.[21] 
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Obrázek č.9 : Životní cyklus EEZ.[9] 

 

        

 

Struktura elektronického odpadu se s vývojem neustále mění. Elektronický 

odpad můţeme definovat jako směs různých kovů, spojenou, pokrytou nebo 

promíchanou s různými plasty a keramikou. Co se týká pevných disků, není jejich 

součástí keramika. Jinak samozřejmě i u nich lze hovořit o směsi plastů a kovů. 

Mikroanalýza chemického sloţení HDD prováděná v laboratorních podmínkách VŠB 

– TU Ostrava FMMI ukázala, ţe většina analyzovaných součástí komponent 

pevného disku je vyrobena ze základních kovů jako je Al, Cu nebo Fe a lze je do jisté 

míry recyklovat, coţ by mohlo napomoci sníţit jiţ tak vysoký objem vznikajícího 

OEEZ.[16] 
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Tabulka č.4: Výsledky analýzy chemického složení komponent pevného disku v hm.% [16] 

Vzorek 
Al Si Mg Cu Zn Fe Mn Ni Sn Au Pb 

Horní kryt 97,75  2,25         

Spodní kryt 86,34 9,46  2,85  1,15 0,20     

Magnet  0,09    99,72 0,19     

Cívka - rameno 98,79 0,38 0,83         

Cívka - vinutí    100        

Mezikrouţek – plotny 98,75 0,52 0,73         

Plotna  95,70  4,30         

Plotna povlak        87,49    

Zalisovaný spoj    100        

Konektor - matrice 1,05   90,94     8,01   

Konektor - povlak        68,07    

Konektor - povlak    2,04    8,39  56,67  

Konektor 1,21   69,26 29,53       

Elektr.deska  0,73        75,86  23,41 

Elektr.deska 0,29 0,31    57,72 0,63 41,05    

Elektr.deska    100        

 

 

 

 

Obrázek č.10: Všeobecné schéma recyklační linky OEEZ.[9] 
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Při volbě recyklační technologie se vţdy vychází ze schémat pro zpracování 

druhotné suroviny s předběţnou mechanickou a tepelnou úpravou s následným 

pyrometalurgickým, hydrometalurgickým nebo nejčastěji kombinovaným 

zpracováním. Elektroodpad je ekonomicky zajímavou „surovinou“ zejména obsahem 

ţelezných a neţelezných kovů. V ČR se odděleně zpracovávají drahé kovy. Dále je 

odděleně zpracováván hliník ( např. v Německu je dokonce podíl primárního a 

recyklovaného hliníku 1:1 ). Ostatní kovy se převáţně vyuţívají jako hutní materiál. 

Některé druhy plastů obsaţené v pevných discích se dají pouţít materiálově. Většina 

plastů končí jako alternativní palivo. 

  

3.5. Metody recyklace a likvidace  

Základní rozdělení metod pro zpracování OEEZ : 

 Mechanické 

 Pyrometalurgické 

 Hydrometalurgické 

 Elektrochemické 

 Biotechnologické 

 

3.5.1. Mechanické metody 

Ve světě i u nás pracují různé linky na mechanické zpracování a recyklaci 

elektronického odpadu, obvykle na principu ruční demontáţe a několikastupňového 

drcení, granulování a separace. Tato technologicky a investičně nenáročná část 

recyklačního procesu je jeho nezbytnou součástí, neboť zajišťuje demontáţ a 

následné odstranění např. součásti s nebezpečnými sloţkami. Principem těchto 

metod je mimo jiné také zmenšení velikosti a objemu látek vstupujících do dalšího 

recyklačního procesu. 

Celý tento proces lze rozdělit do několika stupňů : 

 Ruční ( částečně mechanizovaná ) demontáž – separace nebezpečných 

komponent, odstranění větších kovových částí a plastů 
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Obrázek č.11 : Typická demontážní linka [12] 

 

 

 Hrubé zpracování – demontovaný materiál se předává do drtícího zařízení, 

odkud je odváděn na pasu k dalšímu ručnímu třídění. Drcení probíhá 

nejčastěji na kladivovém drtiči vybaveném odsáváním a pneumatickou  

magnetickou separací 

Kladivový drtič ( viz obr. č. 12 ) je kladivoodrazový drtící stroj. Přiváděný 

materiál se drtí opakovanými údery kladiv rychle se otáčejícího rotoru umístěného 

proti dopadové stěně. Drtící prostor drtiče tvoří skříň vypancéřovaná otěruvzdorným 

materiálem a rotorem s kladivy. Rotor je uloţen na soudečkových loţiskách se 

středovým přívodem tuku. Na rotoru jsou šachovnicově uchycena kladiva ve čtyřech 

řadách na unášecích ramenech. Unášecí ramena jsou opatřena pouzdry pro uloţení 

tyčí kladiv a na obvodu otěruvzdornými návary. Uspořádání rotoru umoţňuje pokrytí 

celé šířky vstupní štěrbiny a zvyšuje tím hltnost drtiče. Kladivový slouţí k drcení 

kusového materiálu. Princip drcení spočívá ve vymrštění drceného materiálu 

kladivem na dopadovou desku. Proces drcení probíhá automaticky. 

Obrázek č.12 : Kladivový drtič BMD 700X260.[3] 
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 Konečné zpracování – předupravený odpad se dále zpracovává na 

mechanické třídící lince drcením a mletím s následnou separací s pomocí 

magnetických a Foucaultových separátorů s konečným rozdruţením na 

fluidním vibračním splavu.  

Jako příklad bych rád uvedl linku fluidní separace vyráběnou v České 

republice firmou Aquatest a.s. Linka se skládá z fluidního vibračního splavu, 

vibračního podavače a průmyslového odsavače. Fluidní vibrační splav se pouţívá 

pro separaci suchých sypkých směsí, které obsahují částice o různé měrné 

hmotnosti.  

Separační plocha tvaru pravoúhlého trojúhelníku je buzena pravidelnými kmity 

a současně profukována proudem vzduchu. Separovaná směs, jak je znázorněno na 

níţe uvedeném obrázku třídící plochy, vstupuje na třídící plochu v místě A. 

Působením kmitů postupuje směrem B. Částice o malé specifické hmotnosti jsou 

procházejícím proudem vzduchu nadlehčovány, tudíţ působí na ně v omezené míře 

kmity separační plochy. Působením těchto dvou faktorů se částice o různé specifické 

hmotnosti na třídícím sítu rozdělí na jednotlivé sloţky podle specifické hmotnosti 

jednotlivých částic a ty vystupují z třídící plochy výstupními hubicemi (C, D, E, F) 

umístěnými podél její delší odvěsny. 

Obrázek č.13 : Schéma separační plochy[2] 

 

 
 

 

Fluidní splav ( viz obr. č. 14 ) je tvořen nosnou skříní, ve které je umístěno 

třídící síto tvaru pravoúhlého trojúhelníka a dvěma rotačními příloţnými vibrátory s 

nevývaţky pro zajištění řízeného kmitání nosné skříně a tím i třídícího síta, přičemţ 

směr budící síly rotačních příloţných vibrátorů svírá s rovinou třídícího síta úhel 30 
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stupňů. Nosná skříň a třídící síto je shora zakryto odsávacím krytem se sacím hrdlem 

pro připojení odsavače s moţností regulace mnoţství vzduchu procházejícího 

třídícím sítem podle druhu tříděné směsi. Třídící síto je opatřeno nastavitelnými 

klapkami a výstupními hubicemi .  K vybuzení kmitů separační plochy jsou pouţity 

dva rotační příloţné vibrátory s nevývaţky. Různým nastavením nevývaţků lze měnit 

amplitudu dráhy kmitů separační plochy. 

 

Obrázek č.14 : Fluidní vibrační splav [2] 

  
       

 

K fluidnímu splavu je standardně dodáván průmyslový odsavač pro odsávání 

rozdruţovací plochy s nastavitelným konstantním mnoţstvím vzduchu v závislosti na 

druhu separované směsi. Filtrační komora je osazena dvěma patronovými filtry. 

Vzdušinu z odsavače je moţné vypouštět zpět do pracovního prostoru stroje.  

Součástí dodávky je regulovaný vibrační podavač jímţ se dávkuje materiál na 

separační plochu. Dopravník je doplněn násypkou o objemu 100l, jejíţ konstrukce 

zabraňuje zalepování a vytváření klenby.[2] 
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Příklady využití linky fluidní separace  

 separace kovů z rozdrcených měděných nebo hliníkových kabelů a 

vodičů  

 separace kovů z rozdrcených desek tištěných spojů  

 odstranění textilního kordu z granulátu pneumatik  

 třídění směsí hornin  

 

Tento postup se osvědčil zejména proto, ţe vedle kovových frakcí umoţňuje 

také recyklaci a materiálové vyuţití plastů, jeţ tvoří nezanedbatelný hmotnostní podíl 

OEEZ. Výstupy bývají v závislosti na pouţité technologii různé kvality. Vţdy se však 

jedná o směs ţelezných kovů, plastů, koncentrátů mědi, hliníku. Drobné frakce 

obsahují navíc drahé kovy. Dále pak uţ závisí další zpracování na trţních 

moţnostech, do jakého finálního výstupu je třeba další technologický postup 

směřovat. Zda je například v danou chvíli na trhu odbyt pro směs hliníku a mědi, 

nebo zda je potřeba dále separovat na kvalitativně čistší koncentráty mědi a hliníku. 

Metoda mechanického získávání Al se dá rozdělit do třech stupňů : 

 Třídění a první stupeň drcení OEEZ ve šrédru ( drtící zařízení pracující na 

principu kladivových drtičů ) a následná magnetická separace. Součástí 

technologie šrédrování jsou i navazující třídící postupy, které umoţňují vyšší 

výtěţnost získaných materiálových skupin. 

 Druhý stupeň drcení a magnetická separace. 

 Třetí stupeň drcení a výsledný materiál je dopravován do zásobníku, odkud je 

veden k rotační vypalovací peci, kde se vypalují případné nátěry, zbytky 

plastu,popřípadě mastnoty. Vypálený hliník je veden do čtyř kladivových 

mlýnů, které jsou řazeny do série. Materiál se v nich zhutňuje do granulí. 

 

3.5.2. Pyrometalurgické metody 

Vyuţívají procesů pyrolýzy, tavení, spékání a reakcí s plynnou fází za 

vysokých teplot. Hlavní výhodou tavících procesů je schopnost zpracovat všechny 

formy elektronického odpadu. Tomuto zpracování nemusí předcházet demontáţ a 
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drcení ani separace součástí obsahujících nebezpečné látky, neboť při tavení např. 

v šachtové peci a následném vyčištění ochozích plynných produktů jsou nebezpečné 

látky zneškodněny. Nevýhodou těchto metod je, ţe plasty a jiné izolační materiály 

bývají zdrojem znečištění ŢP při jejich odstraňování a také keramické a skleněné 

sloţky zvětšují mnoţství strusky v pecích, čímţ zároveň rostou ztráty ušlechtilých i 

základních kovů. Získané pevné produkty procesu jsou charakterizovány jako směs 

ţeleza, neţelezných kovů, skelných vláken s koksem a keramiky. V případě odpadů 

z pevných disků ( pokud by se touto metodou recyklovaly samostatně ) by odpadly 

problémy, které způsobují keramické a skleněné sloţky jiného typu OEEZ.  

Pyrometalurgické procesy jsou procesy, u kterých dochází k vytěsnění kovu 

ze sloučeniny jiným kovem o větší afinitě (schopnost slučovat se chemicky s jinými 

látkami ). Jedním z těchto procesů je extrakce drahých kovů v tavenině olova. Při 

této separaci se do rozţhaveného olova přenáší většina drahých kovů. Plasty, které 

mohou být ještě součástí směsi s drahými kovy, vyhoří, ţelezo a část barevných 

kovů jsou vyplaveny na povrch, odkud se oddělují. Zbylá tavenina se proţene 

vzduchem, který způsobí oxidaci většiny olova a obecných kovů a ta jsou následně 

odstraněny ve formě strusky. Část olova s obsahem drahých kovů projde následnou 

rafinací. Nevýhodou tohoto procesu jsou spaliny z vyhořelých plastů a struska 

s obsahem těţkých kovů, která je odpadem této technologie. 

Pyrolýza je proces, při kterém dochází k tepelnému rozkladu organických 

materiálů za nepřítomnosti nepřístupu oxidačních medií (vzduch, kyslík, oxid uhličitý, 

vodní pára) v reakčním prostoru. Při teplotách nejčastěji v rozmezí 500 °C aţ 1 000 

°C se vícemolekulární organické látky rozpadají na jednoduché těkavé produkty a 

koks. Podle výše teploty v procesu  rozdělujeme pyrolýzu na :  

 Nízko teplotní – reakční teplota pod 500 °C 

 Středně teplotní – reakční teplota 500 – 800 °C 

 Vysokoteplotní – reakční teplota nad 800 °C 

Ke speciálním technologiím patří přímé tavení ve válcové peci se speciálním 

hořákem. Pracovním plynem je technický kyslík. Výtěţnost kovů ze vsádky má 

dosahovat 98,5 %, u zlata 99 %. V kaţdém případě není pyrometalurgická část 

recyklace OEEZ finální koncovkou, ale rafinačním mezistupněm, který většinou 

předchází elektrolytické rafinaci. [21] 
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3.5.3. Hydrometalurgické metody 

 Základním principem je několikastupňové kyselé, zásadité nebo amoniakální 

louţení jiţ roztříděných materiálů. Získané výluhy jsou zpracovány na kov, respektive 

chemický koncentrát celou řadou procesů počínaje cementací, destilačním sráţením, 

iontovou výměnou, extrakcí a extrakční elektrolýzou aţ po elektrolytickou rafinaci a 

sráţení. 

Praţení je přípravný proces před hydrometalurgickým zpracováním. Přímé 

vyluhování je moţné jen u oxidů, uhličitanů, síranů nebo ryzích kovů. 

 

Pražící postupy: 

 Termický rozklad  – pro průběh reakce není nutná plynná fáze. 

 Oxidační praţení – sulfidy i kovy se mění na oxidy. Pouţívá se před 

louhováním v kyselém prostředí. Reakce sulfidů jsou exotermické. Síra se 

nahradí kyslíkem a tím vzniknou nové sloučeniny, rozpustné ve vodě nebo 

v kyselých roztocích. Teplota praţení je 600 °C. 

 Sulfatační praţení – praţení, kde se sulfidy mění na rozpustné sírany, pokud 

proběhne oxidační reakce. 

 Chloridační praţení – spočívá v reakci mezi chloridy alkalických kovů nebo 

kovů alkalických zemin, oxidy a nebo sulfidy kovů při zvýšené teplotě 

v oxidační atmosféře. Vyuţívá se vysoká aktivita chloru vůči kovům, jejich 

oxidům nebo jiným sloučeninám, v důsledku čehoţ vzniknou chloridy. 

 Redukční praţení – pouţívá se na materiály, které se redukují uhlíkem, nebo 

plynnými redukovadly. Účelem je jejich převedení na niţší oxidy. 

 

Cementace spočívá ve vyloučení ušlechtilého kovu z roztoku kovem méně 

ušlechtilým – cementátorem, přičemţ pouţitý kov k vytěsnění drahého kovu přechází 

do roztoku. Cementace je elektrochemický proces nazývaný rovněţ vnitřní 

elektrolýza. Termodynamická moţnost průběhu cementace je daná velikostí poměru 

elektrodových potenciálů. Vytěţující kov musí mít elektrodový potenciál zápornější 

neţ vytěţovaný. Proces probíhá aţ do ustálení rovnováhy. Kdyţ ponoříme kov do 

roztoku jeho solí, přejde do roztoku ve formě iontů. Při rozpouštění kovů přecházejí 
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do roztoku jen kladné ionty, čímţ se samotná elektroda nabíjí záporně. V blízkosti 

elektrody se roztok nabíjí kladně a kladný náboj je elektrostaticky přitahovaný k 

záporně nabité elektrodě. Tlak kladných iontů přitahovaných k elektrodě je osmotický 

tlak. Kdyţ je rozpouštěcí tlak elektrody větší neţ osmotický, potom bude mít 

elektroda záporný potenciál a opačně. Pomocí potenciálu se rozlišuje 

elektronegativní a elektropozitivní kovy. Ty kovy, které labilně vázáné elektrony lehce 

ztrácejí jsou méně ušlechtilé kovy a opačně, ušlechtilé, mají-li větší přitaţlivost 

elektronů k vazbě. 

Technologická linka se skládá z několika stupňů a zařízení. Periodické sráţení 

probíhá  v bubnech, nádrţích a ve válcovitých nádobách tzv. cementačních 

hruškách. Nepřetrţitá cementace se provádí ve ţlabech nebo cementačních 

kuţelech. Na dně ţlabů jsou mříţky na uloţení zpracovávaného odpadu a výčnělky, 

aby roztok protékal. Cementační kuţel je válcovitá nádrţ, ve které je další kuţel 

(naplněný odpadem) obrácený vrcholem dolů. Dno má sklon 45 stupňů. Pomocí 

potrubí ve spodní částí dochází k vířivému pohybu. Výtěţnost je aţ 95 % mědi. 

Adsorpce – metoda zaloţená na schopnosti některých látek pohlcovat a 

koncentrovat na svém povrchu plyny, páry a rozpuštěné látky. Nejlepšími adsorbéry 

jsou látky tuhé, velkou adsorpční schopností se vyznačují např. různé formy 

dřevěného uhlí. 

Iontová výměna – výměnná reakce mezi ionty v roztoku a ionty měniče, která 

probíhá v zájmu zachování elektroneutrality iontoměniče ekvivalentně. 

Elektrolýza – je proces oxidace a redukce látek na elektrodách vyvolaný 

elektrochemickou reakcí při průchodu stejnosměrného proudu elektrolytem. 

Elektrolýza sráţecí ( extrakční ) umoţňuje získávání kovů z roztoků za pouţití 

nerozpustných elektrod. Elektrolýzy se pouţívá kromě výroby různých neţelezných 

kovů a řady dalších procesů i k čištění neboli rafinaci kovu. Kovy vyráběné tavením 

rud v hutních závodech, nebo získané recyklací druhotných surovin, totiţ nejsou vţdy 

dostatečně čisté a obsahují i určité mnoţství jiných prvků, které mohou vlastnosti 

vyrobených kovů podstatně změnit. 
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Elektrolýzou ze zásaditého roztoku se získává např. cín, který je materiálem, ze 

kterých jsou vyrobeny komponenty pevných disků, jako je elektronická deska nebo 

některé konektory. Elektrolýza probíhá ve třech fázích : 

 1. fáze – rozpouštění : části s obsahem Sn jsou vloţeny do děrovaných košů a 

rozpouštějí se v zahřátém hydroxidu sodném 

 2. fáze – elektrolýza : rozpuštěný Sn je vylučován z roztoku stejnosměrným el. 

proudem a usazuje se na katodách 

 3. fáze – odtavení : probíhá v plynové odtavovací peci 

 

Průmyslově se jako nejefektivnější postup uplatnil proces elektrolytické 

rafinace mědi.  Tímto způsobem se zpracovává odpad s obsahem mědi 94 – 96%. 

Při tomto procesu jsou maximálně vyuţívány jak drahé, tak i obecné kovy získané 

pyrometalurgickým zpracováním v podobě tzv. blistrové měděné anody. Takovýmto 

způsobem se získá měď o ryzosti 99,9 %. Ta je opět vhodná pro pouţití v 

elektroprůmyslu jako elektrovodná měď. 

 

Tabulka č.5 : Standardní potenciály kovů při 25°C 

 

Kov Značka E° (V) 

Zinek Zn ++ -0,76 

Železo Fe ++ -0,44 

Nikl Ni ++ -0,25 

Olovo Pb ++ -0,13 

Cín Sn ++ -0,14 

Vodík H + 0,00 

Antimon Sb +++ +0,20 

Bizmut Bi +++ +0,28 

Arsen As +++ +0,30 

Měď Cu -- +0,34 

Měď Cu + +0,52 

Stříbro Ag + +0,80 

Zlato Au + +1,38 



30 

 

Elektrolytická rafinace mědi znázorněná na obrázku č.15, je zaloţená na 

elektrochemickém rozpouštění měděných anod a jejím následném vylučování na 

katodě umístěné v elektrolytu. V důsledku rozdílných standardních potenciálů kovů 

uvedených v tabulce č. se na katodě bude vylučovat měď, zatímco příměsi se budou 

koncentrovat na dně vany jako anodový kal nebo se budou rozpouštět v elektrolytu. 

Dělení mědi od stříbra a zlata, které jsou elektropozitivnější neţ měď, je velmi 

dokonalé, a tím se drahé kovy budou koncentrovat v anodovém kalu. Obdobně 

olovo, zinek, ţelezo a nikl, které mají elektronegativnější potenciál jako měď, a na 

katodě se prakticky nevylučují, ale koncentrují se v anodovém kalu nebo se 

rozpouštějí v elektrolytu. Z uvedených příměsí se kapalinovou extrakcí a následným 

odparem a krystalizací vyrábějí sírany vyuţitelné v galvanických procesech. Drahé 

kovy a některé obecné kovy jako selen a bismut se kumulují v anodovém kalu, který 

je z procesu elektrorafinace periodicky odebírán a zpracováván. Výstupem jsou ryzí 

stříbro, zlato, palladium a selen.[21] 

Základem je elektrolytická vana naplněná elektrolytem (roztok modré skalice a 

kyseliny sírové), do něhoţ jsou střídavě ponořeny jednak silné desky z materiálu 

obsahujícím velké mnoţství mědi (anoda), jednak slabé plechy z chemicky čisté mědi 

(katoda). Jestliţe se k elektrodám připojí zdroj stejnosměrného napětí, začne se na 

katodě vylučovat chemicky čistá měď, anoda se postupně rozpouští v elektrolytu a 

nečistoty klesají na dno elektrolytické vany. Princip čištění mědi formou elektrolýzy je 

obdobný jako tzv. galvanické poměďování. Elektrolytem při galvanickém poměďování 

můţe být roztok síranu měďnatého CuSO4  ve vodě, kladná elektroda je tvořena 

mědí, zápornou elektrodu tvoří pokovovaný předmět. CuSO4 se ve vodě disociuje na 

kationty mědi Cu2+ a anionty SO4 2−. Ionty Cu2+ jsou přitahovány k záporné elektrodě, 

na které postupně vytváří měděný povlak (v našem případě se na katodě 

shromaţďuje čistý kov). Ionty SO4 2− jsou přitahovány ke kladné měděné elektrodě (v 

našem případě surový kov), z které vytrhují kationty mědi Cu2+. Koncentrace roztoku 

zůstává stejná, měděná elektroda se časem rozpouští. 
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Obrázek č.15 : Princip elektrolytické rafinace mědi[5] 

 

Další z elektrochemických metod umoţňujících recyklaci materiálů získaných 

z odstraněných pevných disků z osobních počítačů je elektrolytické srážení. Při 

elektrolytickém sráţení kovů je důleţitá koncentrace elektrolytu. Přítomnost 

škodlivých příměsí v roztoku vyvolává : 

 sníţení výtěţku na jednotku proudu 

 znečištění a zhoršení katodové usazeniny 

 v některých případech zvětšení odporu elektrolytu. 

Při elektrolytické rafinaci má elektrolyt stálé sloţení. Při elektrolytickém sráţení se 

ochuzuje elektrolyt o ionty a proto musí být přidáván a na elektrodách se vyvíjejí 

plyny. Při elektrolytickém sráţení se pracuje tedy s méně čistými roztoky, coţ vede 

ke korozi a vzniku špatně rozpouštěné katodové usazeniny. Při elektrolytické rafinaci 

je potřeba velká část elektrické energie k překonání odporu elektrolytu. Při sráţení je 

spotřeba energie ještě vyšší, pouţije se hlavně na rozloţení soli. 

Jedním z nejţádanějších kovů, které lze získat z elektroodpadu , a tedy i z jiţ 

nepouţívaných pevných disků, je zlato. Lze ho selektivně a celkem snadno izolovat 

z koncentrátů s obsahem od setin procent po jednotky procent Au, které dostaneme 

po mechanické demontáţi OEEZ.  Jedná se o metodu louţení zředěnými roztoky 

alkalických kyanidů , od toho název kyanidové loužení. Podmínkou této metody je, 
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ţe pozlacený materiál musí být mechanicky očištěn a obnaţen při ruční demontáţi, 

aby jeho povrch byl v kontaktu s louţícím roztokem. Louţení Au má vysokou 

účinnost a jeho výhodou je, ţe ostatní kovy nejsou při procesu dotčeny a nejčastěji 

pouţívané slitiny na bázi Cu, Zn, Ni tak mohou být dále metalurgicky rafinovány, aniţ 

by tyto kovy přecházely do roztoků a z nich musely být sloţitě izolovány. Nevýhodou 

této metody je vysoká toxicita pouţitého činidla a moţnost nehody či havárie činí 

kyanidové louţení problematické z provozního hlediska.  Paradoxně ale při 

správném chemickém zacházení s výluhem je odpadů z této technologie minimální 

mnoţství a jsou neškodné ( – CN – se rozpadne na uhličitanové a amonné ionty ). 

[10] Tento způsob separace zlata je velice účinný, jedná se téměř o 100% výtěţnost. 

 

Mezi  základní procesy chemických metod úpravy odpadních materiálů patří: 

 vyluhovatelnost, kde se materiál rozpouští vhodných činidlem 

 dělení výluhu od tuhého zbytku usazením, zahuštěním, filtrací, promýváním, 

čeřením 

 příprava výluhu na vysráţení kovu selektivní extrakcí, iontoměniči nebo 

organickými extrakčními činidly 

 sráţení kovu z roztoku cementací, elektrolýzou, krystalizací, hydrolýzou atd 

 zpracování sraţeniny filtrací, sušením 

 recirkulace vyluhovacího roztoku po regeneraci do vhodného stavu na 

opětovné pouţití pro vyluhování 

 

Výhody hydrometalurgických metod : 

 moţnost zpracovávat chudé i bohaté materiály 

 procesy probíhají při nízkých teplotách 

 vyšší výtěţnost a menší ztráty ušlechtilých kovů neţ u pyrometalurgických 

metod 

 niţší provozní náklady a spotřeba energie 
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Nevýhody hydrometalurgických metod : 

 nízká ţivotnost zařízení vzhledem k agresivitě pouţívaných chemikálií 

 vznik silně zasolených odpadních vod 

 pouţívání různorodých a drahých konstrukčních materiálů 

 neschopnost okamţitě reagovat na různorodé sloţení zpracovávaných 

materiálů 

 velké objemy louţících roztoků 

 

 

3.5.4. Bakteriální loužení 

Získávání kovů biologickým louţením je zaloţeno na bioaktivitě chemotrofních 

bakterií, hlavně kmenů Thiobacillus ferrooxidans ( pouţívá se i název 

Acidithiobacillus ferrooxidans [19] ) a Acidithiobacillus thiooxidans, které přeměňují 

nerozpustné kovové sloučeniny za přítomnosti síry na rozpustné sírany. Efektivita i 

ekonomika bakteriálního louţení jsou silně závislé na aktivitě bakterií a na 

chemickém sloţení suroviny. Maximální výtěţek můţe být dosaţen pouze 

v optimálních podmínkách pro růst bakterií. Důleţitými parametry, které ovlivňují 

bakteriální aktivitu jsou např. velikost zrn suroviny, teplota, pH, základní ţiviny, přívod 

kyslíku, citlivost na přítomnost těţkých kovů atd. 

Bakteriální louţení se provádí v uzavřeném cyklu, který tvoří extrakční roztok 

o pH 2,3 - 2,5 obsahující bakteriální kulturu  v aktivní fázi růstu, ţelezo ve formě 

síranu ţelezitého a kyselinu sírovou. V louţené zóně dochází k oxidaci sulfidických 

minerálů bakteriemi a síranem ţelezitým, k bakteriální oxidaci vznikající síry na 

kyselinu sírovou a k rozpouštění sulfidických nebo oxidických materiálů v kyselině 

sírové. V této fázi louţení je zapotřebí velkého mnoţství louţícího roztoku a kyslíku 

v louţené zoně. Výluhy obsahují síran extrahovaného kovu, síran ţeleznatý a 

ţelezitý a bakteriální populace vyplavené z louţené zony. Extrahovaný kov se získá 

z roztoku v technologické části provozu některými vhodnými metodami , jako jsou 

např.cementace, elektrolýza nebo extrakce. 
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Bakteriální louţení obvykle surovinu zpracovává přímou nebo nepřímou 

interakcí.  

Obrázek č.16 : Schéma bakteriálního loužení[19] 

 

 

V přímé interakci viz. obrázek č.16, na uvedeném schématu A [19] bakterie 

obsazují povrch minerálu a sulfidy kovů jsou atakovány enzymatickou oxidací.  

Při nepřímém způsobu bakteriálního louţení viz. obrázek č.16 a na něm 

uvedené schéma B [19], kde bakterie tvoří vyluhovací činidlo, které chemicky oxiduje 

sulfidické minerály. V kyselých roztocích se tímto vyluhovadlem stává trojmocné 

ţelezo. V nepřímém způsobu louţení bakterie nemusí být nutně v kontaktu s 

povrchem minerálu. V tomto případě mají pouze katalytickou funkci, protoţe urychlují 

reoxidaci ţeleznatých iontů, která je bez přítomnosti bakterií pomalá.  

 

Technologie postupu bakteriálního louţení :  

 Příprava rudného materiálu (drcení, mletí) gravitačně, flotačně 

 Bakteriální louţení – přechod kovu z kovonosného materiálu do roztoku 

 Oddělení tuhé a kapalné fáze (zahušťování, filtrace, promývání) 

 Příprava roztoků k separaci čisté sloučeniny a kovů 

 Separace čistých sloučenin nebo kovů (extrakce, cementace) 

 Regenerace vratných roztoků se zachováním bakterií nebo pěstování bakterií 

v odděleném uzlu technologie 
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Schématické znázornění na obrázku č.17 ukazuje metabolismus ţeleza A. 

ferrooxidans. Probíhá oxidace ţeleznatých iontů na ionty ţelezité, které reagují s 

vodou za vzniku hydroxidů. [19] 

Obrázek č. 17 : Metabolismus železa  A. ferrooxidans[19] 

 

 

3.5.5. Mikrovlnná extrakce 

Tato metoda získávání kovů z kovonosných materiálů jako jsou OEEZ patří k 

těm novým. Zatím se vyuţívá např. při tavení kovových oxidů v pyrometalurgii. 

Výhodou mikrovlnného ohřevu je nárůst teploty v celém objemu materiálu současně 

v krátkém čase, čím se dosáhne velkých energetických úspor oproti jiným technologií 

separace. Základním principem mikrovlnného ohřevu je tzv. objemový ohřev, který 

probíhá v mikrovlnné peci. Vhodný materiál se ohřívá v celém svém objemu, tedy 

kaţdá kmitající částice přispívá k zahřívání. V důsledku ochlazování má povrch 

materiálů niţší teplotu neţ vnitřek, a to je ten podstatný rozdíl v porovnání 

s klasickým způsobem ohřevu, při kterém se začíná materiál ohřívat nejdříve na 

povrchu a vlivem tepelné vodivosti se teplo rozšíří aţ do jeho celého objemu. 

V klasické peci závisí rychlost ohřevu na teplotě pece a tepelné vodivosti materiálu. 

Mikrovlnný ohřev je závislý hlavně na míře absorpce mikrovln. Objemový ohřev je 

hlavní výhodou mikrovlnného ohřevu, protoţe není potřeba ohřívat stěny a vnitřní 

prostor pece, čímţ se sniţuje spotřeba energie a také čas potřebný na ohřev. [22] 

Moţnostem zpracovávání tímto způsobem suroviny vzniklé demontáţí OEEZ 

se věnuje velká pozornost jak u nás, tak ve světě. 
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V Ústavu geotechniky SAV podrobně zjišťovali moţnosti aplikace tohoto 

způsobu při recyklaci elektroodpadu. V jednom z projektů porovnávali výtěţnost kovů 

na jedné straně při magnetohydrostatické separaci za pouţití konvenčního ohřevu a 

na straně druhé při mikrovlnném vyluhování. Jako materiál byl pouţita surovina 

z elektronického odpadu s obsahem Cu – 64,45%, Al – 4,54%, Zn – 0,53% a Pb – 

0,16%. Jako extrahovalo byly pouţity 2M HCl a H2SO4. Výsledkem extrakce v HCl a 

H2SO4 při působení mikrovlnného ohřevu byla výtěţnost Al, Zn, Pb maximální. 

Přechod mědi do roztoku byl v obou případech zanedbatelný. S porovnáním 

s klasickým způsobem vyluhování kovů za kratší dobu byla získána větší výtěţnost. 

[15] Snahou lidí zabývajících se touto metodou je najít optimální podmínky při 

mikrovlnné extrakci, při které by se levným způsobem do roztoku převedly neţelezné 

kovy a ţelezo by zůstalo v pevném sloţce. Výhody mikrovlnného ohřevu v porovnání 

s konvečním ohřevem zjištěné na základě teoretických i experimentálních poznatků : 

 Urychlení probíhajících procesů 

 Objemový ohřev 

 Homogenita ohřevu 

 Mikrovlnou pec není třeba zahřívat, materiál se ohřívá okamţitě po 

zapnutí pece přenosem mikrovlnné energie 

 Selektivita tepelného efektu mikrovln na základě dielektrických 

vlastností ozařovaných látek 

 Ekologická nezávadnost procesu – nedochází ke vzniku škodlivých 

spalin a plynů 

Na základě těchto poznatků lze konstatovat pozitivní vliv mikrovlnného záření 

na zvýšení efektivnosti úpravnických procesů. V kaţdém případě by vyluhování 

pomocí mikrovlnné energie mohlo představovat významný posun v aplikaci 

hydrometalurgických procesů získávání neţelezných kovů.[22] 

 

 3.5.6. Metody pro zpracování plastů z HDD 

Recyklaci odpadů obsahující plasty můţeme rozdělit podle pouţitých technologií na : 

 Fyzikální recyklaci - materiálovou 
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 Chemickou recyklaci - surovinovou 

 Opětovné získávání energie 

 

Fyzikální recyklace je proces, při kterém se z odpadu získává výrobek a 

během kterého neprobíhá ţádná chemická reakce. Mechanické technologie, kdy 

dochází k převedení plastového materiálu do taveniny a dále je tvářen a následně 

chlazen, jsou v současnosti nejpouţívanější. Tento mechanický postup lze dále ještě 

dělit podle zpracovávané suroviny a uţitné hodnoty výrobku na recyklaci primární a 

sekundární. Při primární mechanické recyklaci se z jedno druhového plastového 

odpadu získává výrobek stejné nebo podobné kvality jako původní. Recyklovaný 

materiál se pouze podrtí na dostatečně jemnou frakci a ta se přidává do proudu 

nového plastu vstupujícího do výroby. Sekundární fyzikální recyklace plastů je 

proces, při kterém se získává materiál nebo výrobek, jehoţ výsledné vlastnosti jsou 

velmi odlišné od původního materiálu.  

Chemická recyklace je proces, při kterém dochází k chemické reakci. Na 

plastové odpady působí zvýšená teplota, a to buď v nepřítomnosti kyslíku, za 

přídavku vodíku nebo v oxidačním prostředí. Odpadní plasty jsou tak štěpeny na 

nízkomolekulární sloučeniny svým charakterem podobné ropným frakcím. Tepelné 

krakování je prováděno hydrogenací, pyrolýzou nebo zplynováním. Vzniklé 

uhlovodíky jsou nejčastěji pouţívány v petrochemickém průmyslu. Technologické 

postupy surovinové recyklace jsou obecně ekonomicky  náročnější , technologicky 

sloţitější neţ u recyklace materiálové. 

Energetické využití plastů je stále ještě velmi rozšířenou metodou pro jejich 

recyklaci, neboť  existuje velké mnoţství typu plastů, pro které jsou výše zmiňované 

způsoby recyklace nevhodné. Plasty jsou snadno spalitelné jiţ při teplotě 900 stupňů 

Celsia. Odpadní plasty mají ve srovnání s jinými druhy paliva vysoký energetický 

potenciál. Např. PVC má podobnou výhřevnost jako dřevo a dokonce produkuje 

méně oxidu uhličitého v přepočtu na 1 kg paliva. Při spalování plastů je nutné 

kouřové plyny čistit a odstranit kromě chlorovodíku také oxidy síry a dusíku. 

Podmínky recyklace se liší pro jednotlivé skupiny plastů. Jedno druhové plasty 

jsou obecně lépe zpracovatelné a existuje po nich trvalá poptávka. Vytříděné jedno 

druhové plasty jsou běţně obchodovány v rámci mezinárodního trhu druhotných 
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surovin. Příkladem takového zpracování je linka na zpracování plastů ve společnosti 

VITARO, spol. s r.o., jejíţ přesný popis je zobrazen na obrázku č.18. 

 Směsné plasty jsou směsí různých plastů a jsou zpracovávány především 

fyzikálními metodami na konečné výrobky. Jde o velmi obtíţně zpracovatelnou 

komoditu. Jednou z moţností jak separovat plasty ze směsi je flotační separace. 

Tato metoda vyuţívá rozdílů v povrchových vlastnostech jednotlivých plastů. Na 

hydrofobnější povrch se snáze zachytávají vzduchové bubliny a vytvářejí tzv. flokule, 

neboli shluky částic pevné fáze s bublinkami plynné fáze. Tyto flokule mají niţší 

hustotu neţ okolní roztok a jsou proto vynášeny k hladině. Rozlišují se čtyři hlavní 

typy flotace : 

 Dělení na základě rozdílných hodnot povrchového napětí kapaliny a 

separovaných plastů 

 Dělení pomocí selektivní snášivosti povrchů způsobených adsorpcí 

činidla 

 Dělení pomocí selektivního smáčení, které je způsobeno rozdílnými 

fyzikálními podmínkami 

 Selektivní hydrofobizace povrchu působením speciálních chemikálií 

Flotace je metoda s vysokou separační účinností, jednoduchou technologií a tím i 

velice nízkými náklady. Flotátory se dělí na dva základní typy: 

 Mechanický – vznik vzduchových bublin je způsobem rychlými 

otáčkami míchadel 

 Pneumatický – vzduchové bubliny vznikají průchodem vzduchu porézní 

diafragmou ( méně pouţívané ) [1]  
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3.5.7. Nejvýznamnější zpracovatelé OEEZ v České republice 

 

Kovohutě Příbram nástupnická a.s. 

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. je hutnický závod, který 

recykluje odpady s obsahem olova (zejména olověné baterie), vyrábí olovo a jeho 

slitiny, výrobky z olova a cínu a dále je zpracovatelem odpadů s obsahem drahých 

kovů a odpadů elektrických a elektronických zařízení vyřazených z provozu. 

Kovohutě Příbram se jiţ několik let zabývají výkupem a zpracováním 

vytříděných komponent z OEEZ s obsahem drahých kovů a také mají bohaté 

zkušenosti s ekologickou recyklací celých elektrozařízení, která jsou jiţ dnes 

odebírána od řady právnických a fyzických osob. Dlouholetou tradici a zkušenosti se 

zpracováním OEEZ vedly jiţ v průběhu roku 2004 k rozhodnutí provozovat 

technologickou linku na průmyslové zpracování odpadů z elektrických a 

elektronických zařízení s kapacitou aţ 10 500 t/ročně (při třísměnném provozu a 

kapacitě 2 t/hod). To vše za minimálních zpracovatelských nákladů, právě díky 

průmyslovému charakteru technologie.  

 Tato recyklační linka na zpracování OEEZ byla koncem roku  2005 uvedena 

do provozu. Součástí této linky je počáteční ruční separace. Následným 

mechanickým způsobem jsou vyjmuty nebezpečné sloţky a dochází k rozdruţování 

na ostatní sloţky, které jsou předány do divize Recyklace a divize Drahé kovy, nebo 

jsou dále prodávány externím společnostem k dalšímu pouţití či zpracování. Divize 

Drahé kovy vyuţívá tradiční technologie shánění ( oxidace slitiny ) stříbra 

v tzv.anglické peci. Zdrojem suroviny jsou nejrůznější kovové odpady, popely, 

nehomogenní suroviny s obsahem organiky i keramiky. Obsahují-li vstupní suroviny 

organické látky, jsou taveny spolu s odpady s obsahem olova ve speciálních 

kampaních v šachtové peci, kde olovo působí jako „sběrač“ drahých kovů. Následně 

jsou drahé kovy z olova odrafinovány. Dmýcháním vzduchu na povrch roztavené 

slitiny je olovo oxidováno a poté s povrchu taveniny snímáno ve formě oxidů. 

K vyuţití tohoto způsobu získávání drahých kovů z taveniny olova jsou preferovány 

suroviny neobsahující organickou sloţku.  
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 V roce 2009 zahájili v Kovohutích Příbram výzkumný projekt, zaměřený na 

zvyšováni koncentrace kovů v drti, která vzniká jako výstup z mechanického 

zpracování OEEZ. Tato drť je vhodná pro následnou výrobu kovů, hlavně mědi, 

neboť obsahuje 15 – 20% hm.kovu ( měď, ţelezo, olovo, cín, zlato, stříbro…) a 

nezanedbatelné mnoţství anorganické sloţky. Problémem však je právě vysoký 

obsah této organické frakce ( hlavně plasty ), která tvoří aţ 40% hm. Vysoký obsah 

těchto sloţek způsobuje problémy při následném zpracování drti. Výzkumný projekt 

má za úkol najít technologii jak sníţit obsah těchto sloţek aţ na polovinu. Ve 

spolupráci s VŠB-TU v Ostravě a společností Aquatest  zkoušeli různé technologie 

rozdruţování pomocí fyzikálních metod zaloţených na rozdílné gravitaci nebo 

hustotě látek obsaţených v drti a jiné další metody. Po řadě poloprovozních zkoušek 

došly k názoru, ţe řešením by mohla být separace v těţkých suspenzích. Pokud vše 

proběhne podle předpokladů, měl by být v roce 2010 zahájen provoz prototypového 

zařízení na sníţení obsahu organické sloţky v této surovině.  Tato drť s vysokým 

obsahem mědi je z Kovohutí Příbram předávána dalším zpracovatelům 

k metalurgickému zpracování. [8] 

 

STENA SAFINA, a.s. 

Hlavním cílem firmy, kterou vytvořily společnost Stena Metall, přední 

společnost v severském regionu, zabývající se recyklací a český výrobce předmětů z 

drahých kovů a recyklátor, společnost SAFINA, a.s., je recyklace elektroniky podle 

evropské normy WEEE (Norma o odpadech z elektrických a elektronických zařízení). 

Společnost STENA SAFINA, a.s. má v České republice tři provozní závody ve Vestci, 

Brně a Sadské. STENA SAFINA je součástí společnosti SAFINA Group, kterou tvoří 

dvě další významné české firmy s mezinárodní působností: Chemoprojekt, a.s. - 

komplexní inţenýrská společnost a VUAB Pharma, a.s. - farmaceutická společnost. 

Široké portfolio produktů a sluţeb podpořilo vznik 10 samostatných 

produktových linií. Jako autonomní a rychle se rozvíjející je oblast recyklace, která 

má nejen ekologický význam, ale zajišťuje i zpětný návrat drahých a neţelezných 

kovů do výroby. Současný trend v oblasti technologie zpracování odpadů v akciové 

společnosti STENA SAFINA vede k budování nových technologických celků na 

zpracování odpadů s obsahem drahých a neţelezných kovů. Základní rozvoj je 



41 

 

realizován modernizací termického zpracování odpadů s obsahem drahých a 

neţelezných kovů. Dále rozvíjí nové technologie a postupy v oblasti výkupu a 

zpracování nízko ryzostních materiálů s obsahem drahých a neţelezných kovů Od 

fáze jejich dezintegrace (rozebrání), aţ do fáze konečného zpracování 

nejmodernějšími metalurgickými metodami – formy kovových slitků.[10] 

 

VITARO, spol. s r.o. 

Společnost VITARO se dlouhodobě zabývá vývojem, výzkumem a 

provozováním technologií zaměřených na recyklaci neţelezných kovů z odpadů. 

Stálými partnery v tomto oboru nejsou jen české firmy, ale i firmy v zahraničí. V oboru 

zavádění nových technologií jsou našimi největšími partnery firmy: Safina, 

Chemoprojekt a čínská společnost Euroda-Safina High Tech Enviromental Refinery. 

Firma má zavedené technologie: 

 Netermická denitrace AgPd slitin (2000)  

 Jako první v ČR instalovali technologii ( viz obr. č. 18 ) na komplexní 

zpracování elektrošrotu (2001)  

 Bezkyanidové odzlacení, odstříbřování a odcínování odpadů na bázi 

Cu/Ms/Fe/Ni (2002)  

 Refinační technologie na separaci AgSn (2003)  

 Hydrometalurgická technologie na separaci PbSu z elektroodpadů (2003)  

 Recyklace a materiálové zhodnocení Nild, NiMH, LION akumulátorů a 

primárních baterií (2004)  

 Elektrovodivé uhlíkové pasty na elektrodeposici snímatelných Au povlaků 

(2004)  

 Vývoj nového typu elektrolyzéru pro rafinaci Au slitin (2004) [12] 
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Obrázek č. 18 : Recyklační linka na plasty ve firmě VITARO, spol. s r.o.[12] 

Zpracování plastů spočívá především ve zmenšení objemu, granulaci na zrna o velikosti 4-6mm a 

oddělení všech kovů, které by mohli být zábranou pro další zpracování. Důleţitým prvkem recyklace 

plastů je jejich správné vytřídění podle jednotlivých druhů a barev.  

V zásadě je ale nutno říci, ţe plasty z elektroniky nejsou díky vysokému obsahu protipoţárních 

retardantů vhodné pro zpracování extruzí. Vhodnou technologií je vesměs spojování granulí pojivy 

nebo zalisování výrobku ve formě za tepla. 

Vlastní technologie na granulaci plastů sestává z hydraulického zvedáku, který podává demontované 

plasty do násypky drtiče:  

 

Produktem drtiče jsou kusy o charakteristickém rozměru 10-15mm, které jsou transportovány přes 

magnetický separátor s magnety ze vzácných zemin, který je zároveň koncovým válcem jednoho 

z dopravníků. Materiál potom padá na šikmý dopravník, který jej dopravuje do separátoru všech kovů:  

  

Materiál prostý všech kovů padá do granulačního mlýnu, jehoţ produktem jsou částice o velikosti 

6mm. Granulát je od mlýna unášen pneumaticky do odprašovací komory, kde prach je dopravován do 

vzdáleného zásobníku a granulát do standardizovaných kartónových krabic. 

   

Celá linka je designována tak, aby byla schopna zpracovávat 500kg plastu za hodinu. 



43 

 

SITA CZ a.s. 

V uplynulém roce 2009 osm společností skupiny SITA CZ úspěšně 

poskytovalo komplexní sluţby v rámci Totálního Odpadového Hospodářství (TOH), 

přičemţ na svých technologiích zpracovalo více neţ 630.000 tun hlavně 

průmyslového a nebezpečného odpadu. Téměř 90% zpracovaných odpadů poté 

končí na vlastních zařízeních. Díky značné technologické vybavenosti skupiny SITA 

CZ, která vlastní a provozuje šest spaloven, šest skládek a řadu dalších technologií 

jako jsou kompostárny, biodegradační plochy, deemugalční, neutralizační, 

soldifikační stanice a třídící a recyklační centra, přesáhl konsolidovaný obrat roku 

2009 bez velkých sanačních projektů částku 1,7 Miliardy Kč. 

Společnost SITA upřednostňuje v maximální moţné míře vyuţívání odpadů 

před jejich prostým odstraňováním. Tento trend jednoznačně přispívá k trvale 

udrţitelnému ţivotu na naší planetě. S klienty společnost spolupracuje i v 

optimalizaci třídění recyklovatelných surovin přímo v jejich provozech a tím pro 

klienta dosahuje jejich lepšího vyuţití a finančního zhodnocení. Na provozovnách 

SITA jsou umísťovány technologie pro částečné zpracování druhotných surovin 

(drtiče, separátory, lisy a také automatické velkokapacitní lisy). [11] 
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4. Závěr a komentář k dané problematice 

Cílem této bakalářské práce bylo přiblíţit a zhodnotit způsob nakládání 

s vyřazenými elektrickými a elektronickými zařízeními a zaměřením se hlavně na 

materiály vznikající po ukončení ţivotnosti pevných disků. Snaţil jsem se co nejvíce 

přiblíţit tuto problematiku a vycházet z nejnovějších informačních zdrojů. 

Elektroodpad byl, je a bude nedílnou součástí našeho ţivota. Nestačí jen umět 

elektrozařízení vymyslet, vyrábět, ovládat, ale po skončení jejich ţivotnosti zajistit 

odpovídající likvidaci vzhledem k ţivotnímu prostředí. 

Jak likvidovat pevné disky jako součást OEEZ? 

 První, ale z hlediska ţivotního prostředí nejméně vhodnou variantou je 

uloţení starých elektrozařízení na skládku. 

 Druhou moţností je energetické vyuţití materiálů, kdy jsou vyřazená 

elektrozařízení vyuţita k výrobě energie nebo tepla ve spalovnách 

odpadů. 

 Pro ţivotní prostředí nejpříznivější variantou je opětovné pouţití nebo 

materiálové vyuţití vyřazených elektrozařízení. Díky tomu se zabrání 

plýtvání cennými přírodními zdroji, které jsou spotřebovávány při výrobě 

nových zařízení. Recyklace obecně představuje velice široký pojem a 

různorodé technologické procesy. 

 

Je třeba důsledně dbát na specifika zpracování některých zařízení, výrobci 

mají podle zákona povinnost zpracovatele informovat o nebezpečných látkách 

v jejich výrobcích. Stejně tak je třeba plnit podmínky Směrnice RoHS. Cílem této 

směrnice je řešit problematiku nesprávného zpracování odpadních elektrických a 

elektronických zařízeních. 

Recyklace obecně představuje velice široký pojem a různorodé technologické 

procesy. Cílem fyzikálních i chemických procesů  pouţívaných při recyklaci pevných 

disků jako součásti OEEZ je umoţnění regenerace surovin (např. plasty ), získání 

materiálů a surovin (např. Al, Cu, Au ) či energie, odstranění popřípadě sníţení 
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toxicity nebezpečných sloţek odpadů a v neposlední řadě sníţení objemu těchto 

odpadů. 

Obchodní stabilita a ţivotaschopnost recyklace OEEZ je dána třemi základními 

aspekty : 

 Poţadavky platné legislativy, které jsou recyklační společnosti povinné při 

zpracování dodrţovat 

 Výší recyklačního poplatku, který tvoří jeden ze základu příjmů těchto 

společností 

 Kompletností dovezených OEEZ 

 

 

 Závěrem lze konstatovat, ţe recyklace OEEZ představuje perspektivní obor, 

který vzhledem k rostoucí ceně kovů na světových trzích poroste. Základní 

technologické postupy - pyrometalurgické a hydrometalurgické - poskytují recepty 

pro řešení jednotlivých problémů. Jádro problému u zpracování OEEZ a v procesech 

jejich likvidace a recyklace spočívá nejčastěji v mechanických operacích, které vedou 

k demontáţi zařízení. 
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