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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

V začátku předloţené práce je vysvětlen proces magnetronového naprašování a 

zacházení s kovovým odpadem vyprodukovaným v tomto procesu při výrobě nízko-

emisivních skel v závodě AGC COATING Teplice patřící do skupiny AGC Flat Glass 

Czech a.s. Druhá část je zaměřena na rozbor odpadu vzniklého při naprašovacím 

procesu a jeho výsledné získání včetně kovů, které jsou v dnešní době velmi drahé a 

kaţdá recyklace šetří náklady na výrobu nízko-emisivních skel. Dále je v práci popsáno 

provedení laboratorních zkoušek, které byly zaměřeny na separaci Ag  (kov, který je 

nejdůleţitějším materiálem pouţitým při naprašovacím procesu) z jemnozrnného 

odpadu po otryskávání. Poslední část se zabývá zhodnocení provedených zkoušek 

s návrhem moţného řešení praxi. 

 

Klíčová slova: magnetronové naprašování, plazma, nízko-emisivní sklo, stříbro, 

otryskávání, sítové třídění, separace, pneumatický splav, analýza.  

 

 

SUMMARY 
 

The process of the magnetron application is explained in the first part of this 

thesis. Further I clarified a metallic waste in that part, which comes origin from the 

producing process and its following handling in the plant AGC Coating Teplice 

(member of AGC Flat Glass Czech, a.s.).  The second part is focused on a analysis of 

metallic waste and mainly focused on a extraction of metallic, which are very expensive 

nowadays. Regaining of expensive metallic is saving production costs. The next part 

describes individual laboratory tests, which had been used for isolation of silver Ag (by 

the way, the metallic Ag is the most important metallic used in the magnetron 

application) from the waste after sandblasting. The final part appraises laboratory tests, 

which had been done and contains the possibility of isolation Ag in practise. 

 

Keywords: magnetron application, plasma, low-emisivity glass, silver, sandblasting, 

sieve sorting, separation, pneumatic table, analysis. 
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Úvod 
 

V dnešní době se člověk stále více setkává s výrobky, které mají povrchovou 

úpravu tvořenou tenkou vrstvou či skladbou vrstev o tloušťce v řádu miliontin mm 

různých materiálů. Tyto vrstvy mají různé funkce, ale vţdy slouţí k pozměnění většinou 

fyzikálních vlastností daného výrobku. Jedna z moţných uţívaných technologií, na 

kterou je zaměřená tato diplomová práce, je magnetronové naprašování. Tento proces se 

mimo jiné vyuţívá k výrobě nízko-emisivních skel uţívaných ve stavebním či 

automobilovém průmyslu. Jedná se o poprášení skla několika specifickými materiály, 

kde mimo jiné je hlavní sloţkou stříbro (Ag), za tvorby tenké vrstvy o vysoké světelné 

propustností s tepelně-izolačními vlastnostmi.  

Jelikoţ mnoţství snadněji vytěţitelných kovů celosvětově ubývá, spotřeba 

neúměrně roste, tak hodnota vzácných kovů prudce stoupá kaţdým dnem. To, co 

v minulosti (v rámci recyklace) nebylo ekonomicky zajímavé, se při dnešních cenách 

kovů začíná ukazovat jako velice dobrá volba k úspoře výrobních nákladů. Proto je 

nutné se zaměřit na recyklaci se samozřejmou závislostí na rentabilitě. Tato práce je 

zaměřena na separaci stříbra (Ag) z jemnozrnného odpadu vyprodukovaného při 

očišťování zanesených dílů z naprašovacího procesu pomocí pneumatického tlakového 

otryskávacího zařízení. 
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1. Technologie výroby nízko-emisivního skla 

 

V AGC Coating Teplice je vybudovaná vysoce automatizovaná zpracovatelská 

linka na výrobu nízko-emisivního skla. Pokovují se zde tabule o formátech od 

450x321cm aţ po 600x321cm a o tloušťkách 3 aţ 15 mm. Kaţdé sklo prochází 

výrobním procesem, kdy je nejprve poloţeno na dopravníkovou linku, následně umyto 

mycím strojem, poté postupným nanášením jednotlivých kovových vrstev ve výrobní 

lince za vysokého vakua „přetvořeno“ na nízko-emisivní sklo. Kaţdá pokovená tabule 

skla je podrobena kontrole kvality speciálními optickými přístroji a následně dopravena 

k nakladači pro uskladnění. [1] 

 

 

1.1 Popis linky Coater  

 

Linka Coater na závodě AGC Coating Teplice (obr. 1) se skládá ze dvou 

stěţejních částí: 

 dopravníková linka (výrobce Grenzebach) - zajišťuje přepravu tabulí skla 

do a z vlastní výrobní linky BOC. Umoţňuje sloţení a poté i naloţení skla 

pomocí dvou skladačů, resp. čtyřech nakladačů skla a obsahuje další 

technologická zařízení jako odstraňovač prášku, mycí stroj, tlakový 

poprašovací stroj, drtič skla, apod. I kdyţ nejsou přímo výrobkem 

f.Grenzebach, ale jsou nedílnou součástí této dopravníkové linky 

 výrobní linka (výrobce BOC) - umoţňuje prostřednictvím procesu 

magnetronového naprašování vytváření tenkých vrstev na substrátu (v našem 

případě na skle). Linka se skládá ze vstupních a výstupních vakuových komor, 

kde dochází k postupné změně tlaku. Vstupní komory slouţí k postupnému 

 vytvoření vakua aţ na výrobní tlak. Výstupní vakuové komory slouţí naopak 

od vstupních k postupnému docílení atmosférického tlaku. Vakuum je 

vytvářeno soustavou mechanických, difuzních a kryogenních pump. Mezi 

zmíněnými komorami se nalézá šest výrobních pokovovacích zón (coat zóny), 
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kde kaţdá z nich můţe být osazena maximálně třemi katodami (naprašovacími 

zařízeními). Z toho kaţdá katoda můţe nést jiný naprašovací materiál. [1] 

 

 

 
 

Obr. 1 Linka COATING 

 

 

 

1.2 Teorie naprašování 

 

K pokovení tabulového skla dochází ve výrobní lince BOC při procesu tzv. 

magnetronového naprašování, coţ je jedna z fyzikálních (PVD) metod pro deponování 

tenkých funkčních vrstev. Naprašování je proces, při kterém je materiál uvolněn a 

posléze katapultován z povrchu pevné (nebo kapalné) látky prostřednictvím změny 

hybnosti energetických částic bombardujících tento povrch. Zdroj materiálu 

deponované vrstvy (tzv. terč) je umístěn spolu se substráty (tabulovým sklem určeným 

k pokovení) ve vakuové komoře (výrobní linky BOC). Bombardujícími částicemi jsou 

ionty procesního plynu (argonu, kyslíku či jiného plynu). Naprašovaný materiál je 

vyráţen především v atomární formě. Substrát (tedy tabulové sklo) je umístěno proti 

terči tak, aby zachycovalo takto rozprášené částice, které se na něj dostávají zejména 

difúzním pohybem (viz. obr. 2). 
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Obr. 2 Schéma naprašovacího procesu 

 

Nejnápadnější charakteristikou naprašovacího procesu je jeho univerzálnost. 

Rozprašován můţe být jakýkoli prvek periodické tabulky (v našem případě se jedná o 

cín, zinek, titan a stříbro) či sloučenina prvků (kovů), coţ je umoţněno výše uvedeným 

mechanickým způsobem převedení materiálu do plynné fáze. 

Klíčovým problémem v průmyslových systémech provádějících naprašovací 

proces bývá produkování velkého počtu stejných iontů nad povrchem terče. Jejich 

cenově nejvýhodnějším zdrojem je nízkotlaký doutnavý výboj. Ten je vytvářen při 

uvedené aplikaci magnetronovou technologií (viz obr.3 - uspořádání magnetronové 

technologie). Magnetronové rozprašovací zdroje (tj. magnetronové katody) jsou 

v principu diodová zařízení, v nichţ magnetické pole zkříţené s polem elektrickým 

způsobuje pohyb elektronů po uzavřených křivkách. Velikost magnetického pole je 

dostatečná k zachycení elektronů nikoli však iontů, které jsou ovlivňovány v podstatě 

pouze elektrickým polem. Uvěznění tzv. primárních elektronů je dostatečně efektivní 

k tomu, aby byly schopny přenést většinu svojí energie do plasmy a tím ionizací atomů 

a molekul procesního plynu způsobit vznik velkého mnoţství iontů. Ty jsou vytvářeny 

 

záporně nabitý terč/target 

(kov, slitina nebo sloučenina) 

kladně nabité ionty plynu 

po dopadu na terč vyráţí 

jeho atomy 
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v těsné blízkosti katody (terče), a proto je velice pravděpodobné, ţe se budou díky 

elektrickým silám pohybovat právě k ní a ţe se budou podílet na jejím rozprašování. 

Na pozicích výrobní linky BOC, tzv. naprašovacích zónách, jsou umístěny dva 

druhy magnetronových katod lišících se v geometrii pouţitého terče. Jedním druhem je 

rovinný terč (tzv. planar), který se vyznačuje vyššími proudovými hustotami, neboť 

plasma je magneticky uvězněna v jedné omezené oblasti nad povrchem terče, coţ 

vyúsťuje v  niţší vyuţití materiálu terče v porovnání s druhým typem katody, s 

válcovými terči (tzv. C-Magem), u kterých je materiál efektivněji vyuţíván z důvodu 

stejnoměrného rozprašování podél celé délky a obvodu (povrchu) terče, coţ je zaručeno 

jeho rotací. 

 
 

 
 

Obr. 3 Uspořádání magnetronové technologie 

 

 

Nezbytnými předpoklady pro zapálení doutnavého výboje – plasmy a vyuţití 

procesu magnetronového naprašování tedy jsou: 
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 vakuum – výrobní tlak < 1,3 10
-5

 bar. 

 magnetické pole - vytvořeno sestavou permanentních magnetů- 

 elektrické pole - vytvořeno stejnosměrným vysokovýkonovým 

zdrojem (přičemţ elektrická a magnetická pole jsou navzájem 

kolmá) pro magnetron s rovinných terčem (pro planary) a 

střídavým vysokovýkonným zdrojem pro magnetron s válcovými 

terči (pro C magy). 

 terč - zapojený v systému jako katoda (naprašovací zařízení) u 

DC el.proudu a potom střídavě jako katoda a anoda u AC 

el.proudu 

 procesní plyn - v našem případě standardně argon a kyslík 

Pro vznik plasmy je nutné zajistit pouze vakuum, procesní plyn a elektrické pole. 

[1, 2, 10, 11] 

 

 

1.3 Sloţení nízko-emisivní vrstvy 

 

Nízko-emisivní vrstva se skládá z mnoha vrstev různých kovů, které se navzájem 

překrývají (obr. 4). Ve stručnosti lze definovat jako vrstvu sloţenou dvěmi oxidačními a 

jednou metalickou vrstvou. V metalické se nalézá stříbro (Ag) a představuje tepelně 

odrazivou sloţku. Oxidační mají funkci ochrannou (pro metalickou vrstvu) a dále 

vylepšují fyzikální vlastnosti celkové vrstvy (zvláště optické).  [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Nízkoemisivní vrstva  např. Planibelu Top N a Planibelu Top N 

 

1. oxidická vrstva 

     sklo 

metalická vrstva 

2. oxidická vrstva 
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1.4 Vyuţití nízko-emisivních skel 

 

Nejčastější vyuţití skel potaţených nízko-emisivní vrstvou je ve stavebním 

průmyslu. Skla s vrstvou typu Planibel Top N a Planibel Top N+ se pouţívají výhradně 

do oken a to ve formě dvojskla či trojskla. Jedná se o soustavu dvou či tří skel za sebou, 

z nichţ jedno je opatřeno nízko-emisivní vrstvou, nasměrovanou do uzavřeného 

prostoru. Prostor mezi skly je plněn vzácným plynem, který vede méně tepla a je k dané 

vrstvě netečný. Nejvíce se uţívá argon a dále i krypton a xenon. [3] 

Nízko-emisivní povlak na skle má schopnost propouštět sluneční záření, které je 

sloţeno z ultrafialového záření, viditelného světla a infračerveného záření krátké vlnové 

délky. Jinými slovy lze říci, ţe propouští sluneční energii do vnitřního prostoru. Teplo 

je poté absorbováno zdmi a dalšími předměty v místnosti, které jej následně uvolňují do 

všech směrů stejně jako radiátor. Jelikoţ se tento typ záření liší od samotného 

slunečního záření (tím, ţe se jedná výhradně o infračervené záření dlouhé vlnové 

délky), nemůţe projít ochranným povlakem nazpět do exteriéru. Díky povlaku se teplo 

odráţí opět do místnosti, čímţ se výrazně sniţují tepelné ztráty. [4] 
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2. Odpady z výroby a jejich charakteristika 

 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, při výrobě nízko-emisivního skla pomocí 

magnetronového naprašování dochází k rozprašování materiálu (kovu) ve výrobních 

komorách. Tento materiál především ulpívá na skle, které kontinuálně projíţdí skrz 

výrobní linku BOC, ale také na ostatních komponentech naprašovací komory a částech 

samotné katody. Tyto komponenty se při pravidelných údrţbách vyjímají a různými 

způsoby očišťují dle charakteru naneseného kovu. Před samotnou recyklací a tudíţ 

zvolení správného technologického postupu separace, je nutné znát sloţení recyklátu a 

charakteristiku jednotlivých prvků. První čtyři níţe uvedené materiály jsou nejvíce 

zastoupeny v odpadu, který byl podroben separaci. Zmíněné příměsi (bod e) a zinek 

jsou pozůstatky předchozích otryskávání, jejichţ kontaminaci není moţné zcela 

eliminovat. 

a) Al2O3 (umělý korund) – abrazivní materiál 

b) Ag (stříbro) – otryskávaný materiál 

c) Fe (ţelezo) – materiál, ze kterého jsou vyrobeny otryskávané díly BOC linky 

d) Zn  - kov z předchozího otryskávání 

e) Ti, Sn, Al, Cu – příměsi, z předchozího otryskávání.  

 

2.1 Korund 

 

Je minerál, jenţ vzniká v pegmatitech bohatých na hliník spolu s andalusitem a 

kyanitem a v horninách, které prošly kontaktně tepelně-tlakou metamorfózou 

(příkladem jsou metamofrované bauxity, terry rosy, jílovité horniny, dolomity, svory a 

břidlice). Obecně se dá říci, ţe vzniká v prostředí bohatém na hliník a chudším na 

křemík. Vzhledem ke své odolnosti se nachází také v rozsypech. [5]  
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99em%C3%ADk
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Tab. 1 Charakteristika korundu 

 

 

2.1.1 Umělý korund hnědý (Al2O3)  

 

Jeho působení je závislé na velikosti jeho zrn. Pouţívá se při čištění ocelolitiny 

nebo šedé litiny, při odstraňování otřepů u zušlechtěné oceli, při zpracování dřeva 

a plastické hmoty, k odrezování, zdrsnění, rytí, matování, strukturování. I přes jeho 

minerální charakter není korund silikogénní. [5-7] 

 

 

2.1.2 Pouţívané abrazivo v otryskávacím zařízení 

 

Uţívá se umělý korund o velikosti zrn F20 (0,71 – 1,4 mm) od f.KORUND 

Benátky,s.r.o., který ve vzniklém odpadu zaujímá největší podíl. Jedná se o korundový 

ostrohranný písek uţívaný v pneumatickém otryskávacím zařízení jako abrazivo.  

Korund 

 

Kategorie Minerál 

Chemický vzorec Al2O3 

Barva 
bezbarvý, šedá, modrá, 

červená... 

Tvrdost 9 

Lesk skelný, matný, mastný 

Index lomu 1,76-1,78 

Vryp bílý 

Měrná hmotnost 4,0 – 4,1 g/cm³ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_vzorec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Barva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohsova_stupnice_tvrdosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lesk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Index_lomu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vryp
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
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Hnědé korundy se vyrábějí pálením bauxitu v indukčních pecích při teplotě 1600 

o
C. Po vychladnutí 5-ti tunového bloku je  hnědý korund rozdrcen a   roztříděn.  

Kaskádou válcových a čelisťových drtičů je surovina připravena pro třídící linku. Na 

třídící lince je zrno tříděno a tvarováno dle poţadavků zákazníka. [6,7] 

 

 

2.1.3 Chemické sloţení hnědého umělého korundu - KORUND BENÁTKY, s.r.o:  

 Al2O3  95,50 % min.  

 SiO2    1,40 % max.  

 Fe2O3  0,60 % max.  

 CaO     0,20 % max.  

 TiO2     3 % max. 

Uvedené hodnoty nejsou fixní, ale pouze udávají minimální či maximální hodnotu 

daného mat. [6] 

 

2.2 Stříbro (Ag) 

 

Chemickou značkou Ag (lat. Argentum) je označen ušlechtilý kov bílé barvy, 

pouţívaný člověkem jiţ od starověku. Vyznačuje se nejlepší elektrickou a tepelnou 

vodivostí ze všech známých kovů. Slouţí jako součást různých slitin pro pouţití v 

elektronickém průmyslu, výrobě CD i DVD nosičů a šperkařství. jeho sloučeniny jsou 

nezbytné pro fotografický průmysl. Ag je typický kovový prvek, známý jiţ od 

starověku. Z prvků vykazuje nejlepší elektrickou i tepelnou vodivost. Po mechanické a 

metalurgické stránce je velmi dobře zpracovatelný – má dobrou kujnost a dobře se 

odlévá (dobrá zatékavost). Patří mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony v 

d-sféře. Ve sloučeninách se vyskytuje především v mocenství Ag
+1

, sloučeniny 

dvojmocného stříbra Ag
+2

 jsou nestálé a mají silné oxidační schopnosti. Stříbro Ag
+3

 je 

nutné z důvodu jeho nestálosti stabilizovat velkými anionty. [8,9] 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodivost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slitina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompaktn%C3%AD_disk
http://cs.wikipedia.org/wiki/DVD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0perka%C5%99stv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotografie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metalurgie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kujnost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_prvek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Valen%C4%8Dn%C3%AD_elektrony
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mocenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidace
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Tab. 2 Charakteristika stříbra 

 

2.2.1 Zdravotní rizika 

Ve vyšších dávkách a koncentracích je však působení stříbra na organizmus 

negativní. Při styku pokoţky roztoky Ag
+
 dochází ke vzniku tmavých skvrn – 

komplexních sloučenin stříbra a bílkovin v pokoţce. Dlouhodobý vysoký přísun stříbra 

vede k jeho ukládání do různých tkání, především do kostí. O případné karcinogenitě a 

míře toxických účinků solí stříbra se doposud vedou spory a probíhá zde další výzkum. 

[8] 

 

2.2.2 Pouţívané stříbro pro výrobu nízko-emisivních skel 

Jak jiţ bylo uvedeno, stříbro je nejdůleţitější sloţkou nízko-emisivní vrstvy. Proto 

je důleţité s ohledem na kvalitu celkové vrstvy a sníţení výrobních nákladů uţívat Ag o 

velmi vysoké čistotě. Pro výrobu se uţívá technické Ag o čistotě 99,99%. 

 

 

 

 

Stříbro 

 

Chemická značka Ag (lat. Argentum) 

Skupenství Pevné 

Teplota tání 961,78 °C, tj. 1 234,93 K 

Elektronegativita (Pauling) 1,63 

Měrná hmotnost 10,490 g.cm
-3

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karcinogenita&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Toxicita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skupenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronegativita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
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2.3 Ţelezo (Fe) 

 

Chemickou značkou Fe (latinsky Ferrum) je označen nejrozšířenější přechodný 

kovový prvek a druhý nejrozšířenější kov na Zemi. Je také hojně zastoupen i ve 

vesmíru. Lidstvu je znám jiţ od pravěku. V přírodě se minerály ţeleza vyskytují velmi 

hojně a ţelezo se z nich získává redukcí ve vysoké peci. Ţelezo je poměrně měkký, 

světle šedý aţ bílý, ferromagnetický kov s malou odolností proti korozi. Ţelezo je 

ferromagnetické do teploty 768 °C - Curieův bod - kdy tuto vlastnost ztrácí. Existuje 

více neţ 2 000 různých druhů ocelí s přesně definovaným sloţením a mechanickými 

vlastnostmi, jako je pevnost, tvrdost, chemická odolnost a řada dalších. Ocelové 

polotovary jsou dále zpracovány ve válcovnách na drát, plech, nosníky, kolejnice, 

profily, které jsou široce pouţívány v průmyslu, stavebnictví atd. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tab. 3 Charakteristika železa 

Původ Fe v odpadní směsi je daný vlastním materiálem otryskávaných 

komponentů BOC linky. 

 

Ţelezo 

 

Chemická značka Ţelezo (Ferrum), Fe 

Teplota tání 1538 °C (1811 K) 

Skupenství Pevné 

Magnetické chování Ferromagnetické (do teploty 1043 K) 

Měrná hmotnot 7,86 g/cm³ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99echodn%C3%BD_kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99echodn%C3%BD_kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prav%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Redukce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_pec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koroze
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Curie%C5%AFv_bod&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pevnost_(fyzika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrdost_kov%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Celsia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skupenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Feromagnetismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
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2.4 Zinek (Zn) 

Je měkký lehce tavitelný kov pouţívaný člověkem jiţ od starověku. Slouţí jako 

součást různých slitin. Pouţívá se při výrobě barviv a jeho přítomnost v potravě je 

nezbytná pro správný vývoj organizmu. Zinek je velmi snadno tavitelný a patří 

k nejsnáze těkajícím kovům. Na vzduchu je zinek stálý, protoţe se rychle pokryje 

tenkou vrstvičkou oxidu, která jej účinně chrání proti korozi vzdušným kyslíkem 

i vlhkostí (vodou). [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tab. 4  Charakteristika zinku 

 

2.5 Titan (Ti) 

Chemická značka Ti, (lat. Titanium), je šedý aţ stříbřitě bílý, lehký kov. Sedmým 

nejrozšířenějším kovem v zemské kůře a jeho obsah je odhadován na 5,7 – 6,3 g/kg. Je 

dobrým vodičem tepla i elektřiny. Vyznačuje se mimořádnou chemickou stálostí - je 

zcela netečný k působení vody a atmosférických plynů a odolává působení většiny 

běţných minerálních kyselin i roztoků alkalických hydroxidů. Hustota je rovna 4,506 

g/cm
3
. [13]  

Do odpadní směsi se můţe Ti (i Zn z předchozí kapitoly) dostat kontaminací 

čistého korundu v místech nepřístupných pro vyčistění v tlakovém otryskávacím stroji. 

Zinek 

 

Chemická značka Zn 

Teplota tání 419,53 °C, (692,68 K) 

Skupenství Pevné 

Měrná hmotnost 7,14 g/cm
3
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slitina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlhkost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A1_k%C5%AFra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elekt%C5%99ina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skupenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
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3. Laboratorní zkoušky separace stříbra z odpadu 

 
Cílem této práce je recyklace Ag z korundové směsi, která je do této doby 

povaţována za odpad a tudíţ deponována na skládkách. Jelikoţ mnoţství Ag v odpadu 

můţe být v této době ekonomicky významné, stojí za zamyšlení, jak zmiňovaný kov co 

nejlevněji a nejjednodušeji ze směsi vyseparovat. Proto byl odebrán vzorek a podroben 

separaci na různých laboratorních zařízeních VŠB – TU Ostrava. Snaha vedla ke 

zjištění a prokázaní moţnosti rentabilního zuţitkování výše zmíněného odpadu.  

 
 

3.1 Vznik odpadu 

 

Odpad vzniká při otryskávání stříbrem zaprášených dílů za 

pomoci pneumatického tlakového otryskávacího zařízení od S.A.F. Praha s.r.o., které se 

plní čistým abrazivem (umělý korund Al2O3). Maximální zrnitost je dána samotnou 

funkčností stroje. Korund proudí v uzavřeném oběhu a k oddělení hrubšího otryskaného 

materiálu (v našem případě Ag) od abrazivní sloţky slouţí rošt o velikosti děr 8 mm. 

Minimální zrnitost je jiţ ve formě prachu a to díky štěpení zrnek korundu + mikro zrnka 

otryskávaných metalických či zoxidovaných materiálů včetně Ag. Proto samotná 

zrnitost je velmi ovlivněna dobou oběhu pískovácí směsi (korund +Ag + jiné metalické 

prvky), ale bude se pohybovat v rozmezí 0 aţ 8 mm. 

 
 
 

3.1.1 Pneumatické tlakové otryskávací zařízení  

 

Zařízení slouţí k mechanickému očištění znečistěných komponentů (obr. 5). 

V tomto případě zanesených částí BOC linky naprašovaným kovem (Ag). V principu se 

k oddělení naneseného povlaku od čištěných dílů vyuţívá kinetické energie 

dopadajících částeček abraziva. 
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Zařízení se skládá z: 

 tryskací kabina -  celoplošně vyloţená gumou, s vnitřním osvětlením, 

předními dveřmi, s ovládacím a rozvodným panelem. Kabina je rozdělena 

na dvě části:  

o horní – pracovní prostor pro provádění otryskání, 

o dolní – tvořena násypkou pro shromaţďování abraziva, které pak 

padá gravitací do šnekového dopravníku.  

Tryskací kabina je ukončena přírubou pro následné připojení k odlučovači 

prachu s odsávacím ventilátorem. 

 šnekový dopravník abraziva - dopravuje abrazivo a všechny nečistoty 

odstraněné z tryskaného povrchu dílů do paty elevátoru (šnekový 

dopravník je přes řetězový převod poháněn spodním bubnem elevátoru). 

 elevátor - osazen nekonečným korečkovým dopravníkem skládajícím se 

z gumového pásu a připevněných lisovaných ocelových koreček. Pás je 

napínán pomocí seřizovacích šroubů, které jsou umístěny v horní části 

elevátoru. Pás je poháněn motorem se šnekovou převodovkou 

namontovaným přímo na hřídel horního bubnu elevátoru. 

 vzduchový separátor abraziva - tvořen šroubovanou a svařovanou 

konstrukcí a je vyroben z plechů a z ocelových profilů. Separátor vyuţívá 

proud vzduchu z odsávání, dále pak separační desku a regulační klapku 

pro odstranění mechanických nečistot z abraziva (ty se pak dopravují 

mimo zařízení). Vyčištěné abrazivo se gravitací dopravuje do zásobníku 

tvořícího spodní část separátoru. Odtud se následně dopravuje do tlakové 

tryskací jednotky. 

 tlaková tryskací jednotka - o objemu 38 litrů s noţním ovládáním 

procesu tryskání, s regulačním ventilem abraziva, s tryskací hadicí a 

s drţákem trysky s wolframkarbidovou tryskou. Tlaková tryskací jednotka 

je umístěna pod zásobníkem abraziva. [14] 
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Obr. 5 Pneumatické tlakové otryskávací zařízení 

 

 

3.1.2 Čištěné díly 

 

Otryskávací zařízení se pouţívá pro očištění všech dílů procesem 

magnetronového naprašování pokovených: 

 částí planarových katod (naprašovací zařízení) - space a clamp barů, šroubů, 

anod, boků katod, atd. 

 částí C-magových katod - krytů endbloků, chladících desek, stínících sít, atd. 

 vnitřních částí ochranných tubshieldů (krycích štítů – obr. 6) 

 a případně i dalších dílů technologie linky Coater  

od naneseného materiálu.  
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Obr. 6 Stříbrem zanesený tubshield 

 

 

3.2 Pouţité laboratorní zařízení 

 
Po analyzování fyzikálních vlastností materiálů, které se ve vzorku směsi 

vyskytují, byla vybrána zařízení, kde separace probíhá na základě rozdílných měrných 

hmotností a feromagnetických vlastností.  

 

3.2.1 Síta 

 
Jelikoţ odpadová směs z otryskávání je charakteristická svou jemnozrnností o 

rozsahu velikosti zrn od 0 mm do 8 mm, zvolená separační zařízení vyţadovala pro 

správnou funkci určitou zrnitost, bylo nutné pouţít nejdříve sít k roztřídění na vymezené 

zrnitostní rozsahy z důvodu potlačení nechtěných vlivů (např. soupádnost zrna, úlety), 

či přímo oddělení větších zrn při následné separaci. 

Pro třídění byla uţita analytická laboratorní síta kruhového tvaru s drátěnou 

tkaninou z ušlechtilé oceli o velikosti otvorů 0,08 mm; 0,2 mm; 0,5 mm; 2 mm.  

 
 

3.2.2 Pneumatický splav 

Model V 135 E od  f.Sepor (obr. 7) pracuje na principu suchého oddělení zrn ve 

fluidním stavu na dvě nebo více heterogenní směsi na základě jedné z vlastností 
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tříděných částic-velikosti, tvaru nebo měrné hmotnosti. Pokud jsou dvě ze tří veličin 

řízeny v určitých mezích, je pneumatický splav bezkonkurenční ve své schopnosti 

separovat sloţitou směs na několik frakcí v celém rozsahu rozdruţování (od lehké aţ po 

nejtěţší, od jemné po hrubou, či destičkovité tvary po zrnitou frakci).  

Separace a odstupňování se děje na základě průchodu rozdruţovaného materiálu 

přes vibrační plochu splavu, která je porézní a je moţno ji naklánět ve dvou směrech. 

Směs je přiváděna na úzké straně trapézové desky. Stlačený vzduch, který je hnán do 

spodní části a proniká póry fluidizuje a rozvrstvuje zrna podle pádové rychlosti. Těţké 

částice klesají ke dnu směsi a jsou transportovány směrem k výpusti pro těţké podíly 

vlivem vibrací desky splavu. Lehké částice nadzvedávané proudem vzduchu jsou 

unášena směrem k spodní části vibrující desky. Vzhledem k toku materiálu a široké 

vypouštěcí části je materiál rozprostřen po celé šíři desky čímţ je dosaţeno jemného 

stupňování výsledků. Střední částice (rozhraní směsi mezi dvěma extrémy) jsou 

uváděny jako meziprodukt a mohou být dále separovány buď ručně, nebo opět za 

pomocí pneumatického splavu za změněných parametrů.  

V 135 E je navrţen speciálně pro laboratorní kontrolu jakosti nebo pro kontinuální 

výrobní provozy s nízkou kapacitou. Kapacita rozdruţovacího pneumatického splavu 

V 135 E se pohybuje od 68 kg-226 kg materiálu za hodinu, v závislosti na vlastnostech 

částic, jako je objemová hmotnost, velikost a tvar částic. 

Nastavitelné řezací prsty umoţňují rozdělení do čtyř různých frakcí. Indexované 

ovládací prvky pro nastavení intenzity proudění vzduchu, frekvenci vibrací a nastavení 

sklonu vibrační desky jsou dobře přístupné a snadno nastavitelné pro jakýkoliv druh 

materiálu. Vyměnitelné desky jsou schopné splnit poţadavky prakticky pro jakoukoliv 

aplikaci. Rámy desky jsou vyrobeny ze dřeva nebo hliníku.. 

Pneumatický rozdruţovací splav můţe být pouţit pro oddělení kovových částic ze 

strusky, koncentraci těţkých minerálů ve směsi, odstranění plastových částí z mědi a 

hliníku, nebo odstranění slídové vločky z hlušiny. [15] 
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Obr. 7 Pneumatický splav V 135 E od  f.Sepor 

 

 

3.2.3 Odstředivka KNELSON 

 

Je nejlépe popisována jako vysokorychlostní odstředivka (obr. 8), která 

soustřeďuje odstředivé síly ve vztahu k individualizovanému fluidizačnímu procesu. 

Tato kombinace má za následek nepřekonatelný výkon při separaci (znovuzískání) 

volných cílových těţkých minerálů.  

Fluidizací se voda dostane do „vodní dutiny“ pomocí hřídele rotoru. Jakmile se 

dutina naplní, tak se voda za působení tlakové síly dostane přes fluidizační otvory do 

koncentračních krouţků.  

Přístroj se naplní danou hmotou (suspenzí) pomocí stacionární plnicí trubicí.  

Hmota steče dolů plnicí trubicí do spodní části kuţele, kde se roznese odstředivou sílou 

na vnitřní plochu kuţele a tím dochází k zaplňování jednotlivých krouţků ode dna. 

Jakmile jsou všechny krouţky zaplněny hmotou, nastaví se tzv. „koncentrační 

základová deska“.  Současně je aplikována voda dutiny za pomocí fluidizace do této 

základové desky.  
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Mezi proměnné, které separaci ovlivňují, patří zrnitost, celková měrná hmotnost 

materiálu a koncentrace zrn v suspenzi. Optimální fluidizace nastane, kdyţ vnitřní 

proud vody procházející přes tzv. základovou desku je roven odstředivé síle.  

Po skončení cyklu se odstředivý kuţel odstranění z rotoru, a koncentráty se 

vymyjí proudem vody za pomocí speciální stěrky. [16] 

 
 

Obr. 8 Odstředivka KNELSON 

 

 

3.2.4 Vodní splav HOLMAN WILFLEY (model 800 table) 

 

Jedná se o zařízení, které je opatřené horizontálně pohybující se deskou 

s moţností volby kmitu (obr. 9). Stroj pracuje na principu rozdílných měrných 

hmotností zrn o přibliţně stejné velikosti, která ve vodním prostředí fluidizují a tím 

dochází k jejich rozvrstvení podle pádové rychlosti. Následně za pomocí sklonu 
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pracovní desky a směru toku kapalného média (vody), dochází k unášení lehčích podílů 

a usazování těţších ve ţlábcích pracovní desky. Z  důvodu kmitu desky se těţší usazená 

zrna pohybují směrem k vyústění sběrných ţlábků. 

Doporučuje se separovaný materiál zředit vodou a to 3 podíly vody na 1 podíl 

materiálu. Poţadovaný průtok vody je  5-10 l / min. Dávkovací rychlost se můţe 

pohybovat od několika kg/h aţ do max. 70kg/h. Nastavování podélného a příčného 

sklonu se optimalizuje pomocí pokusů a omylů. [17] 

 

 

 
 

Obr. 9 Vodní splav Holman-Wilfley Model 800 Table 

 

 

 

3.2.5 Magnetický separátor 

 

Pro laboratorní zkoušky byl pouţit elektromagnetický indukční magnetický 

separátor s regulovatelnou intenzitou magnetického pole (0.1 T aţ 0.85 T) - výrobek 

UVR Praha (obr. 10). Zařízení je tvořeno uzavřeným elektromagnetickým systémem 

s magnetickými póly, mezi nimiţ se otáčí indukční válec, jehoţ povrch tvoří hluboké 

rýhy. Na jejich vystupujících prstencích se indukuje magnetické pole. Pro dosaţení co 

nejvyšší intenzity magnetického pole je mezera mezi indukčním válečkem a horním 

pólovým nástavcem co nejuţší. Rozdruţovaná surovina se přivádí do zařízení ze 

zásobníku pomocí vibračního podavače pod indukční válec – je tedy celý systém 

konstruován jako extrakční. Magnetický podíl je ze suroviny extrahován 

k indukovaným pólům válce a ulpívá na nich. Vlivem otáčení kotouče odpadají 

magnetické částice postupně od jeho povrchu v zóně, kde je jiţ kotouč nemagnetický, 

popřípadě jen velmi slabě magnetický. Čištění indukčního válce od případně 

přítomných feromagnetických částic je realizováno pomocí stíracího kartáčku. 
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Magnetické podíly jsou zachycovány do zásobníku magnetického produktu. 

Nemagnetické částice nejsou magnetickými silami ovlivňovány a procházejí pod 

indukčním válcem do zásobníku nemagnetického produktu.    

 

 

 
 

Obr. 10 Magnetický separátor 

 

 

 

3.2.6 Muflová pec 

 

Se pouţívá ke spalování průmyslových odpadů, které jsou tekuté (kašovité, 

pastovité) nebo odpadů, které mění během spalování své skupenství. Příkladem 

takových odpadů jsou odpady ze zdravotnictví. V muflové peci (obr. 11) se nepouţívají 

rošty, ale ke spalování dochází na podlaze pece v keramické nístěji. Spaluje se většinou 

při teplotách v rozmezí přibliţně 900ºC aţ 1500ºC. Pouţití rovněţ v keramickém a 

sklářském průmyslu. [18] 
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Obr. 11 Muflová pec 

 

 

3.3 Separace 

 

V uvedené diplomové práci se jedná o získání hodnotné sloţky (stříbra) s 

maximální čistotou z odpadní směsi, která vzniká po očištění zanesených dílů 

pneumatickým otryskávacím zařízením.  

Výsledek závisí i na ostatních okolnostech neţli jen na laboratorních zkouškách. 

Ty mohou více či méně ovlivnit samotný proces separace, následně zvolené 

technologické postupy či rentabilitu. Proto je zapotřebí jim věnovat také značnou 

pozornost neţli dojde k samotné separaci. Vesměs se jedná o čistotu (charakter) daného 

odpadu), která jde ruku v ruce s jejím vznikem a následným zacházením (viz. kapitola 

3.3.1). 

 

 

3.3.1 Odebrání vzorku pro separaci 

 

Aby zkoumaná směs byla hodnotná a co nejméně kontaminovaná jinými 

nečistotami pro dané laboratorní separace, bylo nutné zajistit několik organizačních 

kroků: 
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1) Před samotným otryskáváním kompletně vyčistit celé pneumatické tlakové 

otryskávací zařízení od jiţ pouţité směsi z předchozího pískování odlišných 

materiálů. To se z velké části povedlo, ale v místech přepravního šneku (ve 

spodní části stroje) nebylo moţné z konstrukčního řešení kompletní vyčištění 

provést. Proto následně odebraná směs na laboratorní cvičení bude 

kontaminovaná i jinými kovy, které jiţ byly v kapitole 2 zmiňovány. 

2) Následně pouţít pro otryskávání Ag zanesených částí pouze nové čisté abrazivo 

(korund). 

3) Otryskat pouze stříbrem znečištěné komponenty. 

4) Ihned po dokončení práce odebrat směs pouţité korundové směsi s příměsí 

stříbra a separovat od ostatních odpadů v uzavřeném boxu. 

 

 

3.3.2 Vzorek směsi 

 

Směs byla odebrána z pneumatického tlakového otryskávacího zařízení dne 

5.11.2010. Následně dopravena do laboratoří VŠB TU-Ostrava, kde byla ve dnech 24-

27.1.2011 podrobena separaci. V pozdějším termínu  7. - 10.2.2011 byl proveden 

opětovný pokus o získání Ag i z jemnějšího podílu (0 - 0,5 mm), který se v první fázi 

nepodařilo efektivně separovat. 

Parametry (surového) vzorku:   

 váha – 40,34 kg  

 zrnitost 0 – 8 mm  

Jak jiţ bylo uvedeno, jedná se o směs umělého korundu, stříbra a ostatních 

převáţně kovových příměsí jako ţelezo, zinek, titan, cín, hliník a jiné.  

Mnoţství vzorku pocházelo ze dvou tubshieldů (ochranných štítů). Jednalo se o 

mnoţství, které vyprodukuje závod za cca 1,5 měsíce v rámci pravidelných odstavení 

linky, za účelem výměny terčů, očištění technologie a údrţby jednotlivých zařízení.  

Jelikoţ perioda výměny tubshieldů či jiných zanesených komponentů výrobní 

linky není zcela fixní a samotný proces naprašování také není konstantní, tak mnoţství 

naprášeného Ag na komponentech jednotlivých dílů nemůţe být nikdy stejné. To pak 

samozřejmě ovlivní i délku samotného pískování a tím samotnou bohatost směsi. Tzn. 
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ani mnoţství Ag obsaţené v odpadu z pískování nemůţe být nikdy ve stejné výši a 

pravděpodobně se můţe lišit aţ v několika %. Proto uvedená analýza vzorku je pouze 

orientační k daným testům a i ta je ovlivněna ne zcela stejným rozloţením Ag ve 

vzorku. Navíc analýzu velmi ovlivňuje větší zrnitost Ag při menší koncentraci na 

mnoţství (jelikoţ analýze byl podroben jen menší vzorek odebrané směsi pro separaci 

z ohledem na zachování co největšího mnoţství pro laboratorní zkoušky). Výsledek 

XRF analýzy (rentgenfluorescenční analýza) je uveden v tab. 5.  

 

Vzorek 

(g) 

Al2O3 

(%) 

Ag 

(%) 

Fe 

(%) 

Ti 

(%) 

Sn 

(%) 

Zn 

(%) 

Ostatní 

(%) 

2 kg 48,07 9,11 0,71 17,68 0,31 18,31 5.82 

Tab. 5 Analýza odpadní směsi před separací 

 

Z analýzy je zřejmé, ţe měrné hmotnosti nejvíce obsaţených prvků ve směsi jsou 

velice rozdílné (Al2O3 - 4,0 – 4,1 g/cm³, Ag  - 10,490 g.cm
-3

), proto výběr separátorů by 

měl směřovat právě k těmto odchylkám. Také je dosti zastoupen zinek, který bude s 

husNa základě těchto skutečností byla zvolena výše uvedená separační zařízení (viz. 

kapitola 3.2). 

 

  

 

3.3.3 Sítové třídění 

 

Dle jiţ zvolených separátorů, z hlediska fyzikálních vlastností jednotlivých sloţek 

směsi, bylo zapotřebí roztřídit vzorek na různé zrnitostní skupiny. Po kaţdé operaci 

došlo k převáţení vzorku na kalibrovaných laboratorních váhách. Jednotlivé vytříděné 

zrnitostní skupiny byly odděleny tak, aby nedošlo k jejich zpětnému promísení. 

Zrnitostní skupiny: 

I. 2  -  8 mm – podle vizuální kontroly se ve směsi nacházely větší částečky Ag. 

Proto bylo zvoleno síto s drátěnou tkaninou o velikosti otvorů 2mm. Po 

přesítování celého vzorku odpadu (40,34 kg) zůstalo v nadsítném 0,66 kg 

stříbrného koncentrátu, bez viditelné kontaminace jiným kovem.  

II. 0,5 – 2 mm – rozmezí bylo zvoleno z důvodu funkčních parametrů 

pneumatického separátoru a fyzikálních vlastností (měrná hmotnost) vyskytujících 
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se prvků v odpadní směsi. Došlo opět k přesítování podsítného z předchozí 

operace (0 – 2mm  39,68 kg) přes síto s drátěnou tkaninou o velikosti otvorů 0,5 

mm. Výtěţek z nadsítného 26,26 kg . 

III. 0,2 – 0,5 mm – dále bylo podsítné z předchozího kroku (0 - 0,5 mm) opět 

přesítováno přes síto s drátěnou tkaninou o velikosti otvorů 0,2 mm. Kdy zůstatek 

v nadsítném byl 7,11 kg.    

IV. 0,08 – 0,2 mm – pro poslední přesítování nejemnějšího podílu z předchozího bodu 

bylo zvoleno síto s drátěnou tkaninou o velikosti ok 0,08 mm. Tím došlo 

k roztřídění na dvě konečné zrnitostní skupiny : 

 0,08 – 0,2 mm. – 4,63 kg   

 0 – 0,08 mm – 1,68 kg 

 

 

3.3.4 Separace podílu o zrnitosti 2 – 8 mm 

 

Samotná separace jiţ proběhla při sítovém třídění. Jelikoţ došlo k důkladnému 

vyčištění pneumatického otryskávacího stroje před pískováním Ag zanesených dílů, tak 

kontaminace jiným materiálem o větší zrnitosti byla minimální a podle vizuální 

kontroly nebylo zapotřebí dále provádět jakoukoliv následnou separaci. Jednalo se o 

čisté metalické čí zoxidované stříbro (obr. 12). Dále byl koncentrát podroben 

magnetické separaci, kde nebyla získána ţádná magnetická sloţka. Výtěţek Ag 

koncentrátu 0,66 kg coţ činí z celkového mnoţství 1,64% . Následně byla provedena 

tavba získaného koncentrátu a XRF analýza z obou vzorků (vytavené cihličky i Ag 

koncentrátu před tavbou). Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tab. 6. 
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Obr. 12 Nadsítné (2 – 8 mm) 

 

 

3.3.5 Separace podílu o zrnitosti 0,5 – 2 mm 

 

Pro separaci Ag ze vzorku zrnitostní skupiny 0,5 – 2 mm o váze 26,26 kg byl 

zvolen pneumatický splav V135E, který se posléze ukázal jako nejlepší moţné řešení. 

Jelikoţ stroj je univerzální, s principem separace na základě rozdílů měrných 

hmotností jednotlivých jemnozrnných sloţek, má moţnost regulace tří moţných veličin 

(sklon, vibrace a mnoţství přiváděného vzduchu do sklopné třídící plochy), kterými je 

moţné zařízení přizpůsobit pro dané specifické vlastnosti separované směsi. Postup 

separace byl následující:  

1) Kalibrace pneumatického splavu – část vzorku se odsypávala na splav a pomocí 

ovládacích prvků stroje došlo k postupnému seřízení na hodnoty odečtené na 

stupnici stroje: 

 Vibrace – 6  

 Sklon – 3,5 
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 Vzduch - 9,8  

2) První stupeň separace (obr.13) – směs byla dávkována na vstup vibrující plochy 

spuštěného separátoru. Ta se následně působením kmitů, sklonu zdrsněné 

splavné plochy a fluidizace rozdělila na dva „proudy“. Lehčí frakce směřovala 

cestou nejmenšího odporu směrem k ústí rozkmitané plochy a těţší frakce 

postupovala pod úhlem k druhému výstupu separační plochy umístěné na 

opačném konci spodní části plochy.  

3) Druhý stupeň separace (přečistý) – získaný Ag koncentrát z předchozího 

postupu (těţší produkt) byl následně podroben opětovnému procesu na 

pneumatickém splavu, aby se docílilo co největší čistoty. Jelikoţ všechny více 

zastoupené prvky byly natolik rozdílné v měrné hmotnosti, tak výnos stroje měl 

pouze dva produkty: 

 Lehčí produkt 24,65 kg  (Al2O3, Ti) 

 Těţší produkt 1,61 kg – (Ag, magnetická sloţka, Zn) 

4) Magnetická separace  - těţší produkt prošel procesem na oddělení  Fe sloţky (Fe 

piliny z otryskávaných dílů, korund s vyšším obsahem Fe). 

Po provedení všech výše zmíněných bodů došlo k vyseparování původní odpadní 

směsi na tři konečné frakce: 

 Lehká (Al2O3, Ti) 24,65 kg – dle zrnitosti a vizuálně velmi malé koncentraci 

jiných kovů, je korund opět moţné pouţít pro otryskávání. 

 Fe sloţky 0,026kg 

 Těţká (Ag koncentrát, Zn) 1,584 kg. Výnos této frakce činí 6%. 

Pro doplnění objektivních informací o získaném koncentrátu, byla část vzorku 

podrobena XRF analýze, na určení mnoţství Ag.  

Dále se vzorek Ag přetavil v muflové peci. Před samotnou tavbou váţil koncentrát 

0,242 kg. Jako tavidlo byl pouţit BORAX. Po 2 hodinové tavbě došlo k odlití a zváţení 

Ag 0,207 kg. Rozdíl hmotnosti před a po tavení činil 85,5% z důvodu zachycení 

neţádoucích příměsí, ale i Ag, ve strusce. Vytavená cihlička stříbra následně prošla 

XRF analýzou na procentuelní mnoţství Ag, která prokázala, ţe činí 98,1%. 
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Obr. 13 Separace na pneumatickém splavu 0,5 - 2mm 

 

 

 

3.3.6 Separace o zrnitost 0,2 – 0,5 mm 

 

U této zrnitostní skupiny byl zvolen opět pneumatický separátor pro získání Ag ze 

směsi. Počáteční váha 7,11 kg. Postup vycházel jiţ z předchozí separace o zrnitosti 0,5 - 

0,2 mm.  

1) Kalibrace pneumatického splavu - nastavení samotného separátoru bylo odlišné 

a více obtíţné z důvodu menší velikosti zrna a s tím spojené chování na pracovní 

desce. 

 Vibrace – 4  

 Sklon – 6 

 Vzduch - 4  

2) První stupeň separace – směs byla dávkována na vstup vibrující plochy 

spuštěného pneumatického separátoru. Došlo opět k rozdělení směsi na dva 

produkty 
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3) Druhý stupeň separace (přečistý) – získaný Ag koncentrát z předchozího 

postupu (těţší produkt) byl následně podroben opětovné separaci na 

pneumatickém splavu, aby se docílilo vyšší čistoty.   

 Lehčí produkt (Al2O3, Ti) - 6,59 kg 

 Těţší produkt (Ag, magnetická sloţka, Zn) - 0,52 kg 

4) Magnetická separace -  těţší produkt také prošel procesem na oddělení  Fe 

sloţky (Fe piliny z otryskávaných dílů, korund s vyšším obsahem Fe. 

Po provedení všech výše zmíněných bodů došlo opět k vyseparování původní 

odpadní směsi na tři konečné frakce: 

 Lehká (Al2O3, Ti) - 6,59 kg  

 Fe  - 0,092 kg 

 Těţká (Ag koncentrát, Zn) – 0,428kg. Výnos této frakce činí 6,01%. 

Pro doplnění objektivních informací o získaném koncentrátu, byla část vzorku také 

podrobena analýze, na určení mnoţství Ag.  

Následně se provedlo přetavení v muflové peci. Před samotnou tavbou váţil 

koncentrát 0,311 kg. Jako tavidlo byl pouţit BORAX. Po 2 hodinové tavbě došlo k 

odlití a zváţení Ag o výsledku 0,261 kg (obr. 14). Rozdíl hmotnosti před a po tavení 

činil 84%  Vytavená cihlička stříbra následně prošla analýzou na procentuelní mnoţství 

Ag, která prokázala, ţe činí 89,12%. 
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Obr. 14 Vytavený koncentrát Ag z Muflové pece 

 

 

 

3.3.7 Separace o zrnitost 0,08 – 0,2 mm a 0 - 0,08mm 

 

U uvedených zrnitostí byly pouţity 3 separační metody. Nebylo docíleno ţádného 

významného výsledku, a proto jsou níţe zmíněné postupy stručně popsány.  

 

 Pneumatický separátor V135E – uvedené zařízení se ukázalo jako velice 

nevhodné. I při menší fluidizaci došlo k rozptylování zrn do prostoru. Při 

deaktivaci hnaného vzduchu nebylo moţné uvedený přístroj nastavit pro funkční 

separaci. Jelikoţ vytříděná zrna měla procentuálně velké objemové rozdíly a 

nebyla tvarem stejná či podobná, sehrála velkou roli soupádnost zrn.  

 Mokrý splav Holman-Wilfley Model 800 Table – testem byl podroben vzorek o 

váze 9 kg. Plynule byl dávkován do ústí pracovní desky, kde se současně 

vháněla část přívodní vody, pomocí které se dále vzorek rozplavoval po celé 

ploše splavu (obr. 15). Stříbřitá zrnka byla viditelně zachytávána v jednotlivých 

ţlábcích pracovní separační desky. Z důvodu omezené moţnosti nastavení 

frekvence kmitu a úhlu sklonu splavu k posouvání jen velmi malých částic 
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separovaného Ag do prostoru určeném pro těţší frakci. Vizuálně se nacházely 

stříbřité částice i v části pro odpadovou frakci. Získaný koncentrát o váze 0,19kg 

podrobený analýze vykazoval mnoţství Ag ve vzorku 74,59%. Pro omezené 

nastavení je uvedený laboratorní stroj nevhodný pro separaci Ag z korundové 

směsi. 

 

 

Obr. 15 Separace na vodním splavu 

 

 Odstředivka KNELSON – pouţit vzorek o váze 2 kg. Směs byla dávkována do 

odstředivé části stroje za stále protékající vody pracovní částí. Kontrola sběrné 

části probíhala cyklicky. Nalezený koncentrát byl vizuálně velice kontaminován 

umělým korundem a větší mnoţství stříbřitých zrn se nalézalo v odpadní části. 

Proto testovaný separátor není vhodný pro získávání Ag z odpadní korundové 

směsi. Výtěţek činil 0,09 kg a nebyl podroben analýze.  
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4. Vyhodnocení dosaţených výsledku a návrh technologie 

 

4.1 Vyhodnocení výsledků laboratorních zkoušek 

 

Z výsledků laboratorních zkoušek provedených v laboratořích VŠB – TU 

Ostrava je zřejmé, ţe nynější jemnozrnný odpad z opískovaných komponentů linky 

BOC znečistěných stříbrem z magnetronového naprašování, je dále moţné efektivně 

recyklovat. Z laboratorních zkoušek vyšel velice pozitivně, od zrnitosti 0,2 mm a více, 

pneumatický separátor V135E, u kterého výnos koncentrátu vykazoval u zrnitostní 

skupiny: 

 0,2 – 0,5 mm      6%   

 0,5 – 2 mm         6,1% 

Celková obsah čistého stříbra z provedených testů na získaném vzorku udává: 

 0,2 – 0,5 mm      1,311 kg   

 0,5 – 2 mm         0,306 kg 

Jak jiţ bylo uvedeno, mnoţství stříbra v odpadu po pneumatickém otryskávání 

nemůţe být z praktických důvodů nikdy rovné (různé mnoţství Ag na otryskávaných 

dílech, délka otryskávání = sníţení zrnitosti Ag v abrazivní směsi, různorodost 

očišťovaných dílů), tak i výnos na 1kg odpadní směsi se můţe značně lišit úkon od 

úkonu.  

Bylo prokázáno, ţe z odpadu zrnitostní skupiny od 0,2 – 0,5 mm a 0,5 – 2 mm je 

moţné gravitační metodou vyseparovat velmi čistý koncentrát Ag, který byl podroben 

analýze na jeho mnoţství. Následně došlo k přetavení vzorku v muflové peci. Ten byl 

odlit na cihličky Ag + příměsi, u kterých se také provedl rozbor na mnoţství Ag. Rozdíl 

mezi vstupem a výstupem činil: 

 0,2 - 0,5 mm    85,5%    

 0,5 – 2 mm       84% 

Zrnitostní skupina 0 – 0,2mm se jeví pro separaci gravitační metodou jako 

nevhodná. Po provedeném rozboru na mnoţství Ag, které činilo 4,1% stojí za zamyšlení 

provést separaci jinou metodou (např. hydrometalurgickou), jelikoţ mnoţství stříbra 
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v závislosti na vyprodukovaném objemu tohoto odpadu můţe být, vzhledem 

k rostoucím cenám kovu, ekonomicky významné.  

Všechny uvedené koncentráty dalece převyšují minimální poţadovanou hodnotu 

obsaţeného kovu (Ag) u odběratelů i přes vyšší mnoţství obsaţeného Zn. Ta je dána 

především cenou pouţitého kovu v závislosti na ceně zpracování (přetavení, 

elektrolýza). Proto jsou získané produkty ze separace vhodné pro další zpracování 

a následnému vrácení do výroby nízkoemisivních skel. Kalkulace zisku po odečtených 

nákladů za sluţby separace a následné úpravy stříbra nemůţe být provedena z důvodu 

nestanovení ceny potencionální sluţby za separaci, obchodním tajemstvím mezi 

producentem odpadu a odběratelem na zpracování Ag recyklátu. 

Veškeré výsledky ze separace a analýz jsou uvedeny v souhrnné tabulce 6. Pro 

větší přehlednost je procentuelní mnoţství sloţek v koncentrátu zrnitostní skupiny 0,5 – 

2 mm a 0,2 – 0,5 mm z XRF analýzy zobrazeno v grafu 1 a 2. Výsledky uvedené 

v tabulce 5 a 6 je nutno povaţovat za semikvantitativní. Analýzy byly normalizovány 

do 100 hmot. % a jsou aritmetickým průměrem deseti měření. U vzorků kolísalo sloţení 

od 0 aţ do 100% hlavní sloţky zrno od zrna. Následně analyzovaná čistota 

vyseparovaných stříbrných zrn se pohybuje od 96% do 99%. Po přepočtu (z výsledků 

čistoty Ag z XRF analýzy) bylo ze zkoumaného vzorku vyseparováno 2,359 kg Ag. 

Coţ činí výnos 5,84 % čistého Ag z celkového mnoţství směsi podrobené separaci. 
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Graf 1 XRF analýza zrnitosti 0,5 – 2 mm 



Bc. Michal Dvořáček : Recyklace stříbra 

2011 42 

 

Ag

Ostatní

Al

Zn

Sn
Fe

Ti

Ag

Al

Zn

Ti

Fe

Sn

Ostatní

 

Graf 2 XRF analýza zrnitosti 0,2 – 0,5 mm 

 

 

4.2 Návrh technologie 

 

Z uvedených pouţitých laboratorních strojů vyšel pozitivně pouze pneumatický 

separátor V135E od od  f.Sepor. Z důvodu produkce odpadní směsi v řádu několika 

desítek kilogramů měsíčně, je velikost (zpracovatelská kapacita) uvedeného stroje 

vyhovující. Proto je pro získání Ag koncentrátu z odpadní směsi nejvhodnějším 

řešením. 

Dále bude doporučen f. AGC Coating Teplice systém sběru odpadu dle 

uvedeného postupu: 

1) Pravidelné vyjmutí všech stříbrem pokovených komponentů (dle úrovně 

zanesení) – tubshield (krycí štít), katoda (naprašovací zařízení), vymezovací 

mosty (z coat zóny). 

2) Odstrojení dílů z uvedených komponentů a to: 

              Tubshield – krycí síta, stínící plechy, závlačky. 
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              Katoda – šrouby, space bary, clamp bary, anody, side bary (boky), měděné  

                              spojky od anody. 

              Coat zóna – vymezovací plech, krycí domečky na loţiska a jiné dle 

potřeby. 

3) Před otryskáváním vţdy vyčistit pneumatický otryskávací stroj od pouţitého 

abraziva. 

4) Poté vţdy doplnit pouze čisté abrazivo. 

5) Po ukončení pískování je nutné kompletně vyčistit pneumatický otryskávací 

stroj od abraziva kontaminovaný Ag částicemi. 

6) Všechno získané pouţité abrazivo, či znečištěné stříbro z demontáţe Ag 

komponentů, zváţit (zapsat do tabulky – datum, č.tubshieldu / katody, váha) 

uskladnit do předem připraveného uzavíratelného a označeného barelu. 

7) Před odvozem pouţitého abraziva na separaci kompletně zváţit. 

  

- Pokud to bude moţné - otryskávání co největšího moţného počtu dílů při jedné 

operaci. Tzn. naplánovat odstrojování Ag katod současně. Díly z tubshieldů 

s Ag ponechávat aţ na pískování součástí z katod atd. 

- Nikdy neotryskávat díly zanesené jiným materiálem při pískování Ag 

komponentů.  

-  Odesílat na separaci min. 200kg směsi. 
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Závěr 

 

Cílem práce bylo nastínění moţnosti recyklace Ag z odpadu při výrobě 

speciálních skel. Na základě výše uvedených poznatků a výsledků bylo prokázáno, ţe 

jemnozrnný odpad při otryskávání Ag z komponentů výrobní linky, je dále moţné 

efektivně separovat a recyklovat s výsledným ekonomickým přínosem. Společnosti 

AGC Coating Teplice bude doporučen moţný postup této separace. 

Uvedený způsob získání Ag je velmi zajímavý a efektivní. To hlavně z důvodu, ţe 

cena Ag roste kaţdým dnem. Ke dni 15.4 stojí 1kg Ag na trhu 22 561Kč (přepočet 1 x 

trojská unce = 29,926 EUR). Jelikoţ se uvedený zbytkový kov po pouţití 

v naprašovacím procesu vrací zpět dodavateli na recyklaci k opětovnému vyrobení 

naprašovacího terče, který je opět pouţit k výrobě nízko-emisivních skel, je kaţdá další 

moţná separace Ag z ostatního odpadového materiálu velmi přínosná. [19] 
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