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1  ÚVOD 

 Problematika elektrických a elektronických zařízení s ukončenou dobou ţivotnosti je 

ve světě i v České republice v posledních několika málo letech jednou z nejdiskutovanějších, 

a to hned z několika hledisek: environmentálního, ekonomického, právního a technického. 

Všechna vyrobená zařízení a přístroje, končí svůj ţivotní cyklus a stávají se odpadem. Tento 

velký nárůst techniky vzbuzuje, vzhledem k jejich konečnému osudu, obavy především z 

hlediska ţivotního prostředí.  

 Dalším důleţitým faktorem, je obrovský materiálový potenciál, který nám nenávratně 

mizí na skládkách a ve spalovnách. Tyto dvě skutečnosti přispívají k tomu, ţe vyřazená 

elektrická a elektronická zařízení se v posledních několika málo letech dostávají do popředí 

zájmů odpovědných státních institucí a společností podnikajících v oblasti odpadového 

hospodářství. 

 Diplomová práce je zaměřena na mechanické metody oddělení polymerů od kovové 

sloţky elektroodpadu k maximálnímu nakoncentrování obecných a ušlechtilých kovů. Pro 

úspěšné oddělení těchto dvou sloţek je důleţitá předúprava elektroodpadu v podobě drcení, 

mletí a třídění na jednotlivé frakce. Následné zpracování takto získaného elektroodpadu se 

provádí mechanickými, hydrometalurgickými a pyrometalurgickými metodami.  
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2  SMĚRNICE A VYHLÁŠKY PRO ZPRACOVÁNÍ OEEZ 

 Elektrický a elektronický odpad definujeme jako směs různých kovů, spojenou, 

pokrytou nebo pomíchanou s různými plasty a keramikou. Jeho sloţení je velmi proměnlivé 

neboť málokteré výrobní odvětví zaznamenává tak převratné změny v technologiích a volbě 

materiálu. Vývoj elektroniky v dnešní době je velmi rychlý. Zastaralými se stávají zcela 

funkční zařízení [1]. 

 Po vstupu České republiky do Evropské unie je do našeho právního řádu 

transportována řada evropských směrnic a norem, které neustále ovlivňují aktivity mnohých 

podnikatelských subjektů. Česká republika získala spoustu výhod a zároveň se zavázala k 

plnění směrnic a vyhlášek, které jsou společné pro všechny členy této federace [2]. 

  

 2.1 Legislativa v Evropské unii 

 Dříve nebyl elektronický odpad povaţován za potenciálně nebezpečný. Během 

posledních několika let byla pravidla nakládání s odpadem zpřísněna. Z toho vyplývá, ţe 

výrobci přejímají zodpovědnost za recyklaci a zneškodnění svých výrobků, které jiţ nejsou 

k uţitku.  

  

 2.1.1  Směrnice o OEEZ 

 Evropský parlament a Rada Evropské unie (dále jen EU) přijaly společnou regulaci, 

jejíţ základní kritéria byla stanovena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o 

odpadních elektrických a elektronických zařízeních, ve znění směrnice parlamentu a Rady 

2003/108/ES, a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení pouţívání 

některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. 

 Základní cíle stanovené směrnicí 2002/96/ES a zákonem o odpadech jsou prevence 

vzniku elektroodpadu, minimalizace elektroodpadu a zvýšení míry opětovného pouţití, 

recyklace a ostatní způsoby vyuţití elektrozařízení [3]. 

 Pro jednotlivé členské státy EU byly stanoveny stejné podmínky, ovšem rozdílná 

počáteční situace v jednotlivých členských státech dává volnost zemím přizpůsobit směrnici 

svému vnitrostátnímu právu. Důsledkem je nejednotnost zacházení a zpracování 

elektronického odpadu v jednotlivých zemích [4].  
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 Směrnice 2002/96/ES o OEEZ byla rozdělena do jedenácti kategorií. V tab. 1 je deset 

kategorií odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v oblasti působnosti a 

jejich cílové hodnoty vyuţití, opětovného pouţití a recyklace po jednotlivých kategoriích [5]: 

 

Tab. 1  Kategorie odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) [5] 

Kategorie OEEZ 
Vyuţití 

(%) 

Opětovné pouţití 

a recyklace (%) 

1 Velké domácí spotřebiče 80 75 

2 Malé domácí spotřebiče 70 50 

3 Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 75 65 

4 Spotřebitelská zařízení 75 65 

5 Osvětlovací zařízení 70 50 

6 
Elektrické a elektronické přístroje a zařízení (s výjimkou 

velkých stacionárních průmyslových zařízení a přístrojů) 
70 50 

7 Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 70 50 

8 
Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a 

infikovaných výrobků) 
neuvedeno neuvedeno 

9 Přístroje pro monitorování a řízení 70 50 

10 Automaty 80 75 

 Plynové výbojky neuvedeno 80 

 

 Jak je zřejmé z výčtu kategorií OEEZ, má směrnice velmi široký záběr. Netýká se 

pouze výrobků spotřební elektrotechniky, ale veškeré techniky vyuţívající ke své činnosti 

elektrický proud (výjimkou jsou pouze velká stacionární zařízení). Její obecné cíle lze shrnout 

do několika základních bodů [5]: 

 problém: 

Mnoţství OEEZ rychle roste, škodlivost OEEZ představuje závaţný problém, 

recyklace OEEZ je nedostatečná, nejrůznější materiály nenávratně mizí na skládkách nebo ve 

spalovnách; 
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 řešení 

 Vyrábět pouze taková EEZ, která bude moţné opětovně pouţít a jako OEEZ snadno 

následně demontovat a recyklovat, minimalizovat pouţívání nebezpečných látek v EEZ a při 

jejich výrobě, dosáhnout pro OEEZ vysoké úrovně oddělování sběru, stimulovat spotřebitele 

k bezplatnému vracení a oddělování sběru OEEZ, dodrţovat značení materiálů pro jejich 

moţnou identifikaci, vyuţít nejlepší dostupné techniky pro zpracování, vyuţití a recyklaci 

OEEZ; 

 nástroje:  

- zavést finanční zodpovědnost výrobce za OEEZ 

- státní podpora pro výrobu snadno demontáţních a recyklovatelných OEZZ 

- opatření pro efektivní třídění komunálního odpadu 

- kontrola recyklace OEZZ  

 

 2.2  Legislativa v České republice 

 Předchůdcem současné komplexní právní úpravy v České republice (dále jen ČR) bylo 

nařízení vlády č. 31/1999Sb., kterým se stanovil seznam výrobků a obalů, na něţ se vztahuje 

povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z 

pouţitých výrobků a obalů, a dále byly mezi ně zařazeny výbojky a zářivky. Od roku 2003 

začaly podléhat povinnosti zpětného odběru i chladničky a mrazící zařízení. Povinnost 

zpětného odběru podléhaly chladničky a mrazící zařízení od roku 2003. 

 Česká republika na poţadavky směrnic Evropské unie (dále jen EU) vztahující se k 

nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními a odpady z nich implementovala 

novelou č. 7/2005 Sb. zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.. Tato novela vstoupila v platnost 

13.8.2005 a zásadním způsobem změnila odpadové hospodářství. 

 Pro zpětný odběr elektrozařízení, které nepocházejí z domácnosti  je specifické 

financování a nakládáni. Na rozdíl od odpadového hospodářství (odděleného sběru 

elektroodpadu) financování zajišťuje výrobce. Pro konečné uţivatele musí být zajištěna 

bezplatnost. 

 Dalším významným mezníkem pro celou oblast zpětného odběru elektrozařízení v ČR 

se stal rok 2008. Kdy našemu státu vznikla povinnost zajistit splnění závazku zpětného 
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odběru vyslouţilých elektrospotřebičů do 4kg na obyvatele, a dále zajistit míry vyuţití a 

omezit pouţívání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. 

 Česká republika jako jediná ze zemí, která v stoupila do EU dne 1. května 2004, 

splnila svůj závazek v roce 2008 ročním sběrem elektrozařízení z domácností 4kg/obyv./rok 

dokonce překročila. Celkový vývoj zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru 

elektroodpadu od roku 2006 do roku 2008 je obsaţeno tab. 2 [2,6]. 

 

Tab. 2  Celkový vývoj zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu [2] 

 

3  MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY ELEKTRONICKÉHO ODPADU 

 Zpracování odpadů OEEZ je technologicky náročný proces. Při hledání technologií 

zpracování OEEZ se začíná charakteristikou vstupních surovin. Důkladná chemická analýza 

tvoří podklad pro jeho další zpracování a pouţité metody, avšak tato druhotná surovina se 

vyznačuje komplexností a velkou heterogenitou, která celý proces komplikuje [7].  

 Při vývoji nových technologií se nesmí opomenout časem získaná komplexnost a 

heterogenita surovin, které jsou dány poţadavky spotřebitele značně komplikují přístup ke 

zpracování OEZZ. Prvním krokem při hledání nových technologií je důkladná chemická 

analýza surovin. Ta nám poskytne potřebné informace k následující volbě vhodně pouţít 

metody pro zpracování odpadu.   

 Podle nejčastěji uváděných sloţení se elektronický odpad skládá především z kovů, 

plastů a ţáruvzdorných oxidů, obr 1. Plastická část je vyrobena zejména z C-H-O polymerů 

(>25%)  jako je polyethylén, polypropylen, polyester apod.,  zbytek plastů jsou halogenidové 

(<5%) a nitrogenové (<1%) polymery. Hlavní sloţkou ţáruvzdorných oxidů je SiO2 (15%), 

 

Celkem 

uvedeno 

na trh 

Mnoţství zpětně 

odebraných 

elektrozařízení 

Mnoţství 

odděleně 

sebraného 

elektroodpadu 

Celkem 

Úroveň 

zpětnéh

o odběru 

Mnoţství 

zpětného 

odběru 

t t t t % kg/obyv./rok 

2006 196967 21138 1032 22170 10,7 2,1 

2007 203330 30542 1348 31890 15,0 3,0 

2008 207186 43795 669 44464 21,1 4,2 

Celkem 607483 95474 3050 98524 15,7  
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Al2O3 (6%) a oxidy alkalických zemin (6%). Obsahují také nepatrná mnoţství jiných příměsí 

(3%) jako je slída [8]. 

 Hojně zastoupenou sloţkou v elektroodpadu jsou právě kovy, které dělíme na [9]: 

 základní kovy představují 39% odpadu a obsahují Cu (20%), Fe (8%), Ni (2%), Sn 

(4%), Pb (2%), Al (2%) a Zn (1%) 

 ušlechtilé kovy jsou zastoupeny Au (0,1%), Ag (0,2%) a Pd (0,005%). Vyskytují se 

v elektronických součástkách, např. tranzistorech, keramice, relé atd.  

 Konkurence, zachování know-how společnosti a poţadavky spotřebitele nutí výrobce 

vyrábět produkty téhoţ druhu z různých materiálů, tento faktor by taktéţ neměl být opomenut 

při vývoji nových technologií. 

 Obecně, výrobci v průměru počítají s návratností produktů 85% a z toho 75% je 

určeno k recyklaci.  

  

 3.1  Materiálová charakteristika plošných spojů 

 Plošné spoje (PLS), tvoří společně s elektronickými součástkami základ všech 

elektronických jednotek. Materiálová různorodost a s ní i obtíţná recyklace, je dána 

přítomností velkého mnoţství elektronických prvků. Samotné desky obsahují mnoţství 

nebezpečných látek, ale i drahých kovů, např. stříbro, zlato, platinu a palladium (plošné 

konektory, piny). Průměrný obsah kovů v tištěném spoji s osazenými elektronickými 

součástkami je uveden v tab. 3. Optimálním materiálem pro desky plošných spojů je vrstvený 

izolant – laminát. Jedná se o materiál na bázi pryskyřic a papíru s přiměřenou navlhavostí, 

střední pevností a dobrými elektrickými vlastnostmi. V oblasti počítačové techniky a v 

průmyslové elektronice se převáţně pouţívají základní materiály na bázi skleněných tkanin 

[2]. 
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Obr. 1  Průměrné sloţení elektronického odpadu [8] 
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Tab. 3  Obsah kovů v deskách plošných spojů [2] 

Prvek Pouţití Obsah [%] 

měď vodivé desky, chladiče 10-25 

ţelezo konstrukční a spojovací části 5-10 

olovo sloţka pájky, kondenzátory 1-5 

nikl akumulátory 1-3 

hliník konstrukční části, chladiče 2 

cín sloţka pájky, kondenzátory 0,8-4 

zinek fluorescenční materiály 0,3-0,4 

antimon sloţka pájky, kondenzátory 0,1 

stříbro elektrické kontakty, konektory 0,05-0,3 

zlato elektrické kontakty, konektory 0,01-0,1 

platina elektrické kontakty, konektory 0,004 

palladium náhrada Au, kontakty, relé 0,004-0,03 

kadmium, titan, rtuť akumulátory, baterie, spínače, relé 4-10 

 

 3.2 Materiálová charakteristika osobních počítačů 

 Pod pojmem počítač si mnoho lidí představí buď notebook nebo  osobní počítač. Ve 

skutečnosti je tento pojem daleko širší. Počítače řídí činnosti nejrůznějších zařízení a 

nacházejí se všude kolem nás - automobilech, mobilních telefonech, 

automatických pračkách, mikrovlnných troubách, průmyslových robotech, letadlech, autech, 

digitálních fotoaparátech, CD a DVD přehrávačích. Na obr. 2 je znázorněná materiálová 

bilance odpadu tvořená vyřazenými počítači [8].  

 Na hmotnosti osobního počítače se podílejí: 

 25 hm.% plasty ( přes 40 druhů plastů)  

 5 hm.% elektronika 

 70 hm.% sklo 

   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Notebook
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrovlnn%C3%A1_trouba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Robot
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Automobil
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotoapar%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompaktn%C3%AD_disk
http://cs.wikipedia.org/wiki/DVD
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Obr. 2  Sloţení odpadu tvořeného počítači [8] 

 

 

4  RECYKLACE ELEKTRONICKÉHO ODPADU 

 V rámci zavedení legislativy Evropské unie o odpadech z elektrických a 

elektronických zařízení (dále jen OEEZ) se pozornost zpracovatelů odpadů upřela směrem  k 

technologiím. Do té doby byly technologie zpracování odpadů v průmyslu velmi opomíjeny a 

značně omezeny. Odpad byl recyklován jednoduchými technologiemi a byly stavěné na 

poměrně malou kapacitu s úzkým zaměřením na  konkrétní druh odpadu (kabely z 

automobilového průmyslu, plošné spoje z počítačů atp.).  S rozšířením nutnosti zpracovávat 

všechny druhy elektroodpadu se poţadavky na technologie diametrálně změnily [10]. 

 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 [11]. 

 

 4.1  Zpracování elektroodpadu z hlediska technologie 

 Tato technologicky a investičně relativně nenáročná část celého recyklačního procesu 

je zcela nezbytnou součástí následných technologických kroků, protoţe zajišťuje demontáţ a 

následné odstranění nebezpečných sloţek OEEZ, jak to vyţaduje zákon o odpadech. Při 

demontáţi musí být ze zařízení vyjmuty např. plošné spoje, kabely a veškeré nebezpečné 
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látky. Předúprava zahrnuje především ruční demontáţ a předtřídění OEEZ. Takto 

předúpravený odpad se dále zpracovává na mechanické třídicí lince drcením a mletím s 

následnou separací na magnetických separátorech s konečným rozdruţením na fluidním 

vibračním splavu. Tento postup se osvědčil zejména proto, ţe vedle kovových frakcí 

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

podíl OEEZ [11]. 

 Metody zpracování OEEZ můţeme obecně rozdělit na pyrometalurgické, 

hydrometalurgické, případně jejich kombinace. Těmto metodám předchází mechanická 

předúprava. 

 

 4.2  Zpracování elektroodpadu v ČR 

 K největším zpracovatelům odpadů ve středoevropském kraji se řadí společnost 

Safina, a.s.. Pro mechanické třídění a předúpravu OEEZ vyvinula a vyprojektovala vlastní 

třídicí linku, která splňuje poţadavky BAT (Best Available Technologies, nejlepší dostupné 

technologie). Třídicí linka zahrnuje proces předúpravy materiálu s mechanickým zpracováním 

o kapacitě deset tisíc tun ročně. Výstupy z této linky v podobě jednotlivých kovových i 

nekovových frakcí umoţňují splnit legislativní poţadavek na minimální materiálové 

zhodnocení OEEZ ve výši 50 aţ 75 % přijaté hmotnosti podle dané skupiny elektroodpadu. 

 Společně se společnostmi Vitaro a Chemoprojekt vyvinula technologii na recyklaci a 

materiálové vyuţití starých baterií NiCd (nikl-kadmium), NiMH (nikl-metal-hydrid), Li-Ion 

(lithium-iont), jakoţ i dalších přenosných primárních i sekundárních článků. Kromě jiţ 

zmíněných materiálů je tato technologie schopna zpracovávat rovněţ elektrolytické 

kondenzátory s obsahem PCB (polychlorované bifenyly), které pocházejí z ruční demontáţe 

OEEZ, a dále displeje LCD a plazmové obrazovky. 

 Vedle jmenované společnosti působí v ČR celá řada společností, které se zabývají 

výkupem a likvidací elektronického odpadu a vyřazených autokatalyzátorů, např. Kovohutě 

Příbram a.s., HMM eko s.r.o., RECOM Brno s.r.o., apod. [8,11] 
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 5  MECHANICKÉ METODY ZPRACOVÁNÍ OEEZ 

 Principem mechanických metod je zmenšení velikosti vstupního materiálu a jeho 

roztřídění s vyuţitím fyzikálních vlastností jednotlivých sloţek. Vstupní materiál 

elektroodpadu je velmi různorodý, je tvořen výrobky audiovizuální techniky a výrobky 

počítačové techniky, případně výrobky telekomunikační techniky.  

 Vstupní materiál (celá elektrozařízení nebo určitý ručně vytříděný druhy odpadu) je 

pomocí vstupního dopravníku podáván do linky a dále je odpad dávkován z dopravníku do 

řetězového drtiče. Pomocí rychlořezného drtiče s řetězovým drticím mechanismem se odpad 

drtí a oddělí se jednotlivé sloţky odpadu. Po podrcení a oddělení jednotlivých sloţek odpadu 

se provádí první magnetické oddělení odpadu.  

 Pro odstranění zbylých velkých kusů a další zajímavé sloţky odpadu je odpad na 

vodorovném dopravníku po ručním třídění vytříděn obsluhou. Odpad je poté drcen na 

dvourotorovém drtiči a následně je z něho vytříděn nemagnetický kov na základě indukčních 

vlastností (vířivých proudů). V případě, ţe je přítomen magnetický kov, který nebyl odstraněn 

na předchozím zařízení nebo při ruční separaci, se tak dodatečně učiní. Jednotlivé kusy takto 

upraveného odpadu by neměly být větší neţ 30 mm. Pokud tento poţadavek není splněn, je 

odpad podroben opětovnému drcení na rychloběţném mlýnu a poté je pro zvýšení účinnosti 

třídění rozdělen do tří frakcí definované různou velikostí. 

 Pro oddělení těţké sloţky od lehké probíhá třídění na fluidním principu. Celý proces je 

odsáván a musí být zajištěna centrální obsluha pomocí řídicího systému. Z hlediska 

bezpečnosti obsluhy a vzhledem k normám EU je třeba vybavit technologii systémem 

nouzového vypnutí, systémem diagnostiky bezpečnostních prvků před startem v době 

provozu a v neposlední řadě zajistit ochranu proti nebezpečí výbuchu prachových částic [4].  

 

 5.1 Ruční demontáţ elektroodpadu 

 Některá elektronická zařízení, která obsahují obrazovky (monitory, televizory, atd.)  je 

nutno zpracovávat ruční demontáţí. V ostatních elektrozařízeních mohou být akumulátory, v 

tiskárnách tonery, atp. Tyto části je nutno také ručně vyjmout, aby se nedostaly dále do 

technologie. Běţná kapacita, na kterou se tyto technologie staví, je 5 000 – 10 000 tun/rok. V 

přepočtu na hodinu to vychází při dvousměnném provozu 20 – 40 tun denně (pro roční fond 

260 dnů) a tedy 1,25 – 2,5 tuny/hodinu [4]. 
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 5.2  Třídění, drcení, mletí elektroodpadu  

 Ve světě pracují různé linky na zpracování elektroodpadu. Po předchozí ruční 

demontáţi se provádí několikastupňové drcení, granulování a separace. Kvalita výstupní 

suroviny závisí na pouţité technologii a je různá. 

 Vstupní materiál elektroodpadu je nejprve rozdrcen. K drcení se pouţívají různé  typy 

drtičů např.: čelisťové (obr. 3), řetězové (obr. 4), dvourotové, rychlořezné, aj.. 

 

 

Obr. 3  Čelisťový drtič [12] 

 

 

    

Obr. 4  Řetězový drtič [13] 

 

 Po odstranění ocelových magnetických součástí magnetickým separátorem z proudu 

materiálu je nutno provést sítové třídění, ať jiţ ke zmenšení velikosti zrna nebo k provedení 

následných separací za vyuţití fyzikálních vlastností jednotlivých zrn nebo kousků. 

Podmínkou je stejná velikost zrn nebo částic. 
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 5.3  Způsoby odstraňování plastů z OEEZ  

 Předpokladem výroby kvalitního recyklátu plastických hmot je čisté vytřídění. Plasty 

lze třídit automaticky, ručně nebo jejich kombinací. 

 Elektroodpad se upravuje na potřebnou zrnitost několikastupňovým drcením s 

následnou granulací. Prostřednictvím sít s rozdílnou hrubostí se granulát roztřídí. Získaný 

granulát je následně zpracováván separátory, které separují kovové části od plastových. 

Výstupní produkt - granulát, v závislosti na pouţité technologii separace, se skládá z různého 

mnoţství a druhů kovů. V separátorech tak získáme směs neţelezných kovů, plastů a 

koncentráty mědi a hliníku. Plasty od kovů můţou být separovány na fluidním separátoru, 

magnetickém separátoru, suchou a mokrou gravitační separací [13]. 

 

 5.3.1 Fluidní separace  

 Pneumatické třídiče se pouţívají pro třídění stejně velkého zrnitého materiálu s 

rozdílnou specifickou hmotností. Tříděný materiál se pohybuje vějířovitě a chová se jako 

kapalina. Těţká zrna klesají, lehčí zrna stoupají. Pneumatický stůl lze naklánět podle potřeby 

buď to podélně nebo příčně. Existují rotační, kaskádové a pneumatické třídiče [14].  

 

 

 

Obr. 5  Příklad pneumatického třídicího stolu, Cimbra s.r.o. [14] 
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 5.3.2  Mokrá gravitační separace 

 Separace se provádí na suchém nebo mokrém gravitačním splavu. Předdrcený materiál 

se drtí v drtiči 2. stupně jehoţ výstupem jsou částice o velikosti 4 mm. Základem 

zpracovaných polymetalických materiálů je pomalé drcení (zabránění tvorby prachu a 

následné odprášení před separací plastu a kovu) [15]. 

 

 

Obr. 6  Příklad linky gravitačního splavu, Vitaro s.r.o [15] 

 

 5.3.3  Separace v těţkých kapalinách 

 Separace v těţkých kapalinách je zaloţena na různé hustotě vstupního materiálu při 

zabezpečení stejné velikosti tohoto materiálu. Má-li kapalina určitou hustotu, potom materiály 

s menší hustotou plavou na hladině a materiály s větší hustotou se usazují na dně dělící 

nádobky. Jako těţké kapaliny se pouţívají např. bromoform (hustota 2,89 g/cm
3
), 

acetylentetrabromid (h = 2,95 g/cm
3
), metylenjodid (h = 3,33 g/cm

3
), či různé vodné roztoky 

solí Tl, Ba, Pb a Hg. Nevýhodou většiny těchto sloučenin je nízká stabilita na denním světle, 

vysoká cena a především silná toxicita. Z toho důvodu se dnes k separacím často pouţívá 

stálý a málo toxický polywolframan sodný Na6(H2W12O40) (nasycený roztok má hustotu 3,12 

g/cm
3
. Ředěním vodou se dají připravit roztoky o různé hustotě a odpařováním je opět 

koncentrovat). Tyto těţké kapaliny je moţno vyuţívat při oddělení polymerů od kovové 

sloţky odpadu. Při pečlivé práci lze oddělit materiály, jejichţ hustota se liší i jen o 0,02 g/cm
3
 

[16]. 
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 5.4  Technologie linky na zpracování elektroodpadu v Safina, a.s 

 V roce 2005 byla nově otevřena strojní linka na komplexní zpracování elektroodpadu, 

která se sestává z předúpravy (ruční demontáţ), mechanického drcení a separace. Schéma 

linky je uvedeno na obr. 8. Po předchozí předúpravě lze na lince zpracovat materiály ze všech 

skupin elektroodpadů (kromě chladících zařízení s obsahem látek poškozujících ozónovou 

vrstvu.  

 Zájmovým produktem zpracování jsou drahé kovy Ag, Au, Pt, Pd, Rh a hodnotný 

vedlejší produkt směs Cu, Al, Ni. Vedlejšími produkty linky jsou plasty a zbyty ocelového 

spojovacího materiálu. Linka je vybavena vzhledem k prašnosti centrálním odsáváním prachu 

s filtrací [17].  

 

 

 

Obr. 7  Schéma linky mechanické demontáţe [17] 
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 Materiál je na vstupu zakládán do dvouhřídelového drtiče (granulometrie drtě je pod 

40 mm), ze kterého jsou oddělovány části  magnetických kovů. Dělení probíhá ve dvou 

stupních. V prvním stupni jsou odděleny magnetické částice velké kusovitosti, v druhém 

stupni jsou odděleny menší magnetické částice o velikosti pod 25 mm. 

 Materiál je bez magnetických částic dopravníkem transportován do separátoru 

nemagnetických kovů. Po separaci je dále materiál drcen v segmentovém granulátoru. 

(granulometrie drtě pod 8 mm). Drť je dále rozdělena podle velikosti zrna do tří samostatně 

zpracovávaných frakcí, k roztřídění na frakce je pouţit vibrační třídič s dvěma síty.  

 Frakce jsou zpracovávány na fluidních třídičích. Koncentrát je tříděn na zájmový 

produkt (koncentráty drahých a neţelezných kovů), a vedlejší produkt (plast).  

 Linka slouţí k úpravě elektroodpadu do stavu vhodného k dalšímu zpracování. 

Zájmový produkt s obsahem Au, Ag, Cu a platinových kovů je zpracováván standardními 

metalurgickými postupy. Měď oddělená na magnetickém separátoru je zpracovávána 

elektrolyticky jako samostatná šarţe. Plast, neţelezné kovy a hliník jsou předány ke 

zpracování jako druhotné suroviny  pro průmysl [17]. 

 

 

6  HYDROMETALURGICKÉ METODY ZPRACOVÁNÍ OEEZ 

 Hydrometalurgické zpracování je zaloţené na vhodné úpravě vstupních surovin 

odpadů a jejich následným louţením vhodným vyluhovacím činidlem. Hlavním 

technologickým uzlem těchto procesů bývá několika stupňové kyselé, zásadité nebo 

amoniakální louţení roztříděných materiálů. Získané výluhy jsou zpravovány na kov, resp. 

chemický koncentrát celou řadou procesů počínaje cementací, precipitací, destilačním 

sráţením aţ po iontovou výměnu, extrakci a extrakční elektrolýzu [8,7]. 

 Mezi výhody hydrometalurgických metod oproti pyrometalurgickým patří [7]: 

- moţnost zpracování materiálů s nízkým i vysokým obsahem sledovaných kovů 

- procesy probíhající při nízkých teplotách 

- dosahují se vyšší výtěţnosti neţ u pyrometalurgických metod 

- niţší provozní náklady a spotřeba energie 
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Tab. 4  Hydrometalurgické metody zpracování elektronického odpadu [7] 

Získaný kov Hlavní proces spalovaní Produkt 

Au (100%), Ni Louţení lučavkou královskou Au 

Au Louţení thiomočovinou Au komplex 

Cu, Ag, Au Louţení vodným roztokem NaOH Cu, Ag, Au 

Au (97%) Biolouţení v roztoku s Fe
3+

 Au 

Au Louţení s CuCl2, NaCl s HBr a nebo HCl Au, roztok kovů 

Pd, Ag (99,5%) Louţení v HNO3 AgCNS, Pd(CNS)2 

Au (95%) Vyluhování Cu nosiče v 45-50% HNO3 Au 

Ag, Cu, Zn Louţení v roztoku FeCl3 Au, Ag houba 

 

  

 6.1  Chemické procesy izolace drahých kovů  z OEEZ 

 Konstrukční prvky  OEEZ obsahují širokou škálu pouţitých materiálů jako 

jsou plasty a sklo, ale hlavně neobyčejně pestrou směs kovů a polovodičových 

materiálů a to od těch  nejběţnějších aţ po zlato, stříbro, platinu anebo takové prvky 

jako je tantal, kobalt, niob, europium nebo samarium. 

 

 6.1.1  Kyanidové louţení 

 Kyanidové louţení se vyuţívá k izolaci drahých kovů, jako je zlato, stříbro, platina 

přítomné v elektroodpadu. Procesem separace pouţitím zředěného roztoku alkalických 

kyanidů lze s velkou účinností izolovat drahé kovy. Přednosti kyanidového louţení je vysoká 

efektivita bez dotčení kovů. Při ručním rozebírání odpadu je pozlacený materiál obnaţen, a 

povrch je tedy přístupný kontaktu s louţícím roztokem. Kyanidový louh je vysoce toxický  a 

neopatrná manipulace  můţe způsobit zdravotní potíţe [18]. 

 

 6.1.2  Elektrolýza 

 Elektrolytický proces je pro získávání drahých kovů z elektrozařízení méně vhodný a 

k přepracování eletroodpadu se téměř nevyuţívá. Vzniklý odpadní roztok s velkým obsahem 

kovů je jak ekologicky tak ekonomicky neţádoucí. Většinou se elektrolýzou získá podíl mědi 

případně niklu a drahé kovy z většiny zůstávají v anodových kalech [18]. 
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7  PYROMETALURGICKÉ METODY ZPRACOVÁNÍ OEEZ 

 Pyrometalurgické procesy vyuţívají procesů spékaní, tavení, pyrolýzy a reakcí s 

plynnou fází za vysokých teplot. OEEZ se můţe tavit v plazmové peci, elektrické obloukové 

peci, šachtové peci a nebo v jiných tavicích zařízeních pouţívaných při výrobě mědi nebo 

olova. 

 Hlavní předností pyrometalurgických metod je moţnost zpracovávat všechny formy 

OEEZ. Tomuto zpracování nemusí nutně předcházet demontáţ součástí obsahujících 

nebezpečné látky a úprava drcením, protoţe v procesu tavení v šachtové peci a následném 

zpracování odplynu jsou zneškodněny. Problematickým jevem při pouţití této technologie je 

nutnost vypořádat se s těkavými těţkými kovy, jako jsou rtuť, kadmium a selen, které jsou 

součástí většiny starých OEEZ a které snadno unikají čistícím systémem odplynu. S touto 

metodou souvisí také problematika tvorby a následné likvidace dioxinů, furanů a furfuralů, 

které vznikají za katalytického působení mědi, a v neposlední řadě i produkce oxidu 

uhličitého. Při pyrometalurgickém zpracování OEEZ se drahé kovy obvykle kumulují v 

měděném regulu (měď je kolektorem drahých kovů). Komplikace ovšem nastávají při 

zpracování OEEZ v olovářské peci, kde sice drahé kovy přecházejí do olova, ale obecné kovy 

jako měď a nikl jsou převáděny do sulfidického kaménku a následně ukládány na skládku. Ke 

speciálním technologiím patří přímé tavení ve válcové peci se speciálním hořákem. 

Pracovním plynem je technický kyslík. Výtěţnost kovů ze vsádky dosahuje 98,5 %, u zlata 99 

%. V kaţdém případě není pyrometalurgická část recyklace OEEZ finální koncovkou, ale 

rafinačním mezistupněm, který většinou předchází elektrolytické rafinaci [11]. 

 Nevýhody tepelných procesů při zpracování OEEZ [7]: 

 Plastické hmoty a jiné organické látky obsaţené v elektronických komponentech jsou 

nejběţnějším způsobem spalovány, tudíţ jsou zdrojem znečištěni ovzduší. Přítomnost chlóru 

v plastech můţe vést k ztrátám ušlechtilých kovů ve formě jejich chloridů oxidy. Z keramické 

části elektronických komponentů zvyšují mnoţství strusky a tím i absolutní ztráty v kovech. 

 

 7.1 Získávání drahých kovů z taveniny olova 

 Získávání drahých kovů z taveniny olova vyuţívá vlastnosti kovů k rozpuštění 

drahých kovů a separací. Drahé kovy vytvoří se zinkem kovové sloučeniny, které mají vyšší 

teplotu tavení a menší měrnou hmotnost neţ olovo, takţe vyplavou na povrch lázně. Přidáním 
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zinku do stříbrnatého olova vznikne zinečnatostřibrnatá pěna, obsahující malé mnoţství 

olova. Zbylá tavenina rozpouští v sobě část zinku, který se dodatečně odstraňuje oxidací. 

Parkesování probíhá v ţelezných kotlích o obsahu aţ 200 t, průměru aţ 5 m a hloubce 1,5 m. 

Olovo se musí před parkesováním odmědit a rafinovat (pouze antimon do obsahu 0,7 % 

parkesování neporušuje) [18]. 

             
            
 7.2  Získávaní drahých kovů z anodových kalů Cu  

  Pří zpracování mědi přecházejí drahé kovy do taveniny mědi a po pyrometalurgické 

separaci se získávají měděné anody, které se následně rafinují elektrolyticky. Proces spočívá v 

elektrolytickém rozpouštění směsné anody v kyselině sírové s následnou depozicí čisté mědi 

na katodě. Takovýmto způsobem se získá měď o ryzosti 99,9 %. Ta je opět vhodná pro 

pouţití v elektroprůmyslu jako elektrovodná měď. V elektrolytu se kumulují zejména nikl, 

zinek a kobalt. Drahé kovy a některé obecné kovy jako selen a bismut se kumulují v 

anodovém kalu, který je z procesu elektrorafinace periodicky odebírán a zpracováván [11]. 

 Na obr. 8 je schéma zařízení pro zpracování drahých kovů z anodových kalů. 
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Obr. 8  Schéma zařízení pro drahé kovy 
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8  EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY PŘI ODDĚLENÍ POLYMERŮ OD KOVOVÉ 

SLOŢKY ELELKTROODPADU 

Vstupní materiál pro úpravu elektroodpadu je velmi různorodý, je tvořen zejména 

výrobky audiovizuální techniky a výrobky počítačové techniky, případně výrobky 

telekomunikační techniky.  

Materiál elektroodpadu pro oddělení kovové frakce od nekovové byl v  první fázi 

drcen na řetězovém drtiči ve společnosti Kovohutích Příbram nástupnická, a.s., který slouţí 

jako vstupní agregát pro úpravu elektoodpadu.  Linka je vybavena magnetickou separací,  

filtry pro odsávání a dopravníky. Produktem úpravy byla drť o velikosti do 4 x 4 cm pro další 

zpracování., obr. 9. 

 

 

Obr. 9  Vstupní materiál [11] 

 

8.1  Úprava vstupních suroviny 

 Dodaný rozdrcený materiál byl sítován a následně velikosti nad 4 mm byly 

zpracovány ve školní laboratoři na střiţném mlýně Retsch SM 2000 o velikosti síta 4 mm, 

obr. 10.  

 V konečné fázi se materiál třídil na třídícím laboratorním sítu Fritch, obr. 11, o 

velikosti sít:    > 4 mm,  2 mm, 1 mm, 0,5 mm a < 0,5 mm. Při třídění byla amplituda kmitu 1 

mm po dobu 5 minut. Hmotnosti  jednotlivých frakcí po třídění na vibračním sítu Fritch jsou 

uvedeny v tab. 5 a obr. 12. 
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         Obr. 10  Střiţný mlýn Retsch SM 2000 [19]      Obr. 11  Vibrační třídič Fritsch [20] 

 

 

Tab. 5  Hmotnosti jednotlivých frakcí po třídění na vibračním sítu Fritch 

Frakce [mm] 

 > 4 2-4 1-2 0,5-1 < 0,5 celkem 

[g] 0,0030 8318,5 7912,3 1639 1369,4 19239,2 

[%] 0 43,2 41,1 8,6 7,1 100 

 

 

               

 

Obr. 12  Obsah jednotlivých frakcí 
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 8.2  Separace kovové frakce od nekovové 

Materiál tříděný na třídícím sítu byl separován na vibračním pneumatickém splavu 

TRIPLE S typ V135E, obr. 13, který je instalován na oddělení úpravy nerostných surovin, 

HGF, VŠB-TU Ostrava. 

 Zařízení je pouţitelné ke gravitačnímu  rozdruţování uţitkových surovin s vyuţitím 

principu „fluidizace“, tzn. rozdělení suchého, zrnitého materiálu ve vzestupném proudu 

vzduchu, přičemţ hlavními dělícími veličinami je rozdílná hustota, tvar a velikost zrn 

jednotlivých sloţek suroviny. 

 Základem je poměrně velké rovinné síto, pod které se vhání velký tlak vzduchu. 

Vzduch zajišťuje nadlehčování tříděných částic tak, ţe vytvoří fluidní vrstvu. Lehké částice 

vyplavou nahoru, nejtěţší částice leţí na sítu. Fluidní vrstva rozdělí částice od nejlehčích k 

nejtěţším, shora dolů. Vlivem kmitání a naklonění pracovního síta částice tečou ke svým 

výpadům. 

 Materiál se seřadí podle svých specifických hmotností od nejlehčího k nejtěţšímu. 

Stavitelnými hradítky jsou naváděny jednotlivé frakce do tří výpadů - kovová frakce, 

nekovová frakce a meziprodukt.  

 

 

    

Obr. 13  Vibrační pneumatický separátor Triple S typ V135E [13,21] 
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 8.2.1  Zpracování a volba podmínek  

 V první etapě byly vzorky po vibračním  třídění na jednotlivé frakce s výjimkou frakce 

< 0,5mm a > 4 mm zkoušeny na vibračním pneumatickém splavu. Při těchto zkouškách byly 

postupně nastavovány podmínky separace pro jednotlivé frakce o velikosti zrn 2-4 mm, 1-2 

mm a 0,5-1 mm.  

Experiment byl zaměřen na maximální odstranění plastických hmot, při kterém byly 

získány čtyři produkty:  

 

 fólie - byly odfouknuty vzestupným proudem vzduchu ze separátoru 

 nekovový produkt - obsahoval převáţně čisté plastové podíly s minimálním obsahem 

kovu, kov byl tvořen především kousky izolovaných vodičů a tenkými měděnými 

drátky 

 kovový produkt –obsahoval směs kovů s menšími podíly plastů o vyšší hustotě  a 

částicemi keramických materiálů 

 meziprodukt – tvořený převáţně keramickými podíly s poměrně vysokými obsahy Cu 

drátků ve formě smotků 

 

V druhé fázi byl kovový produkt a meziprodukt dále přečištěn k získání kovového a 

nekovového podílu. Na obr. 14, 15, 16 je znázorněno schéma roztřídění a stanovení podmínek 

pro jednotlivé frakce o velikosti 2-4 mm, 1-2 mm a 0,5-1 mm. 
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Obr.  14  Schéma roztřídění a stanovení podmínek pro frakci 2-4 mm 

                              

 

     

Obr.  15  Schéma roztřídění a stanovení podmínek pro frakci 1-2 mm 

SCHÉMA ROZTŘÍDĚNÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO FRAKCI 1-2 mm 

1-2 mm  

 

Nekovový podíl Meziprodukt Kovový podíl Fólie 

1. separace 

Kovový podíl Nekovový podíl 

2. separace 

sklon 7,5 
vibrace  7 
vzduch 5 

sklon 8 
vibrace 7 
vzduch 9 

SCHÉMA ROZTŘÍDĚNÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO FRAKCI 2-4  mm 

1. separace 

Meziprodukt Nekovový podíl Kovový podíl Fólie 

2. separace 2. separace 

Kovový podíl Nekovový podíl Kovový 

podíl 

Meziprodukt Nekovový 

podíl 

sklon  7,5 
vibrace 7 
vzduch 9 

sklon  8,5 
vibrace  7 
vzduch 9 

sklon 9 
vibrace 7  
vzduch 5 
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Obr.  16  Schéma roztřídění a stanovení podmínek pro frakci 0,5-1 mm 

                                      

Druhá separace třídění byla prováděna z důvodu maximálního nakoncetrování 

kovového podílu. Pro úplnost uvádím v tab. 6, 7, 8 podíl jednotlivých produktů u frakcí, které 

byly tříděny na fluidním splavu. 

Tab. 6  Separace frakce 2-4 mm 

1. separace 2-4 mm 

 kov. produkt meziprodukt nekov.produkt folie ztráty celkem 

[g] 3900 3133 1080 92 113,5 8318,5 

[%] 46,9 37,7 13 1,1 1,3 100 

2. separace kovového podílu 2-4 mm 

 kov. produkt meziprodukt nekov. produkt celkem 

[g] 487,5 495,0 2917,5 3900 

[%] 12,5 12,7 74,8 100 

2. separace meziproduktu 2-4 mm 

 kovový produkt  nekovový produkt celkem 

[g] 64,5 3098,5 3133 

[%] 2,1 97,9 100 

 

SCHÉMA ROZTŘÍDĚNÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO FRAKCI 0,5-1 mm 

 
1. separace 

Kovový podíl Meziprodukt Nekovový podíl Fólie 

sklon 10 
vibrace 3 
vzduch 7 
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Tab. 7  Separace frakce 1-2 mm 

1. separace 1-2 mm 

 kov. produkt meziprodukt nekov.produkt folie ztráty celkem 

[g] 3579 1122 3051 83 77,3 7912,3 

[%] 45,2 14,2 38,6 1 1 100 

2. separace kovového podílu 1-2 mm 

 kovový podíl  nekovový podíl celkem 

[g] 1419 2157 3579 

[%] 13,6 60,4 100 

 

Tab. 8  Separace frakce 0,5-1 mm 

1. separace 0,5-1 mm 

 kov. produkt meziprodukt nekov.produkt folie ztráty celkem 

[g] 860 60,5 686 24,5 8,4 1639,4 

[%] 52,5 3,7 41,8 1,5 0,5 100 

  

 

 Celková separace jednotlivých frakcí je znázorněna v tab. 9 a pro přehlednost také na 

obr. 17. Podíváme-li se na podíl konečných produktů v jednotlivých frakcích jsou výsledky 

následující: 

 

 

Tab. 9  Zastoupení jednotlivých produktů separace ve frakcích na vstupu materiálu 

Celkový souhrn separace frakcí 

frakce 

(mm) 

kovový produkt meziprodukt nekovový produkt folie celkem 

[g] [%] [g] [%] [g] [%] [g] [%] [g[ [%] 

2-4 1047 12,8   7066 86,1 92 1,1 8205 100 

1-2 1419 18,1 1122 14,3 5208 66,5 83 1,1 7831 100 

0,5-1 860 52,7 60,5 3,7 686 42,1 24,5 1,5 1631 100 
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 Z výsledků vyplývá, ţe největší podíl kovového produktu obsahuje frakcie 0,5-1 mm, 

který představuje cca 52,7%. Ve frakci o velikosti 2-4 mm a 1-2 mm je zastoupen podíl 

kovové sloţky v rozmezí  12-19% a podíl polymerů a keramiky je cca 65-87%.  

  

 

Obr.  17  Celková separace jednotlivých frakcí 

 

 

 8.3  Přehled frakcí a produktů  

 Jednotlivé frakce tříděny na vibračním sítu byly tříděny fluidní separací na vibračním 

pneumatickém splavu. Na níţe uvedených snímcích jsou patrny kovové i nekovové částečky 

jednotlivých frakcí. 

 

 8.3.1  Frakce 2-4 mm 

 Na obr. 18 je uvedena frakce o velikosti 2-4 mm, která byla získána na  vibračním sítu.  

Frakce je tvořena cca 86% organickou části (polymery, keramika) a cca 12% kovy. 

 

Celková separace jednotlivých frakcí 
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Obr. 18  Frakce 2-4 mm 

 

 Na obr. 19-24 jsou uvedeny jednotlivé produkty získané po fluidní separaci. Na obr. 

20 je znatelně vidět ţe kovový podíl z kovového produktu (dále jen KP) je tvořen čistě 

kovovou směsí, na rozdíl od obr. 21 kovového podílu z meziproduktu (dále jen MKP), který 

je tvořen směsí kovů s plasty. 

 

                     
       Obr. 19  Nekovový podíl 1. separace                      Obr. 20  Kovový podíl 2. separace z KP   

                   

    Obr. 21  Meziprodukt 2. separace z KP                   Obr. 22  Kovový podíl 2. separace z MPK 
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     Obr. 23 Nekovový podíl 2.separace z KP                  Obr. 24 Nekovový podíl 2.separace z MPK 

 

 8.3.2  Frakce 1-2 mm 

 Na obr. 25 je uvedena frakce o velikosti 1-2 mm, která byla získána  vibračním 

síťováním.  Frakce je tvořena cca 67% organickou části (polymery, keramika), cca 18% kovy, 

cca 14% meziproduktem.  Jednotlivé produkty po fluidní separaci jsou uvedeny na obr. 26-29. 

 

 

Obr. 25  Frakce 1-2  mm 

                          

   Obr. 26  Nekovový podíl 1. separace                       Obr. 27  Nekovový podíl 2.separace z KP 
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      Obr. 28  Kovový podíl 2. separace  z KP              Obr. 29  Meziprodukt 1. separace 

 

 

 8.3.3  Frakce 0,5 - 1 mm  

Na obr. 30-31 jsou uvedeny jednotlivé frakce po fluidním separaci částic o velikosti 

0,5-1 mm. Makrosnímky byly pořízeny na stereomikroskopu SZX7 s digitálním 

fotoaparátem. Z makrosnímku je patrno, ţe došlo k separaci kovové sloţky elektroodpadu od 

nekovové. Kovový produkt je tvořen cca 53% a nekovový produkt cca 42% .  

 

 

 

              
                 Obr. 30  Kovový podíl                                            Obr. 31  Nekovový podíl                      
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 8.3.5  Frakce < 0,5 mm  

 Separace kovového podílu od nekovového byla prováděna tříděním v těţkých 

kapalinách. Na obr. 32 je uvedena makrostruktura po vibračním třídění. Převáţná část této 

frakce je tvořena měděnými drátky, plasty a keramikou. 

  

 

Obr. 32  Frakce < 0,5 mm 

 

 Zkoušky separace kovového podílu od nekovového byly provedeny u této frakce v    

1l H2O, K2CO3 o hustotě 1,3g/cm
3
 a 1,52 g/cm

3
. Směs roztoku a vzorku byla míchaná po 

dobu 20 min. při 400 ot./min..V dělící nálevce byla následně provedena sedimentace po dobu 

minimálně 48 hodin. Po sedimentaci se oddělená frakce propláchla vodou  s detergentem a 

nechala se sušit v sušičce.   

  

 

Obr.  33  Míchadlo 
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 Výsledky separace: 

 

I. Separace v H2O nebyla úspěšná, nedošlo k oddělení kovového podílu od  nekovového. 

II. Separace v roztoku K2CO3 o hustotě 1,3g/cm
3
 proběhla úspěšně, došlo k recyklaci 

kovového i nekovového podílu.   

III. Separace v roztoku K2CO3 o hustotě 1,52g/cm
3
 byla úspěšná. Na obr. 34 je oddělení 

těchto dvou frakcí v dělící nálevce. Vrchní díl byl tvořen převáţně organickou části a 

spodní díl kovy. Mikrosnímky na obr. 35 a 36 potvrzují úspěšnost separace.  

 

  

Obr. 34 Dělící nálevka 

 

 

         

                   Obr. 35  Organický podíl                              Obr. 36 Kovový podíl  
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 8.4  Tavení kovové frakce 

 Kovový podíl z konečné separace o velikosti 2-4mm,1-2mm a 0,5- mm byl postupně 

ve třech fázích přetaven do kompaktních slitků k zajištění odebrání vzorků k provedení 

následných analýz.  

 Pro tavení kovové frakce byly pouţity vzorky jejichţ popis je uveden v tab. 10: 

 

Tab. 10 Zkratky vzorků 

Frakce (mm) Popis frakce Zkratka 

2-4 Kovový podíl 2. separace z kovového produktu  M1 

2-4 Meziprodukt 2. separace z kovového produktu M2 

1-2 Kovový podíl 2. separace z kovového produktu D 

0,5-1 Kovový podíl E 

 

 První tavení  

 První tavení vzorků se provádělo v kelímkové peci. Vzorky o hmotnosti cca 80g se 

tavily při 1100˚C po dobu 15 minut. Po prvních 10 minutách se vzorek promíchal a nechal se 

tavit dalších 5minut. V tab. 11 jsou uvedeny jednotlivé naváţky frakcí a jejich úbytek po 

tavení.  

 

Tab. 11  Výsledky 1. tavení 

1. tavení 

 
hmotnost naváţky  hmotnost po tavení  úbytek  

[g] [g] [g] [%] 

M1 80,132 68,074 12,058 15,04 

M2 80,110 58,5 21,61 26,97 

D 80,125 74,788 5,337 6,66 

E 80,085 63,234 16,051 20,04 
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 Druhé tavení 

 

 V druhém tavení byly odebrány stejné vzorky, které se tavily v grafitové peci při 

700˚C po dobu 30 minut. V tab. 11 jsou uvedeny jednotlivé naváţky frakcí a jejich úbytek po 

tavení.  

 

Tab. 12 Výsledky 2. tavení 

2. tavení 

 hmotnost naváţky  hmotnost po tavení  úbytek  

[g] [g] [g] [%] 

M1 80,324 78,924 9,042 11,25 

M2 60,392 56,500 3,896 6,45 

D 80,392 79,212 1,180 1,48 

E 80,159 74,762 5,397 6,73 

 

 

Při obou taveních kovových frakcí docházelo k odpařování přítomného zinku a olova. 

Na níţe uvedeném obr. 37 je patrný odpařený zinek na hranách kelímku při tavení kovové 

frakce M1 a E. 

 

                   

Obr. 37  Vzorky kelímku s odpařeným zinkem, M1 a E  
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 Třetí tavení  

 V třetím tavení byly vzorky společně přetaveny v peci při teplotě 1100
0
C po dobu 60 

min.  Při tavení bylo pouţito 1-2g dřevného  uhlí. Zabarvení jednotlivých vzorků bylo 

odlišné. Přehled výsledného třetího tavení je uveden v tab. 13 a na obr. 38-41 jsou uvedeny 

čisté slitky po konečném tavení. 

Tab. 13 Výsledky 3. tavení 

3. tavení 

 

Celková hmotnost 

naváţky  

Celková hmotnost 

po tavení  
Úbytek  Hmotnost čistého slitku  

[g] [g] [g] [g] [%] 

M1 148,37 139,02 9,35 130,5 87,96 

M2 116,08 106,82 9,26 86,5 74,51 

D 155,85 148,23 7,62 142,0 91,11 

E 139,58 132,9 6,68 121,0 86,68 

 Z výsledku vyplývá, ţe největší úbytek organické části byl zaznamenán u kovového 

podílu z MKP. Úbytek kovového podílu z MKP byl cca 25,5% a u kovových podílu M1, D a 

E došlo k úbytku cca 9-14%.  

 

                 

                               Obr.  38  Slitek M1                           Obr. 39 Slitek M2 

                   

                                Obr. 40 Slitek D                               Obr. 41 Slitek E 
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9. CHEMICKÉ ANALÝZY JEDNOTLIVÝCH FRAKCÍ PO FLUIDNÍM TŘÍDĚNÍ 

 Základní třídění vzorků proběhlo na vibračním sítě o velikosti ok, 4 mm, 2 mm, 1 mm 

a 0,5 mm a následně byly dále separovány na vibračním pneumatickém splavu. Po fluidním 

třídění byly jednotlivé podíly vzorků odebrány kvartací a následně podrceny na střiţném 

mlýně na sítu o velikosti 1 mm. Poté byly tyto vzorky roztříděny na sítě o velikosti 1 mm a po 

kvartaci byly podrobeny chemické analýze, která byla provedena na VŠB-TUO v Centru 

nanotechnologií.   

 V tab. 14 jsou uvedeny  vzorky jejichţ jejich výsledky následující: 

 

Tab. 14 Sloţení jednotlivých frakcí 

Sloţení jednotlivých frakcí 

Frakce 

[mm] 
Vzorek 

Ag 

[mg/kg] 

Au 

[mg/kg] 

Cu 

[%] 

Pb 

[%] 

Sn 

[%] 

2-4 

Nekovový podíl < 200 < 100 6,60 0,95 0,40 

Kovový podíl z MKP < 200 < 100 10,2 1,13 1,05 

Nekovový podíl z MKP < 200 < 100 4,43 0,86 0,73 

Kovový podíl z KP 222 < 100 43 5,56 5,98 

Meziprodukt z KP < 200 < 100 32 4,30 7,73 

Nekovový podíl z KP < 200 < 100 6,59 0,84 2,25 

2-1 

Nekovový podíl < 200 < 100 1,33 0,25 0,35 

Meziprodukt < 200 < 100 3,05 0,27 0,29 

Nekovový podíl z KP < 200 < 100 6,39 0,26 0,59 

Kovový podíl z KP < 200 < 100 42 7,74 2,91 

0,5-1 

Kovový podíl < 200 < 100 47 5,02 6,56 

Meziprodukt < 200 < 100 11,8 0,40 1,43 

Nekovový podíl < 200 < 100 14,0 1,35 2,43 

< 0,5  < 200 < 100 50 0,50 1,89 

 

Vysvětlivky: KP - kovový produkt, MKP - meziprodukt 
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Výsledky chemické analýzy: 

1. Separace frakce 2-4 mm byla prováděna ve dvou stupních. Při 2. separaci KP na 

kovový podíl, nekovový podíl a meziprodukt bylo zastoupení Cu v kovovém podílu 

cca 43% a v meziproduktu cca 32%. Z výsledku vyplývá, ţe meziprodukt z KP by 

bylo vhodné dále separovat.   

2. Při separaci frakce 2-1 mm je zastoupení Cu v kovovém podílu z KP cca 43% a u 

nekovového podílu z KP cca 6,39%. Separace byla úspěšná.  

3. Frakce 0,5-1 mm obsahuje kovového podílu 49% a nekovového 14%. Nekovový podíl 

by bylo vhodné dále separovat k zajištění zmenšení mnoţství obsahu Cu.  

4. Částice < 0,5 mm nebyly separovány na vibračním pneumatickém splavu. Analýza 

těchto částic byla provedena po vibračním sítovaní. Z výsledků vyplývá ţe tato frakce 

je tvořena z cca 50% Cu.  

 

10  CHEMICKÉ ANALÝZY KOVOVÉHO SLITKU  

 Kovový podíl výsledných frakcí byl zpracován  tavením, aby se získal representativní 

vzorek pro následné odebrání třísek k chemické analýze. Chemická analýza byla  provedena 

na VŠB-TUO v Centrum Nanotechnologií. Makrosnímky byly pořízeny na rastrovacím 

elektronovém mikroskopu (SEM) JEOL JSM-6490LV a stanovení obsahů jednotlivých prvků 

ve vzorku bylo prováděno na energiově dispersním spektrálním analyzátoru (EDS) INCA x-

act. Do analýzy nebyl zahrnut uhlík.  

 Na níţe uvedených obr. 42-44  jsou  uvedeny snímky makrostruktur jednotlivých 

kovových vzorků a v tab. 15-18 jejich chemické rozbory: 

 K analýze byly použity vzorky:   

Frakce [mm] Popis frakce Zkratka 

2-4 Kovový podíl  M1 

1-2 Kovový podíl  D 

0,5-1 Kovový podíl E 
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 Makrosnímky  

 

 

Obr. 42 Makrosnímek kovového podílu M1 

 

 

 

 

Obr. 43  Makrosnímek kovového podílu D 
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Obr. 44  Makrosnímek kovového podílu E 

 

 

 

 Chemické analýzy ploch 

 

Tab. 15  Hmotnostní sloţení M1 [%] 

                                               Hmotnostní sloţení M1 [%]                             
    

 
Al Si S Cr Mn Fe Ni Cu Zn Sn Pb 

Spectrum plošná 4,95 0,37 
   

0,52 0,89 61,26 12,00 15,45 4,67 

Spectrum tmavá 0,81 0,47 0,48 17,59 1,96 64,57 7,88 5,02 0,35 0,52 
 

 

Tab. 16  Hmotnostní sloţení D [%]                             

Hmotnostní sloţení D [%] 

 
Al Fe Ni Cu Zn Sn Pb 

Spectrum tmavá 2,02 0,59 0,75 66,47 12,65 17,66 
 

Spectrum světlá 2,01 0,63 
 

1,75 0,75 
 

94,80 
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Tab. 16   Hmotnostní sloţení E [%]                             

Hmotnostní sloţení E [%] 

 
Al Fe Cu Zn Sn Pb 

Spectrum plošná 1,71 0,35 83,41 3,15 7,34 5,59 

Spectrum světlá  
  

13,05 
 

1,31 85,64 

 

 Chemické analýzy třísek 

 

Tab.17  Chemické analýzy třísek  

Hmotnostní sloţení třísek [%] 

Vzorek Cu Pb Sn Ag Au 

2-4 53,9 15,3 24,5 0,22 0,002 

1-2 79,4 9,5 12,5 0,22 0,003 

0,5-1 88,9 5,7 7,02 0,21 0,003 

 

 

 Výsledky chemické analýzy: 

 Z makrosnímku je patrné, ţe při tavení nedošlo k dobrému promísení taveniny, a došlo 

ke vzniku světlejších a tmavších míst. 

1. Tmavá místa u kovového podílu 2-4 mm obsahují cca 61,26% Cu. Při analýze celé 

plochy bylo největší zastoupení 61,26% Cu, 15,45% Sn a 12% Zn.   

2. Frakce o velikosti 2-1 mm obsahovala tyto kovy v tmavém místě:  66,47% Cu, 1,66% 

Sn a 12,56% Zn. Světlá místa obsahovala cca 94,80% Pb. 

3. Hmotnostní sloţení frakce 0,5-1 mm obsahuje cca 83,41% Cu, 7,34% Sn a 5,59% Pb. 

Světlá místa obsahovala cca 85,65% Pb a 13,65% Cu.  

 Chemickou analýzou třísek bylo zjištěno ţe největší procentuální zastoupení              

Cu - 88,9% obsahuje frakce o velikosti 0,5-1 mm. Naopak větší frakce o velikosti 2-4 a 2-1 

mm vykazovaly větší zastoupení Pb a Sn.  
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11  ZÁVĚR 

  

  Zpracování OEEZ je v dnešní tobě technologicky náročný proces, neboť se 

vyznačuje svou komplexností a velkou heterogenitou, která celý proces komplikuje.  Při 

hledání technologií pro zpracování tohoto odpadu se začíná charakteristikou vstupních 

surovin. Důkladná chemická analýza tvoří podklad pro jeho další zpracování a pouţité 

metody. 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. Také po 

vstupu České republiky do Evropské unie byla do našeho právního řádu transportována řada 

evropských směrnic a norem, která byla stanovena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, ve znění směrnice 

parlamentu a Rady 2003/108/ES, a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o 

omezení pouţívání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. 

 V rámci zavedení legislativy evropské unie o OEEZ se pozornost zpracovatelů odpadů 

upřela směrem  k technologiím, které by se na zpracování odpadu daly vyuţít. Zpracování 

elektroodpadu se provádí mechanickými, hydrometalurgickými a pyrometalurgickými 

metodami.  

  Principem těchto metod je zmenšení velikosti vstupního materiálu a jeho roztřídění s 

vyuţitím fyzikálních vlastností jednotlivých sloţek. Po ruční demontáţi se provádí 

několikastupňové drcení, granulování a separace. Kvalita výstupní suroviny závisí na pouţité 

technologii a je různá. Předpokladem výroby kvalitního recyklátu plastických hmot je čisté 

vytřídění. Plasty lze třídit automaticky, ručně nebo jejích kombinací. Plasty od kovů můţou 

být separovány na fluidním separátoru, magnetickém separátoru, gravitační separací nebo 

separací v kapalinách o různé hustotě. Po vhodné úpravě vstupních surovin se odpad 

zpracovává hydrometalurgickou nebo pyrometalurgickou metodou.  

 Hydrometalurgické metody zpracování jsou zaloţené na vhodné úpravě vstupních 

surovin odpadů a jejich následným louţením vhodným vyluhovacím činidlem. Naopak 

pyrometalurgické procesy vyuţívají procesů spékaní, tavení, pyrolýza a reakcí s plynnou fází 

za vysokých teplot. OEEZ se můţe tavit v plazmové peci, elektrické obloukové peci, šachtové 

peci a nebo v jiných tavicích zařízeních pouţívaných při výrobě mědi nebo olova. 
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 Diplomová práce byla zaměřena na experimentální postupy při oddělení polymerů od 

kovové sloţky elektroodpadu. Ve výše uvedené práci je uveden popis chování odpadu 

z elektro-technického a elektronického průmyslu po jeho předúpravě na řetězovém drtiči, 

třídícím sítě,  fluidním separátoru a v kapalinách o různé hustotě.  Kovové podíly jednotlivých 

frakcí byly taveny tak, aby se získal representativní vzorek pro odebrání třísek.  Celkem bylo 

zpracováno cca 19239,2 kg materiálu s následujícími závěry: 

1. Frakce o velikosti 2-4 mm byla po vibračním sitování separována na pneumatickém 

vibračním splavu. Separace byla provedena ve dvou stupních a byla tvořena cca 86% 

organickou částí (polymery, keramika) a cca 12% kovy. Kovový podíl z KP vykazuje 

minimální mnoţství nekovů, ve většině se jedná o zbytky měděných drátů, kterými je 

tvořen, cca 43% Cu. Z výsledků vyplývá, ţe kovový podíl a meziprodukt z KP je 

zastoupení větší mnoţství Cu neţ u kovový podíl a meziprodukt z MKP cca 8,80% 

Cu, a proto by bylo vhodné ho znovu separovat k zajištění maximálního 

nakoncentrování kovového podílu. 

 Kovový podíl byl dále zpracován tavením na slitek, kde došlo ke spálení organické 

sloţky o cca 13,1%. Po tavení byl slitek broušen. Z chemické analýzy je zřejmé, ţe 

nedošlo k dobrému promíchání kovu. Chemická analýza třísek ukázala, ţe kovový 

podíl byl tvořen z 53,9% Cu, 24,5% Sn a 15,3% Pb. 

2. Separace frakce o velikosti 1-2 byla zpracovávána obdobným způsobem. Frakce je 

tvořena cca 67% organickou části, cca 18% kovy a cca 14% meziproduktem. Rozbor 

chemických analýz jednotlivých frakcí ukázal, ţe kovový podíl z KP obsahuje cca 

42% Cu a 7,74% Pb. Při tavení tohoto podílu došlo k úbytku o cca 8,2% a nedošlo k 

dobrému promíchání taveniny. Z analýzy třísek vyplývá, ţe největší zastoupení kovů 

bylo cca 79,4% Cu, 15,5% Sn a 9,5% Pb.  

3. Frakce o velikosti 0,5-1 mm po vibračním pneumatickém splavu byla tvořena z cca 

53% kovovým produktem a z cca 42% nekovovým produktem. Kovový podíl 

obsahoval 47% Cu, 6,56% Sn a 5,02% Pb. Po tavení došlo k úbytku o cca 13,4%. Z 

chemické analýza třísek vyplývá, ţe zastoupení kovů bylo tvořeno z cca 88,9% Cu, 

7,02% Sn a 5,7% Pb.  
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4. Separace frakce < 0,5 mm se prováděla v těţkých kapalinách. Oddělení kovové sloţky 

od nekovové bylo úspěšně provedeno v roztoku K2CO3 o hustotě 1,52g/cm
3
. Z 

chemické analýzy vyplývá ţe tato frakce obsahovala 50% Cu, 1,89% Sn a 0,5% Pb.  

Na základě provedené experimentální části lze konstatovat, ţe došlo z velké části k 

úspěšnému oddělení kovové sloţky od nekovové. Je třeba konstatovat, ţe veškeré závěry, 

učiněné v rámci výše uvedených experimentálních prací, jsou platné pouze pro dané zařízení 

a v případě instalace provozních separátorů bude nutno vhodné podmínky ověřit za 

provozních podmínek. 
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13  SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ  

EU : Evropská Unie 

OEEZ : Odpadní elektrická a elektronická zařízení 

EEZ : Elektrická a elektronická zařízení 

ČR : Česká republika  

SiO2 : oxid křemičitý 

Al2O3 : oxid hlinitý 

Cu : měď 

Fe : ţelezo 

Ni : nikl 

Sn : cín 

Pb : olovo 

Al : hliník 

Zn : zinek 

Ag : stříbro 

Au : zlato 

Pd : olovo 

Tl : thalium 

Ba : baryum 

Hg : rtuť 

Rh : ruthenium 

Pt : platina 

CD : Compact disk 

DVD : Digital Versatile Disc nebo Digital Video Disc 

BAT : Best Available Technologies 

HGF : Hornicko-geologická fakulta 

VŠB-TU Ostrava  : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 

 

 

 


