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ANOTACE 

Tato práce se zabývá stanovením podmínek pro rozpouštění vybraných kovů 

v nestandardních loužidlech. Stěžejní řešenou otázkou bylo převedení neželezných kovů 

včetně pájky do roztoku při proměnlivých podmínkách tak, aby byla dosažena maximální 

výtěžnost procesu. Jako nestandardní loužidlo byl použit roztok thiomočoviny. Vzorky 

kovů a pájky byly louženy při různých teplotách a časech. Dále byla ověřena možnost 

intenzifikace procesu loužení pomocí tlakového loužení. Tlakové loužení proběhlo 

v autoklávu za zvýšené teploty a tlaku. V získaných výluzích byly stanoveny obsahy 

vyloužených kovů a na základě této analýzy byly vybrány nejvhodnější podmínky loužení 

pro jednotlivé kovy. Loužení při daných podmínkách může být použito při zpracování 

elektroodpadu, který obsahuje značné množství kovů. Vhodnost použití této metody 

pro tuto aplikaci byla v diplomové práci ověřena. 

Klíčová slova: Elektroodpad, loužení, autokláv, thiomočovina, recyklace. 

 

ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS 

This diploma thesis deals with the determination of conditions for leaching of 

selected metals in non-standard leaches. The key question was addressed by converting 

non-ferrous metals including solder in solution at variable conditions in order to obtain 

maximum yield of the process. As a non-standard leaches thiourea solution was used. 

Samples of metals and solders were leached at different temperatures and times. Was also 

verified the possibility of intensifying the leaching process using pressure leaching. 

Pressure leaching took place in an autoclave at elevated temperature and pressure. The 

obtained extracts were determined leaches metal content and on the basis of this analysis 

were selected the most suitable conditions for the individual metals leaching. Leaching of 

the conditions can be used in the processing of electronic waste that contains significant 

amounts of metals. The suitability of this method for this application was verified in this 

diploma thesis. 

Keywords: Electronic waste (E-waste), dissolution, autoclave, thiourea, recycling. 
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1 Úvod 

Problematika elektrického a elektronického odpadu a jeho recyklace se stala nejen 

v České republice, ale na celém světě velkým problémem. Po celém světě řeší společnosti 

dilema, jak s elektronickým odpadem nakládat. 

Oblast zpracování elektroodpadu je problematická – jedná se o zařízení druhově 

pestrá, složená z různorodých materiálů a zároveň proměnná v čase. Možnosti využití 

elektroodpadu jsou značně limitovány legislativními opatřeními. V současné době je velmi 

výrazný trend narůstajícího množství elektroodpadu v domácnostech, jehož reflexi 

můžeme již nyní pozorovat v některých opatřeních Evropského parlamentu či Rady 

Evropy. Ačkoli doposud v této oblasti převládala spíše snaha odstranit elektrický 

a elektronický odpad, než se snažit o jeho materiálové či energetické využití, nabízí se 

v této oblasti mnoho možností, jak elektroodpad zpracovat a využít. Spalování 

elektronického odpadu má přímý dopad na životní prostředí a zdravotní stav obyvatel, 

a proto tento způsob využití tohoto typu odpadu je pouze krajním řešením. Naopak je 

žádoucí podpořit snahy o materiálové využití jednotlivých složek tohoto odpadu tak, aby 

co největší podíl elektroodpadu byl využit jako druhotné suroviny. Elektroodpad obsahuje 

značné množství neželezných kovů, jako je měď, hliník, olovo, cín, zinek a nikl, ale také 

v menším množství ušlechtilé kovy jako je zlato, stříbro a platinové kovy. 

Problematika recyklace elektronických zařízení je obtížnější a zcela nepochybně 

nákladnější možností, avšak o to zajímavější z hlediska využití druhotných surovin. 

Technologie používané v jednotlivých zemích světa se odvíjí od ekonomických podmínek, 

které v dané zemi panují. V samotném základu však zpracování elektronického odpadu 

stojí na podobných principech. 

Elektroodpad je druhotný materiál s vysokou hodnotou a vysokým potenciálem 

pro recyklaci. Zvyšující se počet elektronických zařízení po celém světě představují 

surovinu s rostoucím významem, na jedné straně pro průmysl a na druhé straně pro celou 

ekonomiku v průmyslovém světě. Odpad z elektrických a elektronických zařízení s ročním 

tempem růstu o 3 – 5 % je nejrychlejší rostoucí tok odpadů v komunálních odpadech. 

Bez ohledu na životní prostředí je potenciálem znečišťování právě odpad z elektrických 

a elektronických zařízení, který je považován za možný sekundární zdroj a ve srovnání 

s rudami je to hlavně kvůli jejich vysokému obsahu drahých a zejména ostatních kovů. 
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Při získávání kovů z odpadních elektrických a elektronických zařízení jsou různé možnosti 

zpracování na základě konvenčních fyzikálních, hydrometalurgických 

a pyrometalurgických procesů, které jsou k dispozici. 

Sběr, sběrné systémy a nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení 

má v České republice svoji historii. Vždy byl a v současnosti je součástí kovového odpadu. 

Elektroodpad má velmi dynamický charakter co do množství, složení i výskytu. Obsah 

nebezpečných materiálů, a především struktura jednotlivých prvků v elektrických 

a elektronických zařízeních představuje závažný problém při nakládání s odpady. Proto 

se přistupuje k dekompozici - mechanické demontáži elektrických a elektronických 

zařízení, jejich částí a následné vytřídění komponentů tak, aby bylo zajištěno maximální 

využití zejména hodnotných látek a surovin s následným využitím. 

Tato diplomová práce je zaměřena na zpětné získávání neželezných kovů 

především cínu, olova a zinku, které se v elektroodpadu nacházejí. V případě cínu a olova 

jako pájené spoje, pájky a v případě zinku jako pozinkované součásti. 
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Seznam použitých zkratek, veličin a jednotek 

 

OEEZ  Odpad z elektronických a elektrických zařízení 

PCB  Polychlorovanébifenyly 

Sb2O5  Oxid antimoničný 

Al2O3  Oxid hlinitý 

SiO2  Oxid křemičitý 

Pb  Olovo 

Sn  Cín 

Zn  Zinek 

Fe
3+

  Trojmocný kationt železa 

AuCl3  Chlorid zlatitý 

Cl
-
, NO

3-
, SO4

2-
  Chloridový, dusnatý, síranový aniont 

NOx, SO2  Oxidy dusíku, oxid siřičitý 

T  Teplota K, °C 

TM  Teplota tání K, °C 

P  Tlak Pa 

G  Molární volná entalpie J/mol 

pH 

 Záporný dekadický logaritmus koncentrace 

oxoniového kationtu (zásaditost, kyselost 

vodného roztoku) 


F  Faradayova konstanta C/mol 

R  Univerzální plynová konstanta J/K/mol 

E  Elektrodový potenciál elektrody 

E
0
  Standardní elektrodový potenciál 

d  Hloubka difúzní vrstvičky  mm 

  Hustota kg/m³ 

KPC  Kubická plošně centrovaná mřížka 

HTU  Hexagonální těsně uspořádaná mřížka 

CH4N2S  Thiomočovina 

ppm  Počet částic na milion částic 
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2 Elektroodpad 

Rychlé zastarávání techniky klade velké nároky na nepřetržitou inovaci 

elektronických zařízení, i když stávající je ještě funkční. Dochází tedy ke hromadění 

značného množství elektroodpadu. Tento lze částečně využít k renovaci a opětovnému 

použití pro uživatele s nižšími nároky, částečně ho lze recyklovat na druhotné suroviny, 

ovšem nemalá část tohoto odpadu stále končí na skládkách. Tento druh odpadu obsahuje 

mimo jiné těžké kovy, toxické látky nebezpečné pro životní prostředí, ale také drahé kovy, 

které by bylo možno za použití nových metod zpracování recyklovat [1]. 

Zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) je velmi 

náročný proces, proto při hledání technologie jeho zpracování je důležité začínat 

s charakteristikou vstupní suroviny. Důkladná chemická analýza tvoří podklad pro jeho 

další zpracování a výběr metody. Samotná vstupní surovina se ovšem vyznačuje velkou 

heterogenitou a komplexností, což celý proces komplikuje. 

Elektronický odpad je tedy odpad vznikající při výrobě elektronických součástek, 

nebo z likvidace použitých elektronických přístrojů. Je významným zdrojem drahých 

a neželezných kovů. Využití drahých a neželezných kovů z elektronického šrotu se stalo 

hlavním zájmem z hlediska ochrany životního prostředí a recyklace kovů. Například 

společnost Kovohutě Příbram [2] je jediný hutnický závod, který recykluje odpady 

s obsahem olova (zejména olověné baterie), v České republice. Vyrábí olovo a jeho slitiny, 

výrobky z olova a cínu a dále je zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů, což není 

obvyklé mezi olověnými sekundárními závody v Evropě, a odpadů elektrických 

a elektronických zařízení vyřazených z provozu. V roce 2005 společnost rozšířila svou 

činnost, tím že založila novou divizi recyklace odpadních elektrických a elektronických 

zařízení. Základem technologie mechanického oddělování jsou výstupy koncentrátů 

z plastů a kovů. Některé z nich jsou zpracovávány v olověných odpadech recyklační linky. 

Výsledný Dórův kov prodávají jiným specializovaným firmám. Recyklace elektrošrotu je 

nová a perspektivní oblast činnosti společnosti Kovohutě, využívá synergického efektu 

při zpracování některých výrobků v důsledku technologie zpracování elektroodpadu. 

Termodynamická analýza a experimentální výsledky naznačují, že drahé 

a neželezné kovy z elektronického šrotu můžou být získány plazmovým zplyňováním 

a procesem tavení. V reaktoru plasmy jsou všechny plastové díly z elektronického šrotu 

přeměněny tepelným rozkladem na vodík a oxid uhelnatý, bohatého syntézního plynu, 
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který obsahuje těkavé kovy, jako jsou kadmium, zinek a olovo. Čistý syntézní plyn, 

podobně jako reformovaný zemní plyn, může být použit jako palivo pro různé typy 

energetických systémů. Jakékoliv nehořlavé inertní materiály z elektronického šrotu se taví 

a jsou přeměněny na inertní strusku a kovové slitiny. Koncentrát kovového prachu 

a kovové slitiny s vysokým obsahem neželezných kovů a drahých kovů jsou vhodné 

pro výrobu a inertní strusky mohou být použity ve stavebnictví. Doporučené plazmové 

zplyňování a hutní proces je komerčně proveditelný a šetrný k životnímu prostředí 

bez tuhých nebo kapalných odpadů, což je v dobré shodě s evropskou směrnicí 2002/96/ES 

o odpadních elektronických a elektrických zařízení (OEEZ) [3]. 

Elektronický šrot dle Rukověti odpadového hospodářství zahrnuje součástky 

(diody, tranzistory, displeje, hybridní obvody), kancelářskou a informační techniku 

(počítače, tiskárny, kopírky, psací stroje), telekomunikační techniku (telefony, faxy), 

audiovideotechniku (televizory, magnetofony, videomagnetofony, tunery, gramofony, 

atd.), zábavní elektroniku (hry a hračky), různé přístroje ze živností, průmyslu a veřejných 

zařízení apod. Mezi elektronický šrot jsou zařazována i zařízení, která neobsahují žádné 

elektrické nebo elektronické součástky, ale funkčně patří k uvedeným zařízením např. 

klávesnice, desky tištěných spojů, nosné a ochranné konstrukce těchto zařízení (např. 

přístrojové skříně, stínítka aj.). 

Naopak do skupiny elektronického odpadu se nezařazují např. kondenzátory 

obsahující PCB, elektrolytické kondenzátory, akumulátory, výbojky plněné plynem, díly 

obsahující chlorfluoruhlovodíky, chladicí kapaliny atd. 

2.1 Charakteristika elektroodpadu 

Pojem elektroodpad můžeme definovat jako směs různých kovů spojených, 

pokrytých nebo pomíchaných s různými druhy plastů, keramiky a jiným materiálem. 

Nejedná se jen o elektronické produkty spotřební elektroniky, počítačů a bílé 

techniky, ale také o další produkty a výrobky využívané ve strojírenském průmyslu jako 

jsou např. čerpadla s elektrickým pohonem, dále elektroinstalace osobních a nákladních 

automobilů, tramvají, letadel, telefonní a bankovní automaty aj. [4]. 

Odpad elektronických a elektrických součástek se dá rozdělit následovně: 

 Nízkovýkonové součástky používané v elektrotechnice 

Separací pomocí chemických postupů lze z těchto součástek získat měď, stříbro, 

zlato, křemík, arsen, gallium, germanium, keramiku a sklo. 
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 Výkonové součástky používané v elektrotechnice 

Mechanickým oddělením z těchto součástek lze získat měď, wolfram, molybden 

a pomocí dalších metod lze získat stříbro, zlato, hliník, nikl, křemík, olovo, platinu, 

cín, kadmium, galium a izolační a jiné materiály. 

 Tištěné spoje (měď – textil) 

U osazených desek se součástky odstraňují např. odříznutím nebo odpájením 

a u neosazených desek se např. měď odstraňuje odleptáním nebo galvanicky. 

Kovové vrstvy se odstraňují elektrochemicky nebo selektivním leptáním. 

 Elektrochemické zdroje elektrického proudu 

Pomocí pyrometalurgických metod se zpracovávají NiCd akumulátory. 

 Obrazovky 

Z obrazovek se získávají např. hořčík, mangan, thallium, antimon, europium, 

gallium, zirkonium, grafit a sklo. 

 Zářivky, výbojky, žárovky 

Zpracováním tohoto typu odpadu se zabývají společnosti např. Tesla, Philips a jiné. 

 Pojistky, stykače, jističe a další 

 

Využití tohoto typu odpadu vyžaduje individuální způsob zpracování, převážně 

se využívá mechanický způsob. Při finálním zpracování nebo při separaci materiálů, které 

se vyskytují v menším množství, se využívají chemické způsoby. Získat se dá měď, stříbro, 

cín, sklo, keramika a jiné [4]. 

Z hlediska materiálové bilance je tvořen především z plastů (cca 30 %), kovů (cca 

40 %) a žáruvzdorných oxidů (cca 30 %). Zastoupené kovy mohou být rozděleny do dvou 

skupin a to na základní a ušlechtilé. 

Skupina základních kovů představuje 39 % odpadů a obsahuje [1, 4]: měď (20 %), 

železo (8 %), nikl (2 %), cín (4 %), olovo (2 %), hliník (2 %) a zinek (1 %). 

Skupina ušlechtilých kovů obsahuje [1, 4]: stříbro (0,2 %), zlato (0,1 %) a paladium 

(0,005 %). 
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Zastoupení kovů je přehledně znázorněno na obrázku 1. 

 

Obrázek 1 Složení elektroodpadu [4] 

 

Součástí OEEZ jsou i polymery. Obvykle se jedná o směs několika typů polymerů, 

které se označují jako technické termoplasty. Používají se především na kryty přístrojů, 

kryty pro kabely, izolační materiál, pro propojovací desky aj. 

Mezi termoplasty používané v elektronice se řadí např.: 

 polykarbonát (PC) 

 vysoce stlačený polystyren (HIPS) 

 akrylonitrilbutadienstyren (ABS) 

 polykarbonát/akrylonitrilbutadienstyren (PC/ABS) 

 směs polyfenylenoxidu (PPO) 

Používané polymery obvykle obsahují i samozhášecí přísady (5 hm. %), které 

snižují jejich hořlavost, ale právě pro obsah těchto přísad končí na skládkách. 
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Mezi přísady snižující hořlavost patří: 

 polybromované difenylethery (PBDE) 

 polybromované bifenyly (PBB) 

 tetrabromobisofenol (TBBA) 

Mezi hlavní složky žáruvzdorných oxidů patří Sb2O5 (1 %), Al2O3 (6 %), SiO2 

(15 %), oxidy alkalických zemin (6 %) a malé množství jiných příměsí např. slída 

(3 %) [4]. 

Toto rozdělení je velmi obecné a neplatí pro všechny druhy OEEZ. Každá kategorie 

OEEZ má své vlastní složení, ale i to se nedá v rámci jednotlivé kategorie OEEZ přesně 

určit. 

Všude v Evropě dochází k nárůstu objemu vznikajícího elektrického 

a elektronického odpadu. Každý spotřebitel vyprodukuje 16 kilogramů tohoto odpadu 

ročně. Jedná se o obrovské plýtvání se zdroji a rovněž o vážnou hrozbu pro životní 

prostředí. Elektrické spotřebiče a elektronická zařízení obsahují vysoce toxické těžké kovy 

(např. olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, …) a organické znečišťující látky [5]. 

Recyklace bude mnohem levnější a životaschopnější, pokud společnosti budou 

používat méně toxických materiálů ve výrobě. Výrobci by měli také navrhnout své 

výrobky s delší životností a zvýšenou recyklovatelností. Řešení je v použití pojmu RRR 

(z angličtiny reduce, reuse and recycle) což znamená snížení, opětovné použití a recyklace. 

Všechen elektroodpad je třeba považovat za nebezpečný odpad a musí být ošetřen 

před jejím odstraněním. Snižování produkce odpadu u zdroje, zavedením čistších procesů 

a výrobků, využití cenností z odpadů, kde je to možné a zpracování nevyužitelných odpadů 

za účelem bezpečné likvidace. Země se musí také řídit Basilejskou úmluvu [6]. 

Toxické látky obsažené v elektronickém odpadu mohou prosakovat do půdy nebo 

se uvolňovat do atmosféry a tak působit na přilehlá sídla a životní prostředí. V mnohých 

evropských zemích byla přijata opatření, která kvůli obsahu toxických látek 

v elektronickém odpadu zakazují jeho vyhazování na skládky [1]. 

2.2 Legislativa v oblasti elektroodpadu 

V minulých letech nebyl elektronický odpad pokládán za nebezpečný, ovšem 

během několika posledních let byla pravidla nakládání s odpady zpřísněna. Existuje celá 

řada dokumentů týkajících se legislativy, mezi které spadá zákon o odpadech, vyhlášky, 
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normy a nařízení vlády, která se touto problematikou nakládání s odpady zabývají. 

O jednotlivých vyhláškách a zákonu pojednávají následující kapitoly. 

2.2.1 Evropské směrnice týkající se elektroodpadu 

Cílem ekologické politiky Evropských společenství je zejména zachovat, zlepšovat 

a chránit životní prostředí, dále chránit lidské zdraví a zajistit racionální využívání 

přírodních zdrojů. Proto Evropský parlament a Rada Evropské Unie přijaly Směrnici 

2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Hlavním cílem této 

směrnice je prevence vzniku odpadních elektronických a elektrických zařízení (OEEZ), 

jeho opětovné použití, recyklace a další formy jeho využívání [7]. 

Dále uvedu výčet dalších platných evropských směrnic týkající se elektroodpadu, 

které pozměňují již stávající směrnice a jsou to: 

Směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek 

v elektrických a elektronických zařízeních. 

Směrnice 2003/108/ES, která mění již zmiňovanou směrnici 2002/96/ES 

o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. 

Směrnice 2005/618/ES, která mění směrnici 2002/95/ES pro účely stanovení 

maximálních hodnot koncentrací pro některé nebezpečné látky v elektronických 

a elektrických zařízeních. 

Směrnice 2005/717/ES: Rozhodnutí komise, kterým se mění příloha směrnice 

2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektronických 

a elektrických zařízení [7]. 

2.2.2 Zákony, vyhlášky týkající se elektroodpadu 

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

pozdějších předpisů. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 

a upravuje: 

a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje 

a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti 

tohoto využívání, 

b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, 

c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 
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Vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů. 

Tato vyhláška stanoví obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů a obsah návrhu na prodloužení platnosti tohoto pověření, obsah školení 

pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, kritéria, metody a postup hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů, obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů a obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů [8]. 

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (jednoduše 

řečeno - Katalog odpadů), poslední změna: č. 374/2008 Sb [9]. 

Vyhláška MŽP č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními 

a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška 

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) ve znění pozdějších předpisů (poslední 

změna: č. 158/2011 Sb.) [10]. 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví: 

a) seznam výrobků, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 

zákona, 

b) bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců, 

c) obsah roční zprávy, 

d) bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely 

zápisu do seznamu, 

e) způsob označení elektrozařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005, 

f) seznam látek a podmínek, za kterých se na výrobce elektrozařízení nevztahuje 

ustanovení § 37j odst. 3 zákona, 

g) vzor grafického symbolu pro označování elektrozařízení (obrázek 2), pro účely 

zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů, 



   12 

 

Obrázek 2 Grafický symbol pro označování elektrozařízení [11] 

h) technické požadavky na přednostní odstranění látek a součástí z elektroodpadů, 

skladování a zpracování elektroodpadů, 

i) rozsah a způsob vedení evidence a ohlašování údajů o převzatých 

elektroodpadech a způsobech jejich zpracování, využití a odstranění a způsob 

ohlašování zařízení ke sběru, zpracování a využití elektroodpadů, 

j) podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru elektrozařízení pocházejících 

z domácností. 

 

Pro zajímavost je zde uvedeno, jak vypadají sběrné kontejnery na elektroodpad, 

které jsou vyobrazeny na obrázku 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Sběrné kontejnery na elektroodpad [11] 

2.3 Metody zpracování elektronického odpadu 

Protože odpad elektrických a elektronických zařízení je relativně nový druh 

odpadu, který se na odpadovém trhu vyskytuje přibližně 15 – 20 roků a jeho složení 
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se neustále mění, v současnosti je k dispozici zatím omezené množství poznatků 

o možnostech jeho zpracování. Používané technologie se odvíjejí od ekonomických 

podmínek v dané zemi či lokalitě. Postupem času se používané recyklační technologie 

zdokonalují, aby byla docílena maximální možná míra materiálového zhodnocení 

elektroodpadu s minimálními nároky na spotřebu energie. 

Jednotlivé metody zpracování elektronického odpadu se dají rozdělit následovně: 

 Mechanické metody 

 Pyrometalurgické metody 

 Hydrometalurgické metody 

 Elektrochemické metody 

 Biotechnologické metody 

V dalších podkapitolách se zmíním blíže k prvním třem metodám, tj. mechanické, 

pyrometalurgické a hydrometalurgické metody, které jsou více používané, anebo se jedná 

o jejich kombinaci oproti méně používaným elektrochemickým a biotechnologickým 

metodám (jedná se o loužení, které probíhá bakteriální kulturou → princip spočívá 

v oxidaci základních nosičů Fe
3+

 a jejich loužení v kyselém prostředí). 

Metalurgickému zpracování, tedy hydrometalurgickým a pyrometalurgickým 

procesům, předchází mechanická úprava elektronického odpadu. 

2.3.1 Mechanické metody 

Základním principem mechanických metod zpracování elektronického odpadu je 

separace odpadu na jednotlivé složky, tedy na polymery a kovy, poté se provádí zmenšení 

velikosti vstupního materiálu. První operací, která se provádí před samotným 

mechanickým zpracováním, je většinou ruční nebo částečně mechanizovaná demontáž, 

která je zaměřená hlavně na součásti s obsahem cenných kovů jako jsou transformátory, 

kondenzátory, motory, cívky, chladící tělesa, baterie, kabely apod. Při prvotní demontáži 

se odstraňují i součásti, které obsahují nebezpečné látky, například baterie, rtuťové spínače, 

kondenzátory s obsahem PCB a jiné [12]. 

Mechanická demontáž má obvykle tři kroky. Při prvním kroku se odstraňují částice, 

které obsahují nebezpečné látky, v druhém kroku se odstraňují části, které mohou být dále 

použity, aniž by došlo k jejich rozbití nebo úpravě. Třetím krokem mechanické demontáže 

je získání znovupoužitelných částí jako náhradních dílů [13]. 
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Další operací při mechanickém zpracování elektroodpadu je jeho drcení, mletí 

a třídění. Poslední operací je separace jednotlivých složek elektronického odpadu. 

Rozdělení mechanické úpravy: 

 selektivní demontáž na jednotlivé komponenty 

 mechanické zpracování pro recyklaci [13] 

2.3.2 Pyrometalurgické metody 

Hlavní předností pyrometalurgických metod je schopnost zpracování všech forem 

OEEZ, avšak najdou se i nevýhody. Těmi jsou vznikající odplyny (výpary) při hoření 

polymerů (zdroj znečištění životního prostředí) a struska s obsahem těžkých kovů. Využívá 

se při spékání (neboli aglomeraci) a reakce s plynnou fází za vysokých teplot [12]. 

Další používanou metodou recyklace elektroodpadu je termické spálení 

v pyrolýzním bubnu (rotační peci). Šnekovým podavačem se rozmělněné komponenty 

dávkují do pece spolu s koksem. Čištění plynu se provádí ve Venturiho pračkách 

s přídavkem vápenného mléka. Pevné produkty procesu jsou složeny ze směsi železa, 

neželezných kovů, skelných vláken s koksem a z keramiky. Další zmiňovanou metodou je 

reakce s plynnou fází, která se využívá při zpracování drcených zlacených elektronických 

součástek. Jedná se o chloraci plynným chlórem při teplotě 500°C a době chlorace 

20 minut. Výsledným produktem je AuCl3. Byla testována i metoda přímé chlorace 

a bromace na postříbřených kontaktech z mosazi.  

Elektrotechnické součástky jako jsou konektory, tištěné spoje nebo integrované 

obvody se mísí v peci s roztaveným olovem. Plasty vyhoří, železo a část barevných kovů 

plavou na povrchu taveniny a odtud se stahují. Do roztaveného olova přechází většina 

ušlechtilých kovů. Tavenina se následně prohání vzduchem, většina olova a obecných 

kovů se zoxiduje a odstraní jako struska. Zbylá část olova obohacená o drahé kovy 

se podrobí rafinaci. 

2.3.3 Hydrometalurgické metody 

Hydrometalurgie je metoda získávání kovů mokrou cestou za pomocí vodných 

i nevodných roztoků. Hydrometalurgické procesy se provádějí v teplotním rozsahu 

od 25°C do 250°C a za celkového tlaku několik kPa až do výše 5000 kPa Součástí 

hydrometalurgických procesů jsou i extrakční metody, kterými se za pomocí chemických 

reakcí ve vodných i nevodných roztocích získávají kovy, jejich soli nebo jiné sloučeniny 

kovů [13]. 
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Hlavním technologickým uzlem hydrometalurgických procesů druhotných surovin bývá 

většinou několikastupňové kyselé, zásadité nebo amoniakální loužení už roztříděných 

materiálů. Získané výluhy jsou poté zpracovány na kov, respektive chemický koncentrát 

celou řadou procesů počínaje cementací, precipitací, destilačním srážením až po iontovou 

výměnu, extrakci a extrakční elektrolýzu. Samotná elektrolýza je pro složitost odpadních 

roztoků, které obsahují velké množství ekonomicky i ekologicky náročně zpracovatelných 

kovů (např. měď, zinek, nikl, kadmium, stříbro, palladium, železo, atd.) používána ve světě 

pro přepracovávání elektroodpadu poměrně zřídka. Většinou se elektrolýzou získává podíl 

mědi případně niklu a drahé kovy zůstávají v anodických kalech. 

Hydrometalurgické procesy byly původně vyvinuté na výrobu některých kovů 

z primárních surovin, avšak ze známých důvodů, jakými jsou např. zmenšující se zásoby 

primárních surovin, v posledních období vzrůstá jejich aplikace právě pro zpracování 

kovonosných, resp. kovových odpadů [14]. 

Při hydrometalurgickém zpracování odpadů se ve skutečnosti jedná o postupy, 

které byly individuálně vyvinuté na konkrétní druh odpadu [14]. 

 

Mezi výhody hydrometalurgických metod při zpracování druhotných surovin 

patří [12]: 

 procesy probíhají při nízkých teplotách 

 nižší provozní náklady a spotřeba energie 

 dosažení vyšší výtěžnosti a menších ztrát ušlechtilých kovů, než 

u pyrometalurgických metod 

 možnost zpracovávat chudé i bohaté materiály (obsahy kovů od g/t až 

do 10 kg/t) 

 lepší možnost ochrany životního prostředí 

Mezi nevýhody hydrometalurgických metod při zpracování druhotných surovin 

patří [12]: 

 nízká životnost zařízení vzhledem k agresivitě používaných chemikálií 

 používání drahých konstrukčních materiálů (antikorozní ocel, titan, sklo) 

 velké objemy používaných loužících roztoků 

 neschopnost okamžitě reagovat na změnu složení zpracovávaného materiálu 
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 vznik silně zasolených odpadních vod s obsahem Cl
-
, NO

3-
, SO4

2-
 

 exhalace s obsahem NOx, SO2 

3 Teorie rozpouštění kovů 

Rozpouštěním budeme rozumět rozpouštění pevných látek v kapalině. Základem 

tohoto procesu je difúze částic z rozpouštěné látky směrem do rozpouštědla. Množství 

těchto „rozpuštěných“ (přesunutých) částic se udává v molech. Podle definice 

obsahuje1 mol libovolné látky 6,022045 × 10
23

 částic (Avogadrova konstanta). Budeme-li 

se dále zmiňovat o koncentraci, budeme mít na mysli molární koncentraci rozpuštěné látky 

v rozpouštědle, a to dle definice jako množství molu rozpouštěné látky v celkovém objemu 

rozpouštědla CA = nA/V, kde nA je látkové množství v molech, a V je objem rozpouštědla. 

Při popisu rozpouštění se můžeme dívat na celý proces buďto z pohledu každé 

jednotlivé částice, které je přirazena náhodná veličina T s významem času, kdy přejde 

do prostředí rozpouštědla, anebo sledovat celý proces jako celek, brát rozpouštěnou látku 

jako populaci molekul, a studovat v čase změny koncentrace rozpouštěné látky 

v rozpouštědle. 

Rychlost rozpouštění závisí na povrchu rozpouštěné látky - je zřejmé, že čím větší 

plocha, tím rychlejší rozpouštění. 

Při hydrometalurgických pochodech má podstatný vliv prostředí tvořené 

rozmělněnou horninou. V závislosti na způsobu pochodu představuje toto prostředí buď 

hmotu drobných částic, vznášejících se ve vodě (drť, kaly, vyluhované promícháváním), 

nebo vrstvu nepohyblivých zrn, nebo kousků rudy, jejichž mezerami prosakuje roztok 

(perkolace písku nebo kouskové rudy). Velmi důležitou charakteristikou podmínek 

rozpouštění je poměr váhy roztoku spotřebovaného při loužení k váze zpracované rudy. 

Vnikání rozpouštědla do pórů a průchodů v kovu je spojeno s pohybem kapaliny 

v těchto průchodech a s difúzí jak samotného rozpouštědla, tak i produktů vzájemného 

působení činidla s kovem. Přitom hrají značnou roli kapilární jevy, založené na smáčivosti 

kovu rozpouštědlem. Rychlost pronikání roztoku kovem závisí na vytěsnění plynů z jejího 

povrchu. To závisí na smáčitelnosti kovu roztokem a na rozpustnosti plynu v kapalině. 

Prosáknutí kovu je závislé na tom, jak hydrofilní je její povrch. Proto má pro pronikání 

roztoku velký význam působení činidel, které vedou k fixaci povrchově aktivních látek. 

Jejich tvoření a fixace hydrofilního povlaku způsobují smáčení a pronikání roztoku 
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do všech pórů, trhlin a kapilárních průduchů. Vliv hydrofilních povrchově aktivních látek 

vykazuje kladné působení při rozličných loužících pochodech, zvláště při loužení 

hrubozrnného materiálu [15]: 

Rozpouštění kovů ve vodných roztocích je velice problematické. V následujícím 

popisu je možno ho vysvětlit. Kov, který je ponořen do vody, se nepatrně rozpouští tak, že 

začne uvolňovat do vody kationty ze své krystalové mřížky. Tzn. molekuly vody naráží 

na povrch kovu, až vyrazí z mřížky kation kovu. Toto rozpouštění se projeví tím, že se kov 

oproti roztoku začne nabíjet záporně. Obdobná situace pak nastává tehdy, ponoří-li se kov 

do roztoku jeho soli. Záleží ale na koncentraci kovových kationtů v roztoku. Pokud je 

koncentrace nižší, než kolik se kov snaží uvolnit – kov se nabíjí opět záporně. Pokud je naopak 

koncentrace vyšší, kationty z roztoku se zachycují na povrchu kovu a kov se poté nabíjí 

kladně. Tento jev je pro každý kov různý, ale zároveň charakteristický. Chování kovů vůči 

vodě lze vyjádřit tzv. standardním elektrodovým potenciálem E°. Potenciál kovové elektrody 

ponořené do roztoku svých iontů je dán Nernstovou rovnicí (5) [15]: 

3.1 Nernstova rovnice 

Nernstova rovnice je jedna ze základních elektrochemických rovnic vyjadřující 

závislost potenciálu elektrody, která je v kontaktu s roztokem iontů, na koncentraci 

(přesněji řečeno aktivitě) těchto iontů. Nernstova rovnice může být experimentálně 

ověřena pomocí elektrochemického článku vytvořeného z inertní indikační elektrody 

a běžné referenční elektrody. Potenciál indikační elektrody je monitorován prostřednictvím 

rovnovážného napětí článku v závislosti na koncentraci elektrolytu, tj. aktivitě příslušného 

iontu [16]. 

Základy elektrochemie [17] 

Při oxidačně redukčních chemických reakcích dochází mezi reagujícími látkami 

k přenosu elektronů. Z tohoto důvodu existuje souvislost mezi chemickými pochody 

a současně probíhajícími elektrickými procesy. 

Působením vnějšího elektrického pole dochází u řady látek k chemickým změnám. 

Uvedený proces se nazývá elektrolýza. Elektrolyticky je možno vyvolat i takové reakce, 

které by samy neprobíhaly. Příkladem je elektrolytické vylučování kovů z roztoků solí 

nebo tavenin. 
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Naproti tomu je možné průběh samovolně probíhající chemické reakce využít 

k výrobě elektrické energie. Na tomto principu jsou založeny mobilní zdroje proudu, jako 

jsou baterie a akumulátory. 

Standardní elektrodový potenciál. Typy elektrod [17] 

Od ostatních redoxních reakcí se reakce využívané v elektrochemii liší tím, že 

rozdělení redoxní reakce na dílčí reakci oxidační a na dílčí reakci redukční u nich není 

formální, ale skutečné. Elektrochemické reakce se uskutečňují převážně na elektrodách 

ponořených do roztoku (taveniny) solí. Na jedné elektrodě – katodě dochází pouze 

k redukci reaktantů (katoda je donorem elektronů) a na druhé – anodě pouze k oxidaci 

reaktantů (anoda je akceptorem elektronů), např. redoxní reakci (1) můžeme uskutečnit 

v Daniellově galvanickém článku. Jedná se o spontánní reakci (G° = - 212 kJ.mol
-1

). 

Zn(s) + Cu
2+

 (aq) = Zn
2+

 (aq) + Cu(s) (1) 

 

Při průchodu proudu tímto článkem probíhá na zinkové elektrodě oxidační děj 

a na měděné elektrodě děj redukční: 

Zn(s) = Zn
2+

 (aq) + 2e
– 

 oxidace    (2) 

2e
–
 + Cu

2+
 (aq) = Cu(s) redukce    (3) 

 

Kationty v krystalové mřížce kovové elektrody mají snahu přecházet do roztoku, 

ve kterém je ponořena. Roztok se však přijímání kationtů ”brání” a výsledkem těchto dvou 

dějů je rovnováha, kdy se na rozhraní kov – roztok vytváří elektrodový potenciál. 

Samotný elektrodový potenciál není možno změřit. Je však možno změřit rozdíl potenciálů 

u dvou různých elektrod. Použijeme-li jednu elektrodu jako základní – standardní 

vodíkovou elektrodu (platinová elektroda pokrytá platinou houbou ponořená při 25 °C 

do roztoku o jednotkové aktivitě oxoniových iontů – pH = 0 a je k ní přiváděn vodík 

o standardním tlaku 101,3 kPa), pak potenciály elektrod proměřené vůči této elektrodě se 

nazývají standardní redoxní potenciály E
0
. Standardní redoxní potenciály E

0
 jsou 

tabelovány a pomocí nich můžeme sestavit tzv. elektrochemickou řadu napětí kovů, 

která vypovídá o redukčních vlastnostech kovů a umožňuje spočítat napětí 

elektrochemického článku sestaveného z vybraných elektrod [17]. 
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Elektrodový děj obecně: 

redneox  
 (4) 

ox

red

a

a

nF

RT
EE ln0   (5) 

E – elektrodový potenciál elektrody 

E
0
 - standardní elektrodový potenciál 

R - universální plynová konstanta (8,314 J/K/mol) 

T - absolutní teplota [K] 

n - počet vyměněných elektronů 

F - Faradayova konstanta (96 485 C/mol) 

aox, ared - aktivita oxidované nebo redukované formy 

 

Elektrodový děj kovové elektrody:  

)()( sMeenaqnMe 
 (6) 

Elektrodový potenciál: 

 


200 lnln
2

Me
nF

RT
E

a

a

nF

RT
EE Me

Me

Me
MeMe  (7) 

Standardní potenciály charakterizují redukční nebo oxidační schopnost částic 

ve vodných roztocích. Čím zápornější je standardní potenciál, tím silnější je redukční 

činidlo. Kovy, které stojí na dolním konci elektrochemické řady napětí (alkalické a kovy 

alkalických zemin) jsou obzvláště silná redukční činidla a jsou snadno oxidovatelné. Kovy 

se záporným standardním potenciálem se nazývají neušlechtilé kovy. Kovy s kladným 

standardním potenciálem se nazýváme ušlechtilé kovy [17]. 
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Vybrané standardní redukční potenciály při 25°C: 

F2 (g) + 2 e
– 

= 2 F
– 

(aq) + 2,87 

MnO4 
–
 + 8H

+
 + 5e

–
 = Mn

2+
 + 4H2O + 1,51 

Cl2 (g) + 2 e
–
 = 2 Cl

– 
(aq) + 1,36 

Br2 (g) + 2 e
–
 = 2 Br

– 
(aq) + 1,07 

Fe
3+

 (aq) + e
–
 = Fe

2+ 
(aq) + 0,77 

I2 (g) + 2 e
–
 = 2 I

– 
(aq) + 0,54 

2 H2O + O2 (g) + 4 e
–
 = 4 OH

–
 (aq) + 0,41 

2 H
+
(aq) + 2 e

–
 = H2 (g)    0,00 

Pb
2+

 + 2 e
-
 = Pb (s) - 0,126 

Sn
2+

 + 2 e
-
 = Sn (s) - 0,14 

Fe
2+

 (aq) + 2 e
–
 = Fe

 
(s) - 0,45 

Zn
2+

 (aq) + 2 e
–
 = Zn

 
(s)   - 0,762 

Al
3+

 (aq) + 3 e
–
 = Al

 
(s)  - 1,67 

Mg
2+

 (aq) + 2 e
–
 = Mg

 
(s)  - 2,37 

Na
+
 (aq) +  e

–
 = Na

 
(s)  - 2,71 

Li
+
 (aq) +  e

–
 = Li

 
(s)      - 3,04 

 

Ze standardních redoxních potenciálů je možné vypočítat napětí mezi poločlánky 

(ve standardním stavu), reakce (8): 

E
0
 = E

0
 (katoda) - E

0
 (anoda) (8) 

Jestliže ponoříme kovovou elektrodu do roztoku soli téhož kovu, ustaví 

se rovnováha, reakce (9): 

M = M
n+

 + ne
-
 (9) 

Ušlechtilé kovy mají díky svému kladnému standardnímu potenciálu schopnost 

„vytahovat“ své kationty z roztoku, a tím kovová elektroda získá kladný náboj. 

Neušlechtilé kovy se naopak v roztoku rozpouští, tj. přechází do něj kationty a elektrony, 

které zůstávají na kovové elektrodě, jí dodávají záporný náboj. Spojením dvou 

poločlánků vzniká článek [17]. 

3.2 Vliv teploty a pH prostředí 

Reakční rychlost závisí na teplotě prostřednictvím rychlostní konstanty k. 

V jednoduchých reakcích s teplotou roste jak rychlostní konstanta, tak i rychlost reakce. 

Také rychlost paralelných a následných reakcí roste s teplotou. Při reakcích probíhajících 

složitějším mechanismem může rychlost s teplotou klesat. Vzrůst teploty v loužících 

procesech obvykle tyto procesy významně urychlují [15]. 
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Volba postupu hydrometalurgického zpracování rudy se určuje především možností 

nejdokonalejšího vytěžení cenných složek a závisí na formě, ve které se cenná složka 

nachází, na její asociaci s jinými složkami rudného materiálu a na fyzikální stavbě rudy. 

Tvar zrn nerostu určuje rychlost rozpouštění, čímž se stává jedním z činitelů podmiňujícím 

efektivnost loužení a objem zařízení na loužení. Podle rozličných tvarů zrn je možno 

vybrat několik typických geometrických tvarů charakterizujících buď celé zrno, nebo 

jednotlivé elementy jeho povrchu [12]. 

Vliv pH prostředí ovlivňuje proces loužení tím, o jaký loužící roztok se jedná a jaký 

druh kovu chceme získat z tohoto vodného výluhu. 

4 Loužení 

Loužení je získávání jedné nebo více složek z tuhého substrátu do kapalného 

výluhu. Z fyzikálně – chemického hlediska jde o heterogenní proces, kterého se zúčastňují 

nejméně dvě fáze: tuhá (s) a kapalná (l). 

4.1 Fyzikální a fyzikálně – chemické faktory loužení 

Volba podmínek a způsobu převodu užitkových složek z tuhé do kapalné fáze 

předpokládá znalosti základních informací a kinetice a dynamice procesu. Při rozpouštění 

tuhé látky dochází k rozpadu tuhého skupenství materiálu a vzniká homogenní kapalná 

směs s nižším stupněm uspořádanosti. K rozpouštění tuhé látky v kapalném rozpouštědle je 

zapotřebí narušit síly, které udržují částice v tuhém skupenství. Naopak při rozpouštění 

iontových krystalů ve vodě je důležité dodat energii na přerušení kohezních sil tuhé fáze, 

kdy dojde k uvolnění jednotlivých iontů ze struktury. Interakce částic rozpouštěné látky 

s molekulami rozpouštědla se nazývá solvatace, a pokud je jako rozpouštědlo použita voda 

jedná se o hydrataci [12]. 

Rozpustnost látky v daném rozpouštědle je jednoznačně určená teplotou, tlakem 

a koncentrací jiných látek přítomných v roztoku. Rozpustnost se tedy může ovlivňovat 

změnou teploty nebo přídavkem dalších složek. Pokud je rozpouštění tuhých látek 

v kapalinách endotermický děj, zvyšování teploty má jednoznačně příznivý vliv 

na rozpustnost. Proto některé těžko rozpustné látky jsou louženy za zvýšených teplot. 

Užitková voda se může do roztoku převádět buďto rozpadem tuhého skupenství 

rozpouštěné látky účinkem rozpouštědla (nedochází ke změně chemické podstaty složek 

roztoku) nebo substituční chemickou reakcí základních stavebních částic tuhé fáze s ionty 
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roztoku kyselin, zásad nebo solí, kdy dochází ke vzniku nových sloučenin rozpustných 

ve vodě. 

Za fyzikální vlivy působící na průběh loužení můžeme tedy považovat: 

 teplotu, 

 tlak, 

 zrnitost materiálu, 

 intenzitu styku rudy s roztokem. 

4.2 Kinetika procesu rozpouštění 

Rychlost rozpouštění lehce rozpustných minerálů a jiných tuhých látek se většinou 

neurčuje rychlostí průběhu chemické reakce na hranici tuhá fáze – kapalina, nýbrž 

rychlostí difúzních procesů. Na povrchu se vytvoří vrstvička, jejíž koncentrace se rovná 

koncentraci nasyceného roztoku. Přes tuto vrstvičku probíhá difúze rozpustných látek. 

Rychlost průběhu difúze určuje rychlost celého procesu. Transportní procesy v kapalinách 

a plynech jsou difúze a konvekce [12]. 

Difúze je založená na tepelném molekulárním pohybu. Konvekce spočívá 

na makroskopických pohybech, jako jsou turbulence a laminární proudění. V obou 

případech musí existovat koncentrační spád, aby nastala látková výměna. Difúze je možná 

jen v neturbulentním prostředí. Přechod rozpouštědla z roztoku k minerálnímu povrchu, 

jako i přechod produktů reakce do celé masy roztoku, probíhá cestou konvekce a na hranici 

s minerálem probíhá účinkem tepelné molekulární difúze. Během rozpouštění tuhé látky 

ubývá při jejím povrchu rozpouštědlo, které se spotřebuje na rozpuštění vyloužené složky 

ve vrstvě, která přiléhá k částicím látky, ale také působením na jiné přítomné částice 

zpracovávané rudy, kovu [12]. 

Difúze v hydrometalurgickém loužení probíhá v povrchové vrstvě roztoku 

na rozhraní minerálu a roztoku (obrázek 4). Okolo povrchu rozpouštějícího se kovu 

se nachází vrstva roztoku (d = 20 – 50 mm) se sníženou koncentrací látek ubývajících 

při procesu rozpouštění. Velikost této vrstvy se mění v závislosti na relativní rychlosti 

pohybu minerálu a roztoku. Hloubka difúzní vrstvičky d, což je obal vzniklý adsorpcí 

vzniklých produktů, závisí v podstatné míře na fyzikálních podmínkách rozpouštění 

a hlavně na podmínkách promíchávání rmutu [12]. 
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Obrázek 4 Zjednodušený proces difúze a konvekce při loužení [12] 

 

S nárůstem teploty se zvyšuje rychlost chemické reakce i rychlost difúze. Vyplývá 

to z toho, že s růstem teploty obsahuje většina částic rozpouštědla dostatečné množství 

energie, a proto snadněji rozrušují nebo oslabují chemické vazby rozpustných látek. 

Rychlost difúze se zvětšuje přibližně o 2 % při zvýšení teploty o 1 %. Vliv teploty 

na rychlost loužení se hodnotí na základě hodnoty tepelného součinitele, kterým se rozumí 

zvýšení rychlosti reakce rozpouštění při nárůstu teploty o 10°C. V případě heterogenních 

reakcí řízených procesy difúze je tepelný součinitel reakcí menší nebo se rovná 1,5. Proces 

loužení se může urychlit i zvyšováním tlaku za určitých podmínek. 

 

Z činitelů, kteří určují rychlost rozpouštění, mají největší význam [12]: 

 koncentrace rozpouštědla 

 koncentrace oxidačního činidla 

 teplota 

 podmínky míchání nebo dodávání čerstvého roztoku 

 poměr mezi krystalickou a koloidní částí vzorku 

 vztah množství roztoku k množství vzorku 

 hmotnost vzorku 

 přítomnost hydrofobních látek v roztoku, které se adsorbují na povrchu 

vzorku 

 škodlivé příměsi v roztoku 
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5 Vlastnosti a schopnost rozpouštění cínu, olova, zinku 

V následujících kapitolách jsou popisovány jednotlivé kovy zkoumané 

v experimentální části a schopnost jejich rozpouštění v roztocích kyselin nebo zásad. 

5.1 Vlastnosti cínu 

Cín je nízkotavitelný stříbrobílý lesklý kov, používaný člověkem již od starověku. 

Je nepříliš tvrdý, ale značně tažný, takže ho lze válcovat na velmi tenké lístky (obalový 

materiál staniol). Jeho hustota je 7,28 g/cm
3
, teplota tání 231,8 °C. Na obrázku 5 je 

znázorněn kovový cín. Těká ve značné míře již při 1200 °C, ačkoliv teplota varu leží až 

u 2362 °C. Nejdůležitější, téměř jedinou rudou cínu je cínovec (kassiterit) SnO2. Tento 

nerost se vyskytuje v primárních ložiskách, vtroušen v jiných horninách, především v žule, 

a v sekundárních ložiskách v malých zrnkách, která jsou silně promíšena s pískem nebo 

hlínou, takže obsah cínu v těchto rudách, upotřebitelných pro získávání kovu, činí často jen 

několik málo procent, kdežto čistý oxid cíničitý obsahuje 78,62 % cínu. Z taveniny tuhne 

obvykle cín ve čtverečných krystalitech. Krystalová struktura cínu se zřetelně projeví, 

jestliže jeho povrch naleptáme kyselinou chlorovodíkovou. Vzájemné tření krystalů 

vyvolává skřípot při ohýbání cínové tyčinky ("vrzání cínu"). Asi při 170 °C se cín 

přeměňuje v jinou, rovněž čtverečnou modifikaci, která se od obyčejné liší náhlou změnou 

poměru os c/a a náhlým vzestupem obsahu tepla. Obě tyto změny jsou jen malé, jsou však 

provázeny značnými změnami mechanických vlastností cínu. Nad uvedenou teplotou 

se totiž cín stává velmi křehkým, takže se dá práškovat (nejlépe asi při 200 °C) a pádem 

z výšky se roztříští na drobné kousky. Na tom je založena výroba tzv. zrněného cínu 

(grain-tin). Třetí modifikace, práškový šedý cín (hustota při 18 °C = 5,75 g/cm
3
), je stálá 

pod 13,2 °C. Přeměna v tuto krychlovou modifikaci a naopak probíhá obvykle nekonečně 

malou rychlostí. Přechodem cínu v šedou modifikaci se cínové předměty zcela rozrušují. 

Na místech zasažených touto přeměnou se rozpadají na prášek ("cínový mor") [18]. 

 

Obrázek 5 Kovový cín [19] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Metal_cube_tin.j
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Při dlouho trvajícím velkém chladu se stává, že přeměna cínu v šedou modifikaci 

začíná samovolně na ojedinělých místech. Potom se tvoří na postižených předmětech šedé 

vřídkovité útvary, které se skládají z prášku šedého cínu. Jeho částice působí jako 

krystalizační zárodky na jiných místech, takže rozrušující přeměna se šíří jako nakažlivá 

nemoc, jakmile již na jednom místě začala. Pojmenování "cínový mor" je tedy pro tento 

jev velmi přiléhavé. Sklon k přeměně je přirozeně tím větší, čím hlouběji byl cín ochlazen 

pod 13,2 °C. Na druhé straně platí však i zde zákon, že reakční rychlost s klesající teplotou 

klesá. Proto existuje určitá teplota, při níž rychlost přeměny dosahuje svého maxima. Je to 

asi -48 °C. Také předcházející tepelné a mechanické zpracování kovu a počet přeměn, 

které již prodělal, ovlivňují velmi značně rychlost této přeměny [18]. 

Struktura mřížky šedého cínu (Sn α – kubická soustava) je stejná jako u diamantu. 

Obyčejný tetragonální bílý cín (Sn β) tvoří mřížku (u jiných prvků nepozorovanou), 

na kterou lze pohlížet jako na mřížku diamantu, deformovanou ve směru osy c. Modifikace 

cínu stálá nad 170 °C (Sn γ) se strukturně liší od obyčejného cínu jen velmi málo, jak již 

bylo uvedeno, jedná se o kosočtverečnou soustavu. Přeměna Sn α  Sn β je provázena 

nejen značným vzrůstem hustoty, ale také významným zesílením kovového charakteru. 

Obojí spolu souvisí, pro kovy je totiž charakteristické zejména těsné uspořádání atomů 

(velká koordinační čísla). Naproti tomu nekovy mají jen malá koordinační čísla (4 a méně) 

vzhledem k orientaci vazeb a proto dosti prostornou strukturu. Kontrakci, k níž dochází 

patrně při dodání tepla uvolněním orientovaných vazeb, lze kromě u cínu pozorovat také 

u jiných prvků, které v periodické soustavě leží blízko hranice mezi kovy a nekovy, např. 

u Ga, Si, Ge, Bi a Te. U těchto prvků však nedochází ke kontrakci již v tuhém stavu, nýbrž 

teprve při tání. U telluru dokonce teprve poněkud nad teplotou tání. Za extrémě nízkých 

teplot pod 3,72 K je cín supravodičem I typu [18]. 

Ke vzduchu a vodě je cín za obyčejné teploty stálý, za vyšší teploty se však 

oxiduje. Páry cínu snadno úplně shoří na oxid cíničitý. S volnými halogeny se cín slučuje 

na tetrahalogenidy. S chlorem a bromem reaguje již za obyčejné teploty, s jodem 

při mírném zahřívání. S fluorem za obyčejné teploty v patrné míře nereaguje, avšak 

při 100 °C s ním reaguje velmi prudce (za vzniku plamene). Také se sírou, selenem 

a tellurem reaguje živě za zvýšené teploty. S dusíkem se přímo neslučuje, slučuje se však 

za tepla s fosforem [18]. 
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5.1.1 Schopnost rozpouštění cínu v kyselinách a zásadách 

Zředěné kyseliny působí na cín jen zvolna, jak odpovídá malému rozdílu jeho 

standardního potenciálu proti standardnímu potenciálu vodíku. Nejlépe se rozpouští 

v koncentrované kyselině chlorovodíkové, jak je vidět u reakce (10). 

Sn + 2 HCl = SnCl2 + H2 (10) 

Rovnice nevyjadřuje tento pochod zcela přesně, neboť při rozpouštění v kyselině 

chlorovodíkové spolupůsobí také snaha cínu tvořit chlorokomplexy např. [SnCl3]. Cín 

reaguje prudce také s koncentrovanou kyselinou dusičnou. Mění se přitom v bílý prášek, 

nerozpustný ve vodě, v kyselinu b-cíničitou. Mnohem neochotněji reaguje cín 

s koncentrovanou kyselinou sírovou, v níž se rozpouští za vývoje oxidu siřičitého. Varem 

s alkalickými louhy přechází cín do roztoku a tvoří se přitom ionty hydroxocíničitanové, 

reakce (13). 

Sn + 4 H2O + 2 OH
-
 = [Sn(OH)6] + 2 H2 (11) 

Rozpouští se rovněž, vneseme-li cín jako anodu do koncentrovaného sodného 

louhu, reakce (12). 

Sn – 4 e
-
 + 6 OH

-
 = [Sn(OH)6] (12) 

Překročí-li však přitom hustota proudu určitou hodnotu, pak se cín náhle 

"pasivuje", a to znamená, že se chová jako nekorodovatelná elektroda. Vlastností důležitou 

pro použití cínu je jeho snadná slévatelnost s jinými kovy. Kovový cín je nejedovatý, 

protože je prakticky nerozpustný. Přesto se však mohou ve starých a silně kyselých 

konzervách vyskytovat rozpustné sloučeniny cínu, které mohou způsobit poruchy trávení, 

zpravidla však jen lehčího rázu [18]. 

5.2 Vlastnosti olova 

Olovo je prvek skupiny IV. A periodického systému s relativní hmotností 207,19, 

atomovým číslem 82, specifickou hmotností 11,34 g.cm
-3

, bodem tání 327,5°C a bodem 

varu 1740°C a krystalografickou mřížkou, která je kubická plošně centrovaná (KPC). 

V krystalické formě je to modrostříbřitě bílý, měkký kov s velkou odolností vůči korozi. Je 

velmi kujný a tažný a špatně vede elektřinu. Přídavkem malého množství jiného kovu, 

např. antimonu, se stává tvrdším. Možné oxidační stavy jsou 0, +2, +4. Ve většině 

anorganických sloučenin se olovo vyskytuje ve dvojmocné formě. Anorganické soli olova 

jsou většinou špatně rozpustné s výjimkou octanu, dusičnanu, chlorečnanu, chloristanu 

a do určité míry i chloridů [20, 21]. 
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V kompaktním stavu se na vlhkém vzduchu příliš nemění, pouze zvolna ztrácí lesk 

a tvoří se na něm šedobílá vrstva oxidů, hydroxidů a uhličitanů. Kovové olovo, které je 

zobrazeno na obrázku 6, velmi dobře pohlcuje rentgenová záření a slouží proto k odstínění 

zdrojů tohoto záření v chemických a fyzikálních aparaturách a především v lékařství 

při ochraně obsluhy běžných medicinálních rentgenů. Polotloušťka olova je závislá 

na energii a typu záření, například pro stínění beta záření je olovo naprosto nevhodné 

z důvodu silného druhotného záření které vzniká při interakci beta záření s atomy olova. 

Jeho slitiny s cínem, antimonem nebo stříbrem vykazují výborné vlastnosti 

při mechanickém spojování kovových předmětů pájením a jako pájky jsou doposud široce 

používány. 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Kovové olovo [22] 

 

5.2.1 Schopnost rozpouštění olova v kyselinách a zásadách 

Za zvýšené teploty olovo reaguje se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou, viz. 

reakce (13), a sírovou, viz. reakce (14), za vzniku příslušných solí a uvolnění vodíku. 

Zředěnou kyselinou dusičnou se redukuje na oxid dusnatý NO, viz. reakce (15), 

s koncentrovanou vzniká oxid dusičitý NO2, viz. reakce (17), s koncentrovanou kyselinou 

sírovou reaguje na síran a oxid siřičitý, viz. reakce (16) [23]. 

Pb + 2 HCl /zř./  PbCl2 (málo rozpustný) + H2 (13) 

Pb + H2SO4 /zř./  PbSO4 + H2 (14) 

Pb + 8 HNO3 /zř./  3 Pb(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O (15) 

Pb + 2 H2SO4 /konc./  PbSO4 + SO2 + 2 H2O (16) 

Pb + 4 HNO3 /konc./  Pb(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O (17) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Metal_cube_lead.j
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Dobře se rozpouští především v kyselině dusičné, koncentrovaná kyselina sírová ho 

naopak pasivuje a olovo s ní nereaguje. 

Reaktivita olova je snížena tvorbou tenké vrstvy nerozpustného produktu (oxid, 

oxid-uhličitan, síran nebo chlorid). Organické kyseliny např. octová, v přítomnosti 

vzduchu rozpouštějí olovo za vzniku soli, která brání kontaktu s kovem, např. při výrobě 

nebo skladování vína, ovocných šťáv a ostatních nápojů. S fluorem reaguje za normální 

teploty za vzniku fluoridu olovnatého (PbF2). S chlorem reaguje až po zahřátí, vzniká 

chlorid olovnatý (PbCl2). Roztavené olovo reaguje s chalkogeny za vzniku sulfidu 

olovnatého (PbS), selenidu olovnatého (PbSe) a telluridu olovnatého (PbTe) [24]. 

5.3 Vlastnosti zinku 

Zinek je prvek skupiny II. B periodického systému s relativní atomovou hmotností 

65,380, atomovým číslem 30, specifickou hmotnosti 7,13 g/cm
3
, bodem tání 419,58°C 

a bodem varu 906°C a krystaluje v hexagonálním těsném uspořádání. Vzhledově je 

modrobílý kovový prvek se silným leskem (obrázek 7), který však na vlhkém vzduchu 

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

se válcovat na plech a vytahovat na dráty, nad 200°C je opět křehký a dá se rozetřít 

na prach. Zinek je velmi snadno tavitelný a patří k nejsnáze těkajícím kovům. Tepelná 

vodivost zinku je 61 – 64 % a elektrická vodivost 27 % vodivosti stříbra. Při teplotách 

pod 0,875 K je supravodivý. Patří mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony 

v d-sféře. Ve sloučeninách se vyskytuje pouze v mocenství +2 [25]. 

 

Obrázek 7 Kovový zinek s kolečkem mědi [25] 

 

V zemské kůře je zinek poměrně bohatě zastoupen. Průměrný obsah činí kolem 

100 mg/kg, čemuž odpovídá 76 ppm (= počet částic na 1 milion částic). Tímto rozšířením 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_dusi%C4%8Dn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_s%C3%ADrov%C3%A1
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v zemské kůře se řadí k prvkům jako je rubidium (78 ppm) a měď (68 ppm). I v mořské 

vodě je jeho koncentrace značně vysoká – 0,01 mg v jednom litru. Předpokládá se, že 

ve vesmíru připadá na jeden atom zinku přibližně 100 milionů atomů vodíku. 

Hlavním minerálem a rudou pro průmyslovou výrobu zinku je sfalerit neboli blejno 

zinkové ZnS, v přírodě se v malém množství vyskytuje také další minerál se složením ZnS, 

avšak v jiné krystalové modifikaci známý jako wurtzit. Dalšími minerály zinku jsou 

smithsonit neboli kalamín uhličitý ZnCO3, kalamín křemičitý Zn2SiO4H2O, willemit 

Zn2SiO4, troosit (Zn, Mn)2SiO4, zinkit neboli červená ruda zinková ZnO, franklinit (Zn, 

Mn)OFe2O3, zinečnatý spinel ZnOAl2O3 a hemimorfit Zn4Si2O7(OH)2. Vzácně 

se v přírodě můžeme setkat i s elementárním kovovým zinkem. 

Velká naleziště zinkových rud, zejména sfaleritu a smithsonitu, se nachází 

v Kanadě, Spojených státech amerických a Austrálii. Malá množství zinku bývají také 

přimíšena v železných rudách a při zpracování rud železa ve vysoké peci se hromadí 

v podobě zinkového prachu z kychtových plynů. Může to být 30 % i více, a proto se 

pro výrobu zinku vychází i z tohoto materiálu. 

Elementární zinek nachází významné uplatnění jako antikorozní ochranný materiál 

především pro železo a jeho slitiny. Pozinkovaný železný plech se vyrábí řadou postupů, 

nejčastější je galvanické pokovování, postřikování, napařování nebo žárové nanášení 

tenkého povlaku zinku [25]. 

Zinek má velmi dobré vlastnosti pro výrobu odlitků – díky výborné zatékavosti 

vyplňuje roztavený zinek dokonale odlévací formu. Vyrábí se tak kovové součástky, které 

jsou dobře odolné vůči atmosférickým vlivům (nekorodují), ale nemusejí snášet výrazné 

mechanické namáhání, protože zinek je mechanicky velmi málo odolný. Příkladem mohou 

být některé části motorových karburátorů, kovové ozdoby, okenní kliky, konve, vědra, 

vany, střešní okapy, střechy, obkládání nádrží, skříní, ledniček apod. 

Poměrně významné místo patřilo zinku ve výrobě galvanických článků (a jejich 

baterií). Dodnes je běžně užíván zinko - uhlíkový článek. V této oblasti je ale zinek 

postupně nahrazován jinými kovy, zejména niklem a během několika let lithiem. 

Ze slitin zinku je nejvýznamnější slitina s mědí – bílá a červená mosaz. Prakticky se 

využívá řady různých mosazí s odlišným poměrem obou kovů, které se liší jak barvou, tak 

mechanickými vlastnostmi – tvrdostí, kujností, tažností i odolností proti vlivům okolního 

prostředí. Obecně se mosaz oproti čistému zinku vyznačuje výrazně lepší mechanickou 
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odolností i vzhledem. Bílá mosaz se skládá z 85 % zinku, 5 % hliníku a 10 % mědi. 

Dalšími významnými slitinami jsou různé druhy bronzu – například se složením 88 % 

zinku, 6 % hliníku a 6 % mědi a slitina Zelco, která má složení 83 % zinku, 15 % hliníku 

a 2 % mědi. 

Zinek se v menší míře používá i při výrobě klenotnických slitin se zlatem, stříbrem, 

mědí a niklem. Využívá se ho také k srážení zlata vyluhovaného kyanidem a v hutnictví 

k odstříbřování olova – tzv. parkesování. Další využití zinku je při výrobě závaží 

pro vyvažování automobilových kol jako náhrada za toxické olovo. 

Mnoho ze sloučenin zinku se využívá jako nátěrové barvy. K nejznámějším patří 

Lithopon, což je směs sulfidu zinečnatého a síranu barnatého a zinková běloba, což je 

jemně práškovaný oxid zinečnatý. Další známá barva je jemně práškované zinkové blejno, 

chemicky sulfid zinečnatý ZnS, který se používá jako antikorozní nátěr na železo, např. 

se s ním natírají mosty a části strojů. Ze zinku se také razily mince (zejména za válečných 

období) – Protektorátní 10, 20, 50 haléře a koruny [25]. 

5.3.1 Schopnost rozpouštění zinku v kyselinách a zásadách 

V silných minerálních kyselinách se zinek velmi ochotně rozpouští za vývoje 

plynného vodíku. Na vzduchu je zinek stálý, protože se rychle pokryje tenkou vrstvičkou 

oxidu, která ho účinně chrání proti korozi vzdušným kyslíkem i vlhkostí (vodou) – tzv. 

pasivace. Zinek se ale také rozpouští v roztocích hydroxidů, vodném amoniaku a za tepla 

také v chloridu amonném, což je projevem jeho amfoterity (rozpouštění v kyselinách 

i hydroxidech). Pokud je zinek ve velmi čistém stavu, tak rozpouštění v kyselinách ani 

hydroxidech neprobíhá nebo probíhá velmi pomalu. 

Zinek na vzduchu při zahřátí hoří jasně svítivým modrozeleným plamenem, 

přičemž vzniká bílý oxid zinečnatý. Za červeného žáru se zinek oxiduje také vodní parou 

a oxidem uhličitým, který se redukuje na oxid uhelnatý. S halogeny reaguje zinek velmi 

neochotně a pouze za přítomnosti vlhkosti. Sirovodík působí na zinek za normální teploty 

a vzniká tak sulfid zinečnatý. Za tepla se zinek slučuje také se sírou a fosforem. S dusíkem, 

vodíkem a uhlíkem se neslučuje vůbec, ale s amoniakem tvoří za vysokých teplot nitrid 

zinečnatý. S velkým množstvím kovů je zinek neomezeně mísitelný a tvoří slitiny 

a s některými tvoří dokonce sloučeniny [25]. 
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5.4 Rozpouštění cínu, olova, zinku v thiomočovině 

Rozpouštění olova, cínu a zinku v thiomočovině probíhá podle rovnic (18), (19), 

(20), kdy vznikají komplexní sloučeniny. 

     OHNHSCPbHNHSCOHPb 2

2

4222222

0 4
2
1 

  (18) 

     OHNHSCSnHNHSCOHSn 2

2

4222222

0 4
2
1 

  (19) 

     OHNHSCZnHNHSCOHZn 22222222

0 2
2
1 

  (20) 

5.4.1 Thiomočovina a její vlastnosti 

Thiomočovina patří do skupiny thiosloučenin, což je označení sloučenin síry 

vzniklých nahrazením kyslíku sírou. 

THIOMOČOVINA - CH4N2S (obrázek 8), (její chemický název je thiokarbamid –

 amid kyseliny thiokarbamidové) se vyskytuje ve formě bílých lesklých krystalů 

(obrázek 9). Je rozpustná ve vodě, etanolu a roztoku thiokyanatanu amonného, je i téměř 

rozpustná v etheru. Teplota tání thiomočoviny je 170 - 176°C. Vyrábí se zahříváním 

thiokyananu amonného. Thiomočovina a její deriváty jsou univerzálními meziprodukty 

pro syntézu modifikovaných teplem vytvrditelných pryskyřic, barviv, látek zpomalujících 

hoření, prostředků na ochranu rostlin, pesticidů, urychlovačů vulkanizace, přídavků 

na vlasy a inhibitorů koroze, ve farmaceutickém průmyslu k syntéze některých léčiv, 

využívá se taky pro plátování lázní pro kovy. Světová produkce thiomočoviny se pohybuje 

kolem 10 000 tun ročně. Zhruba 40 % se vyrábí v Německu, dalších 40 % v Číně a 20 % 

v Japonsku [26]. 

Rozkladné rovnice thiomočoviny jsou uvedeny v reakcích (21), (22), (23): 

2 SC(NH2)2  NH2(NH)CSSC(NH)NH2 + 2 H
+
 + 2 e

-
 (21) 

NH2(NH)CSSC(NH)NH2  2 [CN-NH2] + H2S + S
0
 (22) 

NH2(NH)CSSC(NH)NH2  SC(NH2)2 + CN-NH2 +S
0
 (23) 

Látka je uvedena v seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických 

látek podle přílohy C k nařízení vlády č. 232/2004 Sb.  

Látka je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [27]. 
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Obrázek 8 Vzorec thiomočoviny 

 

 

Obrázek 9 Vzhled thiomočoviny 

6 Cíle práce 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou rozpouštění tří vybraných kovů 

(olovo, cín, zinek) a pájky (Pb-Sn) v roztocích thiomočoviny s cílem zjistit, zda dochází 

k rozpouštění a přestupu kovové složky do roztoku. Pájka typu Pb-Sn, olovo, cín a zinek 

byly vybrány s ohledem na možnosti využití této metody při získávání těchto kovů 

z elektroodpadu hydrometalurgickými procesy. 

Experimentální část práce je zaměřena především na: 

 ověření možnosti získávání vybraných kovů hydrometalurgickými procesy 

 zjištění vhodných podmínek loužení – teplota, pH, čas loužení 

 ověření možnosti použití vodného roztoku thiomočoviny jako vhodného 

loužidla k převedení vybraných kovů do roztoku 

 možnost intenzifikace procesu použitím tlakového loužení 

 vyhodnocení získaných výsledků a na základě zjištěných údajů zvolit 

podmínky, při nichž tento technologický proces zajišťuje nejvyšší výtěžnost 

 srovnání schopnosti přechodu kovu do roztoku ve formě elementární nebo 

ve formě pájky (slitiny) 
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Při získání pozitivních výsledků z experimentální části by tento postup recyklace 

elektronického odpadu našel své uplatnění při použití hydrometalurgických technologií 

zpracování vybraných součástí elektrického a elektronického odpadu. 

7 Experimentální zkoušky loužení 

Experimentální část práce se zabývá hydrometalurgickým procesem, tj. loužením, 

které patří k velmi rozšířeným způsobům zpracování odpadů z elektronického 

a elektrotechnického průmyslu. 

Hydrometalurgické procesy zpracování odpadů slouží na recyklaci nebo špatné 

získávání kovů a kovových sloučenin tzv. mokrou cestou, to znamená ve vodném 

prostředí. Hydrometalurgie je principielně založená na dvou základních krocích –

 na převodu kovu, resp. jeho sloučeniny do výluhu – proces známý jako loužení 

a na selektivním získávání kovů z tohoto výluhu. 

7.1 Volba podmínek pro loužení cínu, olova a zinku v thiomočovině 

Volba podmínek pro loužení zkoumaných kovů v thiomočovině se týkala: 

1. teploty,  

2. času,  

3. pH,  

4. oxidačního činidla. 

 

Ad. 1. Zvolená teplota pro loužení za normálních podmínek byla 20°C, 50°C, 80°C 

a pro tlakové loužení (nastavená hodnota tlaku - 15 bar) byla teplota 180°C. 

Ad. 2. Zvolený čas pro loužení za normálních podmínek byl 240 minut 

a pro tlakové loužení 120 minut. 

Ad. 3. V loužícím roztoku bylo pH okolo 2,0 – 2,2, které se měřilo pH metrem, typ 

ponorný – HANNA Instruments. Roztok byl okyselen dvěma kapkami koncentrované 

98 % H2SO4 (cca 0,15 ml) za normálních podmínek a u tlakového loužení to bylo deset 

kapek koncentrované 98 % H2SO4 (cca 0,75 ml). 
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Ad. 4. Zvoleným oxidačním činidlem byl peroxid vodíku (H2O2). U loužení 

za normálních podmínek se přidával do roztoku 1 ml H2O2 a u tlakového loužení to bylo 

5 ml H2O2. 

7.2 Mechanická úprava vstupního materiálu – příprava vzorků 

Jako vstupní materiál byly použity větší kusy zkoumaných kovů, které bylo nutné 

upravit pro další použití. 

Kusové vzorky kovů pro loužení byly připraveny pomocí kombinaček a kleští, aby 

měly přibližnou hmotnost 1 g. Na pásové pile PEGAS, která je vyobrazena na obrázku 10, 

vznikly řezáním větších kusů zkoumaných kovů jejich kovové piliny, které byly použity 

jako vzorky pro loužení. Vzorky ve formě pilin byly zdokumentovány 

stereomikroskopem SZX7 s digitálním fotoaparátem, které jsou vyobrazeny na obrázku 11, 

12, 13. 

 

 

Obrázek 10 Pásová pila PEGAS 
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Na obrázku 11 je možno vidět piliny cínu, které byly použity k loužení. 

 

Obrázek 11 Kovové piliny cínu 

Na obrázku 12 je možno vidět piliny olova, které byly použity k loužení. 

 

 

Obrázek 12 Kovové piliny olova 
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Na obrázku 13 je možno vidět piliny zinku, které byly použity k loužení. 

 

Obrázek 13 Kovové piliny zinku 

7.3 Příprava pájky typu Pb-Sn 

Příprava pájky typu Pb-Sn byla potřebná z důvodu, aby byly získány její kovové 

piliny pro loužení v thiomočovině. 

Složení pájky Pb-Sn bylo v poměru 60:40 hmotn. %. Pájka byla vyrobena 

o celkové hmotnosti 200 g, kde bylo 120 g Sn a 80 g Pb. 

Po odvážení požadované hmotnosti cínu a olova na elektrických vahách typu 

KERN KB 600-2 byla dána navážka kovů do keramického kelímku, kam bylo ještě 

vloženo dřevěné uhlí. Takto připravený keramický kelímek byl vložen do elektrické pece 

SVOBODA typ: 018LP (obrázek 14), kde probíhala samotná tavba obou kovů 

pod vrstvičkou již zmíněného dřevěného uhlí. 
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Obrázek 14 Elektrická pec SVOBODA typ: 018LP 

 

Po ukončení tavby byla získána pájka Sn60-Pb40 (obrázek 15), která se nechala 

zchladit, a poté se pomocí pily PEGAS (obrázek 10) nařezaly její kovové piliny. 

 

 

Obrázek 15 Pájka Sn60-Pb40 
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7.4 Loužení vzorků kovů za normálních podmínek 

Loužení předem připravených vzorků kovů probíhalo za stejných podmínek, tj. 

za teplot 20°C, 50°C, 80°C při stálém míchání - 300 otáč./min po dobu 240 minut. Tyto 

podmínky sloužily jak pro kusové vzorky kovů a kusovou pájku Pb-Sn, tak i pro kovové 

piliny kovů a piliny pájky Pb-Sn. 

Všechny experimenty byly prováděny na elektromagnetických míchadlech 

v laboratoři hydrometalurgie na Katedře neželezných kovů, rafinace a recyklace. 

7.4.1 Loužení kusových vzorků olova, cínu, zinku 

K loužení byly použity připravené kusové vzorky zkoumaných kovů a následující 

pomůcky a chemikálie: 

Pomůcky: kádinky o objemu 250 ml, elektromagnetická míchadla, pH metr 

HANNA instruments (typ ponorný), elektrická váha KERN EG-220-3NM, odměrný válec, 

automatická pipeta. 

Chemikálie: thiomočovina, kyselina sírová (H2SO4 konc. 98 %), peroxid vodíku 

(H2O2), destilovaná voda. 

Loužení bylo nejdříve prováděno pro jednotlivé kusové vzorky zkoumaných kovů 

(Pb, Sn, Zn) za teploty 20°C. Při dalším loužení to byla teplota 50°C a nakonec teplota 

80°C. 

Loužící roztok byl připraven do tří kádinek o objemu 250 ml rozpuštěním 2 g 

thiomočoviny v 100 ml destilované vody. Po rozpuštění thiomočoviny byl roztok okyselen 

dvěma kapkami (cca 0,15 ml) koncentrované 98 % kyseliny sírové na hodnotu pH, která 

byla v rozmezí 2,1 – 2,2 (pH bylo měřeno pH metrem HANNA). 

Loužení při 20°C 

Kádinky s loužícím roztokem byly umístěny na elektromagnetické míchačky 

(obrázek 16), kde bylo nastaveno stálé míchání – 300 ot./min. Do kádinek byly vloženy 

námi zkoumané vzorky kovů o hmotnosti cca 1 g, ke kterým byl nakonec přidán 1 ml 

oxidačního činidla – peroxid vodíku. Loužení probíhalo ihned po dobu 240 minut. 
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Obrázek 16 Kádinky s loužícím roztokem a zkoumanými kovy 

na elektromagnetických míchačkách 

 

Po 240 minutách byl proces loužení ukončen a bylo provedeno oddělení vzorku 

od výluhu filtrací. Po ukončení loužení bylo sledováno, že se v roztocích vyloučila velmi 

jemná elementární síra z thiomočoviny, která pokryla nejen stěny kádinky, ale i povrch 

loužícího činidla a zabránila tak difúzi reagentů. Zkoumané vzorky kovů byly zbaveny 

vrstvy, která tvořila povlak jejím vyvařením v destilované vodě, a následně se zvážily 

na elektrických vahách. Výsledné hodnoty loužení Pb, Sn, Zn jsou uvedeny v tabulce 1. 

Získané výluhy byly dány do PE nádobek, které byly řádně označeny a odeslány 

k chemické analýze pro zjištění obsahu olova, cínu, zinku. Výsledky chemické analýzy 

jsou uvedeny v tabulce 2 a pro názornost v obrázku 18 je znázorněna grafická závislost. 

Loužení při 50°C 

Kádinky s loužícím roztokem byly umístěny na elektromagnetické míchačky, kde 

bylo nastaveno stálé míchání – 300 ot./min a zapnuto ohřívání. Do kádinek byly vloženy 

orientační měřidla teploty a kádinky byly zahřívány na 50°C. Po dosažení požadované 

teploty byly vloženy námi zkoumané vzorky kovů o hmotnosti cca 1 g, ke kterým byl 

přidán 1 ml oxidační činidla – peroxid vodíku. Všechny kádinky byly uzavřeny alobalem, 
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(obrázek 17), aby nedocházelo k úniku tepla během loužení. Loužení probíhalo po dobu 

240 minut od doby, kdy teplota roztoků v kádinkách vystoupala na požadovanou teplotu. 

 

 

Obrázek 17 Kádinky s loužícím roztokem a zkoumanými kovy 

na elektromagnetických míchačkách přikryté alobalem 

 

Po 240 minutách byl proces loužení ukončen a bylo provedeno oddělení vzorku 

od výluhu filtrací. Po ukončení loužení bylo sledováno, že se v roztocích vyloučila velmi 

jemná elementární síra z thiomočoviny, která pokryla nejen stěny kádinky, ale i povrch 

loužícího činidla a zabránila tak difúzi reagentů. Zkoumané vzorky kovů byly zbaveny 

vrstvy, která tvořila povlak jejím vyvařením v destilované vodě, a následně se zvážily 

na elektrických vahách. Výsledné hodnoty loužení Pb, Sn, Zn jsou uvedeny v tabulce 1. 

Získané výluhy byly dány do PE nádobek, které byly řádně označeny a odeslány 

k chemické analýze pro zjištění obsahu olova, cínu, zinku. Výsledky chemické analýzy 

jsou uvedeny v tabulce 2 a pro názornost v obrázku 18 je znázorněna grafická závislost. 

Loužení při 80°C 

Při loužení za teploty 80°C byl stejný postup práce, jako u loužení za teploty 50°C. 

Rozdíl byl akorát v zahřívání kádinek a to na teplotu 80°C. 
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Tabulka 1 Výsledné hodnoty hmotnosti loužení kusových vzorků Pb, Sn, Zn 

 

Pozn.: 

T [°C] …teplota loužení 

t [min] …doba loužení 

m [g] …hmotnost vzorku před loužením 

mL [g] …hmotnost vzorku po loužení 

Δm [g] …úbytek hmotnosti 

Δm [%] …úbytek hmotnosti v % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 20 240 2,2 1,037 0,993 0,044 4,24

2 50 240 2,2 1,051 1,046 0,005 0,48

3 80 240 2,2 1,004 0,983 0,021 2,09

1 20 240 2,2 1,077 1,075 0,002 0,19

2 50 240 2,2 1,027 1,027 − 0,00

3 80 240 2,2 1,041 1,003 0,038 3,65

1 20 240 2,2 0,970 0,959 0,011 1,13

2 50 240 2,2 0,918 0,870 0,048 5,23

3 80 240 2,2 1,068 1,023 0,045 4,21

Kusový Zn

vzorek č. T [°C] t [min] m [g]pH mL [g] Δm [g] Δm [%]

Kusový Sn

vzorek č. T [°C] t [min] pH m [g] mL [g] Δm [g] Δm [%]

Kusové Pb

vzorek č. T [°C] t [min] pH m [g] mL [g] Δm [g] Δm [%]
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Tabulka 2 Výsledky chemické analýzy z výluhu po loužení kusových vzorků kovů 

 

 

Obrázek 18 Hodnoty jednotlivých kovů obsažených ve výluhu po loužení 

za daných podmínek 

 

1 20 240 2,2 9,41

2 50 240 2,2 9,09

3 80 240 2,2 0,078

1 20 240 2,2 0,020

2 50 240 2,2 < 0,01

3 80 240 2,2 < 0,01

1 20 240 2,2 141

2 50 240 2,2 444

3 80 240 2,2 387

t [min]

T [°C] t [min] pH

T [°C] t [min] pH

pH Koncentrace [mg/l]

Kusové Pb

Kusový Sn

Kusový Zn

Koncentrace [mg/l]

Koncentrace [mg/l]

vzorek č.

vzorek č.

vzorek č. T [°C]
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Tabulka 2 udává zastoupení jednotlivých kovů ve výluzích. Z výsledků chemické 

analýzy a grafické závislosti (obrázek 18) je patrné, že největší množství olova přešlo 

do roztoku za normální teploty, tedy 20°C. U výsledků loužení cínu přešlo nejmenší 

množství kovu do roztoku, hodnoty jsou u všech teplot přibližně stejné. U výsledků 

loužení zinku přešlo největší množství kovu do roztoku za zvýšené teploty, tedy 50°C. 

7.4.2 Loužení kusové pájky Pb-Sn 

Loužení bylo prováděno pro jednotlivé kusové vzorky pájky typu Pb-Sn za teploty 

20°C. Při dalším loužení to byla teplota 50°C a nakonec teplota 80°C. 

Loužící roztok byl připraven do tří kádinek o objemu 250 ml rozpuštěním 2 g 

thiomočoviny v 100 ml destilované vody. Po rozpuštění thiomočoviny byl roztok okyselen 

dvěma kapkami (cca 0,15 ml) koncentrované 98 % kyseliny sírové na hodnotu pH, která 

byla v rozmezí 2,1 – 2,2 (pH bylo měřeno pH metrem HANNA). 

Loužení při 20°C 

Kádinky s loužícím roztokem byly umístěny na elektromagnetické míchačky, kde 

bylo nastaveno stálé míchání – 300 ot./min. Do kádinek byly vloženy námi zkoumané 

vzorky pájky o hmotnosti cca 1 g, ke kterým byl nakonec přidán 1 ml oxidačního činidla –

 peroxid vodíku. Loužení probíhalo ihned po dobu 240 minut. 

Po 240 minutách byl proces loužení ukončen a bylo provedeno oddělení vzorku 

od výluhu filtrací. Po ukončení loužení bylo sledováno, že se v roztocích vyloučila velmi 

jemná elementární síra z thiomočoviny, která pokryla nejen stěny kádinky, ale i povrch 

loužícího činidla a zabránila tak difúzi reagentů. Zkoumané vzorky pájky byly zbaveny 

vrstvy, která tvořila povlak jejím vyvařením v destilované vodě, a následně se zvážily 

na elektrických vahách. Výsledné hodnoty loužení kusové pájky jsou uvedeny v tabulce 3. 

Získané výluhy byly dány do PE nádobek, které byly řádně označeny a odeslány 

k chemické analýze pro zjištění obsahu olova, cínu. Výsledky chemické analýzy jsou 

uvedeny v tabulce 4 a pro názornost v obrázku 19 je znázorněna grafická závislost. 

Loužení při 50°C 

Kádinky s loužícím roztokem byly umístěny na elektromagnetické míchačky, kde 

bylo nastaveno stálé míchání – 300 ot./min a zapnuto ohřívání. Do kádinek byly vloženy 

orientační měřidla teploty a kádinky byly zahřívány na 50°C. Po dosažení požadované 

teploty byly vloženy námi zkoumané vzorky pájky o hmotnosti cca 1 g, ke kterým byl 
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1 20 240 2,2 0,975 0,974 0,001 0,09

2 50 240 2,2 0,999 0,998 0,001 0,09

3 80 240 2,2 0,992 0,992 0,000 0,00

Kusová pájka Sn-Pb

vzorek č. T [°C] t [min] pH m [g] mL [g] Δm [g] Δm [%]

1 20 240 2,2 3,39 < 0,01

2 50 240 2,2 2,60 0,027

3 80 240 2,2 1,64 < 0,01

Kusová pájka Sn-Pb

T [°C] t [min] pH Koncentrace Pb [mg/l]vzorek č. Koncentrace Sn [mg/l]

přidán 1 ml oxidační činidla – peroxid vodíku. Všechny kádinky byly uzavřeny alobalem, 

aby nedocházelo k úniku tepla během loužení. Loužení probíhalo po dobu 240 minut 

od doby, kdy teplota roztoků v kádinkách vystoupala na požadovanou teplotu. 

Po 240 minutách byl proces loužení ukončen a bylo provedeno oddělení vzorku 

od výluhu filtrací. Po ukončení loužení bylo sledováno, že se v roztocích vyloučila velmi 

jemná elementární síra z thiomočoviny, která pokryla nejen stěny kádinky, ale i povrch 

loužícího činidla a zabránila tak difúzi reagentů. Zkoumané vzorky pájky byly zbaveny 

vrstvy, která tvořila povlak jejím vyvařením v destilované vodě, a následně se zvážily 

na elektrických vahách. Výsledné hodnoty loužení pájky jsou uvedeny v tabulce 3. 

Získané výluhy byly dány do PE nádobek, které byly řádně označeny a odeslány 

k chemické analýze pro zjištění obsahu olova, cínu. Výsledky chemické analýzy jsou 

uvedeny v tabulce 4 a pro názornost v obrázku 19 je znázorněna grafická závislost. 

Loužení při 80°C 

Při loužení za teploty 80°C byl stejný postup práce, jako u loužení za teploty 50°C. 

Rozdíl byl akorát v zahřívání kádinek a to na teplotu 80°C. 

Tabulka 3 Výsledné hodnoty hmotnosti loužení kusové pájky Pb-Sn 

 

 

 

 

Tabulka 4 Výsledky chemické analýzy z výluhu po loužení kusové pájky Pb-Sn 
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Obrázek 19 Hodnoty kusové pájky obsažené ve výluhu po loužení za daných 

podmínek 

Tabulka 4 udává zastoupení jednotlivých kovů ve výluzích. Z výsledků chemické 

analýzy a grafické závislosti (obrázek 19) je patrné, že největší množství olova přešlo 

do roztoku za normální teploty, tedy 20°C. U výsledků loužení cínu přešlo nejmenší 

množství kovu do roztoku u všech teplot loužení, hodnoty jsou přibližně stejné. 

7.4.3 Loužení kovových pilin olova, cínu, zinku 

Před samotným loužením byly připravené piliny zkoumaných vzorků rozděleny 

do frakcí od 0,5 mm do 1 mm pomocí sítové analýzy. Tato frakce byla brána k loužení, kde 

byly použity následující pomůcky a chemikálie: 

Pomůcky: kádinky o objemu 250 ml, elektromagnetická míchadla, pH metr, 

elektrická váha KERN EG-220-3NM, odměrný válec, automatická pipeta, petriho misky. 

Chemikálie: thiomočovina, kyselina sírová (H2SO4 konc.), peroxid vodíku (H2O2), 

destilovaná voda. 

 

Loužení bylo nejdříve prováděno pro jednotlivé vzorky kovových pilin námi 

zkoumaných kovů (Pb, Sn, Zn) za teploty 20°C. Při dalším loužení to byla teplota 50°C 

a nakonec teplota 80°C, jak tomu bylo u kusových vzorků zkoumaných kovů. 
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Loužící roztok byl opět připraven do tří kádinek o objemu 250 ml rozpuštěním 2 g 

thiomočoviny v 100 ml destilované vody. Po rozpuštění thiomočoviny byl roztok okyselen 

dvěma kapkami (cca 0,15 ml) koncentrované kyseliny sírové na hodnotu pH = 2,2 (pH 

bylo měřeno pH metrem). 

Loužení při 20°C 

Kádinky s loužícím roztokem byly umístěny na elektromagnetické míchačky, kde 

bylo nastaveno stálé míchání – 300 ot./min. Do kádinek byly vloženy zkoumané vzorky 

kovových pilin kovů o hmotnosti cca 1 g, ke kterým byl přidán 1 ml oxidační činidla –

 peroxid vodíku. Loužení probíhalo ihned po dobu 240 minut. 

Po 240 minutách byl proces loužení ukončen a bylo provedeno oddělení vzorku 

od výluhu filtrací. Po ukončení loužení bylo sledováno, že se v roztocích vyloučila velmi 

jemná elementární síra z thiomočoviny, která pokryla nejen stěny kádinky, ale i povrch 

loužícího činidla a zabránila tak difúzi reagentů. Zkoumané vzorky kovových pilin byly 

společně s filtračními papíry dány na Petriho misky, které byly následně vloženy 

do sušárny, kde byly sušeny po dobu 24 hodin a teploty 80°C, aby došlo k řádnému 

vysušení. Po vysušení byly vzorky kovových pilin kovů zbaveny vrstvy, která tvořila 

povlak jejím vyvařením v destilované vodě, a následně se zvážily na elektrických vahách. 

Výsledné hodnoty loužení Pb, Sn, Zn jsou uvedeny v tabulce 5. 

Získané výluhy byly dány do PE nádobek, které byly řádně označeny a odeslány 

k chemické analýze pro zjištění obsahu olova, cínu, zinku. Výsledky chemické analýzy 

jsou uvedeny v tabulce 6 a pro názornost v obrázku 20 je znázorněna grafická závislost. 

Loužení při 50°C 

Kádinky s loužícím roztokem byly umístěny na elektromagnetické míchačky, kde 

bylo nastaveno stálé míchání – 300 ot./min a zapnuto ohřívání. Do kádinek byly vloženy 

orientační měřidla teploty a kádinky byly zahřívány na 50°C. Po dosažení požadované 

teploty byly vloženy zkoumané vzorky kovových pilin o hmotnosti cca 1 g, ke kterým 

se přidal 1 ml oxidační činidla – peroxid vodíku. Všechny kádinky byly uzavřeny 

alobalem, aby nedocházelo k úniku tepla během loužení. Loužení probíhalo po dobu 

240 minut od doby, kdy teplota roztoků v kádinkách vystoupala na požadovanou teplotu. 

Po 240 minutách byl proces loužení ukončen a bylo provedeno oddělení vzorku 

od výluhu pomocí filtrace. Po ukončení loužení bylo sledováno, že se v roztocích vyloučil 

komplex síry z thiomočoviny, který byl dokonce i na povrchu zkoumaných vzorků. 
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Zkoumané vzorky kovových pilin a pájky se společně s filtračními papíry daly na Petriho 

misky, které byly následně vloženy do sušárny, kde se sušily po dobu 24 hodin a teploty 

80°C, aby došlo k řádnému vysušení. Po vysušení byly vzorky kovových pilin kovů 

zbaveny vrstvy, která tvořila povlak jejím vyvařením v destilované vodě, a následně byly 

zváženy na elektrických vahách. Výsledné hodnoty loužení Pb, Sn, Zn jsou uvedeny 

v tabulce 5. 

Získané výluhy byly dány do PE nádobek, které byly řádně označeny a odeslány 

k chemické analýze pro zjištění obsahu olova, cínu, zinku. Výsledky chemické analýzy 

jsou uvedeny v tabulce 6 a pro názornost v obrázku 20 je znázorněna grafická závislost. 

Loužení při 80°C 

Při loužení za teploty 80°C byl stejný postup práce, jako u loužení za teploty 50°C. 

Rozdíl byl akorát v zahřívání kádinek a to na teplotu 80°C. 

 

Tabulka 5 Výsledné hodnoty hmotnosti loužení vzorků kovových pilin Pb, Sn, Zn 

 

Pozn.: 

T [°C] …teplota loužení 

t [min] …doba loužení 

1 20 240 2,2 1,026 1,006 0,02 1,95

2 50 240 2,2 1,006 0,999 0,007 0,70

3 80 240 2,2 1,025 1 0,025 2,44

1 20 240 2,2 1,001 0,993 0,008 0,80

2 50 240 2,2 1,019 0,999 0,02 1,96

3 80 240 2,2 1,090 1,075 0,015 1,38

1 20 240 2,2 1,071 0,972 0,099 9,24

2 50 240 2,2 1,060 0,978 0,082 7,74

3 80 240 2,2 1,087 1,009 0,078 7,18

Zn piliny

vzorek č. T [°C] t [min] m [g]pH mL [g] Δm [g] Δm [%]

Sn piliny

vzorek č. T [°C] t [min] pH m [g] mL [g] Δm [g] Δm [%]

 Pb piliny

vzorek č. T [°C] t [min] pH m [g] mL [g] Δm [g] Δm [%]
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m [g] …hmotnost vzorku před loužením 

mL [g] …hmotnost vzorku po loužení 

Δm [g] …úbytek hmotnosti 

Δm [%] …úbytek hmotnosti v % 

 

Tabulka 6 Výsledky analýzy z výluhu po loužení kovových pilin Sn, Pb, Zn 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

1 20 240 2,2 11,3

2 50 240 2,2 8,07

3 80 240 2,2 7,80

1 20 240 2,2 < 0,01

2 50 240 2,2 0,034

3 80 240 2,2 < 0,01

1 20 240 2,2 564

2 50 240 2,2 531

3 80 240 2,2 574

Koncentrace [mg/l]

Pb piliny

Sn piliny

Zn piliny

Koncentrace [mg/l]

Koncentrace [mg/l]

vzorek č.

vzorek č.

vzorek č. T [°C] t [min]

T [°C] t [min] pH

T [°C] t [min] pH

pH
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Obrázek 20 Obsahy vzorků Pb, Sn a Zn pilin ve výluzích po loužení za daných 

podmínek 

Tabulka 6 udává zastoupení jednotlivých kovů ve výluzích. Z výsledků chemické 

analýzy a grafické závislosti (obrázek 20) je patrné, že největší množství olova přešlo 

do roztoku za normální teploty, tedy 20°C. U výsledků loužení cínu přešlo nejmenší 

množství kovu do roztoku, hodnoty jsou u všech teplot přibližně stejné. U výsledků 

loužení zinku přešlo největší množství kovu do roztoku za zvýšené teploty, tedy 80°C. 

Zastoupení olova a cínu ve výluzích je kolísavé a získané výsledky se nedají 

ztotožnit s výsledky získanými po loužení zinku. Nedochází tudíž k vyššímu přechodu 

kovu do roztoku se zvyšující teplotou. K upřesnění tohoto poznatku by bylo nutné provést 

řadu dalších pokusů. 

7.4.4 Loužení kovových pilin pájky Pb-Sn 

Loužení bylo prováděno pro jednotlivé vzorky kovových pilin pájky typu Pb-Sn 

za teploty 20°C. Při dalším loužení to byla teplota 50°C a nakonec teplota 80°C, jak tomu 

bylo u kusových vzorků pájky. 

Loužící roztok byl opět připraven do tří kádinek o objemu 250 ml rozpuštěním 2 g 

thiomočoviny v 100 ml destilované vody. Po rozpuštění thiomočoviny byl roztok okyselen 
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dvěma kapkami (cca 0,15 ml) koncentrované kyseliny sírové na hodnotu pH = 2,2 (pH 

bylo měřeno pH metrem). 

Loužení při 20°C 

Kádinky s loužícím roztokem byly umístěny na elektromagnetické míchačky, kde 

bylo nastaveno stálé míchání – 300 ot./min. Do kádinek byly vloženy zkoumané vzorky 

kovových pilin pájky o hmotnosti cca 1 g, ke kterým byl přidán 1 ml oxidační činidla –

 peroxid vodíku. Loužení probíhalo ihned po dobu 240 minut. 

Po 240 minutách byl proces loužení ukončen a bylo provedeno oddělení vzorku 

od výluhu filtrací. Po ukončení loužení bylo sledováno, že se v roztocích vyloučila velmi 

jemná elementární síra z thiomočoviny, která pokryla nejen stěny kádinky, ale i povrch 

loužícího činidla a zabránila tak difúzi reagentů. Zkoumané vzorky kovových pilin pájky 

byly společně s filtračními papíry dány na Petriho misky, které byly následně vloženy 

do sušárny, kde byly sušeny po dobu 24 hodin a teploty 80°C, aby došlo k řádnému 

vysušení. Po vysušení byly vzorky kovových pilin pájky zbaveny vrstvy, která tvořila 

povlak jejím vyvařením v destilované vodě, a následně se zvážily na elektrických vahách. 

Výsledné hodnoty loužení Pb, Sn, jsou uvedeny v tabulce 7. 

Získané výluhy byly dány do PE nádobek, které byly řádně označeny a odeslány 

k chemické analýze pro zjištění obsahu olova, cínu. Výsledky chemické analýzy jsou 

uvedeny v tabulce 8 a pro názornost v obrázku 21 je znázorněna grafická závislost. 

Loužení při 50°C 

Kádinky s loužícím roztokem byly umístěny na elektromagnetické míchačky, kde 

se nastavilo stálé míchání – 300 ot./min a zaplo se ohřívání. Do kádinek byly vloženy 

orientační měřidla teploty a kádinky byly zahřívány na 50°C. Po dosažení požadované 

teploty byly vloženy zkoumané vzorky kovových pilin o hmotnosti cca 1 g, ke kterým 

se přidal 1 ml oxidační činidla – peroxid vodíku. Všechny kádinky byly uzavřeny 

alobalem, aby nedocházelo k úniku tepla během loužení. Loužení probíhalo po dobu 

240 minut od doby, kdy teplota roztoků v kádinkách vystoupala na požadovanou teplotu. 

Po 240 minutách byl proces loužení ukončen a bylo provedeno oddělení vzorku 

od výluhu pomocí filtrace. Po ukončení loužení bylo sledováno, že se v roztocích vyloučil 

komplex síry z thiomočoviny, který byl dokonce i na povrchu zkoumaných vzorků. 

Zkoumané vzorky kovových pilin a pájky se společně s filtračními papíry daly na Petriho 

misky, které byly následně vloženy do sušárny, kde se sušily po dobu 24 hodin a teploty 
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1 20 240 2,2 7,32 < 0,01

2 50 240 2,2 12,50 < 0,01

3 80 240 2,2 2,22 < 0,01

T [°C] Koncentrace Sn [mg/l]

Piliny pájky Sn-Pb

t [min] pH Koncentrace Pb [mg/l]vzorek č.

80°C, aby došlo k řádnému vysušení. Po vysušení byly vzorky kovových pilin pájky 

zbaveny vrstvy, která tvořila povlak jejím vyvařením v destilované vodě, a následně 

se zvážily na elektrických vahách. Výsledné hodnoty loužení Pb, Sn jsou uvedeny 

v tabulce 7. 

Získané výluhy byly dány do PE nádobek, které byly řádně označeny a odeslány 

k chemické analýze pro zjištění obsahu olova, cínu. Výsledky chemické analýzy jsou 

uvedeny v tabulce 8 a pro názornost v obrázku 21 je znázorněna grafická závislost. 

Loužení při 80°C 

Při loužení za teploty 80°C byl stejný postup práce, jako u loužení za teploty 50°C. 

Rozdíl byl akorát v zahřívání kádinek a to na teplotu 80°C. 

 

Tabulka 7 Výsledné hodnoty hmotnosti loužení pilin pájky Pb-Sn 

 

 

Tabulka 8 Výsledky chemické analýzy z výluhu po loužení pilin pájky Pb-Sn 

 

 

 

 

  

1 20 240 2,2 1,008 0,996 0,012 1,19

2 50 240 2,2 1,058 1,055 0,003 0,28

3 80 240 2,2 1,050 1,027 0,023 2,19

Piliny pájky Sn-Pb

vzorek č. T [°C] t [min] m [g]pH mL [g] Δm [g] Δm [%]
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Obrázek 21 Hodnoty pilin pájky Pb-Sn obsažené ve výluhu po loužení za daných 

podmínek 

 

Tabulka 8 udává zastoupení jednotlivých kovů ve výluzích. Z výsledků chemické 

analýzy a grafické závislosti (obrázek 21) je patrné, že největší množství olova přešlo 

do roztoku za zvýšené teploty, tedy 50°C. U výsledků loužení cínu přešlo nejmenší 

množství kovu do roztoku, hodnoty jsou u všech teplot přibližně stejné. 

7.5 Srovnání výsledků elementárních kovů (Pb, Sn) s pájkou typu Pb-Sn 

Srovnáním výsledků přechodu kusového kovu do roztoku ve formě elementární 

nebo ve formě kusové pájky typu Pb-Sn je patrné, že do vodného roztoku přešlo nejvíce 

olova za normální teploty, tedy 20°C ve formě kusového elementárního kovu, jak je možno 

vidět na obrázku 22. 

Srovnáním výsledků přechodu pilin kovu do roztoku ve formě elementární nebo 

ve formě pilin pájky typu Pb-Sn je patrné, že do vodného roztoku přešlo nejvíce olova 

za zvýšené teploty, tedy 50°C ve formě pilin pájky, jak je možno vidět na obrázku 23. 

 

  



   53 

1 20 240 2,2 9,41

2 50 240 2,2 9,09

3 80 240 2,2 0,078

1 20 240 2,2 0,020

2 50 240 2,2 < 0,01

3 80 240 2,2 < 0,01

Kusové elementární Pb

Kusový elementární Sn

Koncentrace [mg/l]

Koncentrace [mg/l]

vzorek č.

vzorek č.

T [°C] t [min] pH

T [°C] t [min] pH

1 20 240 2,2 3,39 < 0,01

2 50 240 2,2 2,60 0,027

3 80 240 2,2 1,64 < 0,01

Kusová pájka Pb-Sn

T [°C] t [min] pH Koncentrace Pb [mg/l]vzorek č. Koncentrace Sn [mg/l]

Tabulka 9 Výsledky chemické analýzy z výluhu po loužení kusových kovů Pb, Sn 

 

Tabulka 10 Výsledky chemické analýzy z výluhu po loužení kusové pájky Pb-Sn 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 Hodnoty elementárních kusových kovů (Pb, Sn) a kusové pájky (Pb-

Sn) obsažené ve výluhu po loužení za daných podmínek 
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1 20 240 2,2 11,3

2 50 240 2,2 8,07

3 80 240 2,2 7,80

1 20 240 2,2 < 0,01

2 50 240 2,2 0,034

3 80 240 2,2 < 0,01

Elementární Pb piliny

Elementární Sn piliny

Koncentrace [mg/l]

Koncentrace [mg/l]

vzorek č.

vzorek č.

T [°C] t [min] pH

T [°C] t [min] pH

1 20 240 2,2 7,32 < 0,01

2 50 240 2,2 12,50 < 0,01

3 80 240 2,2 2,22 < 0,01

Koncentrace Sn [mg/l]

Piliny pájky Pb-Sn

t [min] pH Koncentrace Pb [mg/l]vzorek č. T [°C]

Tabulka 11 Výsledky chemické analýzy z výluhu po loužení pilin kovů Pb, Sn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 12 Výsledky chemické analýzy z výluhu po loužení pilin pájky Pb, Sn 

 

 

Obrázek 23 Hodnoty elementárních pilin kovů (Pb, Sn) a pilin pájky (Pb-Sn) 

obsažené ve výluhu po loužení za daných podmínek 
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7.6 Tlakové loužení – vysokotlaký reaktor BR 1000 

Autokláv Berghof, který je znázorněn na obrázku 24, je využíván pro loužení 

v kyselém i zásaditém prostředí a za vyššího tlaku a teploty.  

Základní část autoklávu tvoří tlaková nádoba, která je vyrobena z vysoce legované 

Cr-Ni-Mo nerezové oceli. Zařízení je také vybaveno regulátorem teploty a tlaku, 

míchadlem. Vnitřní část přístroje je vybavena termočlánkem, který umožňuje měření 

teploty a zařízení na měření a snímání tlaku do 25 bar. 

V průběhu loužení je možné plynulé odebírání vzorků a předběžné tlakování 

různými plyny (kyslík, vodík, dusík, argon). Veškeré naměřené hodnoty teploty, tlaku 

a času jsou během procesu loužení snímány a ukládány v elektronické podobě. Ohřev je 

zajišťován elektricky s regulací příkonu až do 2000 W. Míchání je zajištěno pomocí 

hřídelového míchadla (magnetohřídele), rovněž s regulací otáček od 200 – 1000 ot./min. 

 

 

Obrázek 24 Autokláv Berghof 1000 

7.6.1 Loužení kusových vzorků olova, cínu, zinku 

Dalším postupem v experimentální části bylo tlakové loužení kovů prováděné 

v autoklávu Berghof. Byly použity pouze kusové vzorky zkoumaných kovů. Byly 
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prováděny pokusy, kdy se každý zkoumaný vzorek kovu loužil zvlášť a poté všechny kovy 

společně. Cílem těchto pokusů bylo zjistit, zda ovlivní přítomnost jiných kovů proces 

rozpouštění. Loužení probíhalo za teploty 180°C, nastaveného pracovního tlaku 15 bar, 

doby loužení 120 minut a nastavených otáček míchadla 200 ot./min. 

Loužící roztok byl připraven navážením 10 g thiomočoviny, toto množství bylo 

experimentálně vypočítáno, a rozpuštěn v 500 ml destilované vody. Po rozpuštění 

thiomočoviny byl roztok okyselen deseti kapkami (cca 0,75 ml) koncentrované kyseliny 

sírové, toto množství bylo experimentálně vypočteno podle navážky thiomočoviny. Poté 

byl roztok přelit do nádoby autoklávu, kde do něj byl vložen vzorek kusového kovu. Než 

byl autokláv uzavřen, bylo přidáno do loužícího roztoku 5 ml peroxidu vodíku. 

Po uzavření autoklávu a nastavení parametrů byl spuštěn samotný proces tlakového 

loužení po dobu dvou hodin. Po tuto dobu byly veškeré naměřené hodnoty znázorňovány 

v elektronické podobě. Průběh tlakového loužení zkoumaných kovů je vyobrazen 

na obrázku 26,27,28 a 29. 

Po uplynutí stanovené doby dvou hodin probíhalo chlazení autoklávu. Když teplota 

klesla ze 180°C na cca 85°C byl autokláv rozebrán. Při rozebrání autoklávu se po ukončení 

procesu loužení uvolňoval sulfan, který vznikl během procesu loužení jako 

komplexotvorná sůl. Následně byla vytažena nádoba autoklávu a ihned po vytažení nádoby 

bylo provedeno oddělení vzorku kovu od výluhu pomocí filtrace. Poté byl vložen vzorek 

do sušárny po dobu 24 hodin a teplotě 80°C. Po vysušení byl vzorek kovu zvážen a jeho 

úbytek hmotnosti, tj. kolik gramů vzorku přešlo do roztoku po procesu loužení, je 

zaznamenán v tabulce 13. Vodný výluh byl odeslán na chemickou analýzu pro zjištění 

obsahu zájmových kovů (Pb, Sn, Zn). Výsledky z tlakového loužení jsou znázorněny 

v tabulce 13 a 14, rovněž výsledky z chemické analýzy jsou uvedeny v tabulce 15 

a pro názornost je uvedena grafická závislost na obrázku 25. 

Tabulka 13 udává hodnoty hmotnostních úbytků jednotlivých zkoumaných kovů 

po tlakovém loužení v thiomočovině. Při loužení za srovnatelných podmínek je patrné, že 

vyšší množství kovu přešlo do roztoku při loužení cínu. Naopak nejnižší hodnoty vykazuje 

zinek. 

 

  



   57 

Pb 1,098 1,086 0,012 1,09

Sn 1,053 1,039 0,014 1,34

Zn 1,033 1,023 0,010 0,98

Δm [%]

180 120 200 ot./min 15

Vzorek T [°C] t [min] otáč. míchadla prac. tlak [bar] m [g] mL [g] Δm [g]

Pb 1,022 1,016 0,006 0,59

Sn 1,058 1,056 0,002 0,19

Zn 1,054 1,053 0,001 0,09

∑ 3,134 3,125 0,009 0,87

Pb+Sn+Zn

Δm [%]m [g] mL [g] Δm [g]Vzorek T [°C]

180 120 200 ot./min 15

Vzorekprac. tlak [bar] t [min] otáč. míchadla

Tabulka 13 Výsledné hodnoty tlakového loužení kusových vzorků Pb, Sn, Zn 

 

Tabulka 14 udává hodnoty hmotnostních úbytků po společném tlakovém loužení 

všech tří zkoumaných kovů. 

Tabulka 14 Výsledné hodnoty společného tlakového loužení Pb+Sn+Zn 

 

Tabulka 15 udává výsledky chemické analýzy po tlakovém loužení jednotlivých 

zkoumaných vzorků a po společném tlakovém loužení. 
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Tabulka 15 Výsledky chemické analýzy po tlakovém loužení 

 

 

 

 

 

výluh Pb < 0,05 - -

výluh Sn - < 0,01 -

výluh Zn - - 0,033

koncentrace [mg/l] koncentrace [mg/l]

Sn ZnPb

koncentrace [mg/l]

< 0,05

Pb Sn

koncentrace [mg/l]

< 0,01

vzorek T [°C] t [min] otáč. míchadla

180

prac. tlak [bar] 

120 200 ot./min 15

vzorek T [°C] t [min] otáč. míchadla prac. tlak [bar] 

výluh Pb+Sn+Zn 180 120 200 ot./min

koncentrace [mg/l]

15

koncentrace [mg/l]

0,036

Zn
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Obrázek 25 Obsahy Pb, Sn a Zn ve výluzích po tlakovém loužení kusových vzorků 

 

Tabulka 15 udává zastoupení jednotlivých kovů ve výluzích. Z výsledků chemické 

analýzy a grafické závislosti (obrázek 25) je patrné, že největší množství kovu, které přešlo 

do roztoku při tlakovém loužení, byl zinek. 

Obrázky 26, 27, 28 a 29 ukazují průběh tlakového loužení vybraných kovů 

thiomočovinou za stanovených podmínek popsaných výše. 
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Obrázek 26 Průběh tlakového loužení olova 

Obrázek 27 Průběh tlakového loužení cínu 
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Obrázek 28 Průběh tlakového loužení zinku 

Obrázek 29 Průběh tlakového loužení Pb+Sn+Zn 
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8 Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo stanovit vhodné podmínky 

pro rozpouštění vybraných kovů v nestandardních loužidlech. Stěžejní řešenou otázkou 

bylo převedení neželezných kovů včetně pájky do roztoku při proměnlivých podmínkách 

tak, aby byla dosažena maximální výtěžnost procesu. 

Jako nestandardní loužidlo byl použit roztok thiomočoviny. Vzorky kovů a pájky 

byly louženy při různých teplotách a časech. Dále byla ověřena možnost intenzifikace 

procesu loužení pomocí tlakového loužení. Tlakové loužení proběhlo v autoklávu 

za zvýšené teploty a tlaku. V získaných výluzích byly stanoveny obsahy vyloužených kovů 

a na základě této analýzy byly vybrány nejvhodnější podmínky loužení pro jednotlivé 

kovy. K experimentům byly vybrány kovy vyskytující se běžně v elektroodpadu. Jednalo 

se o olovo, cín, které se nacházejí v elektroodpadu především jako pájené spoje, pájky 

a zinek jako pozinkované součásti. Kovy byly louženy ve formě pilin o velikosti 

od 0,5 mm do 1 mm nebo kousků o hmotnosti přibližně 1 g.  

Při srovnání výsledků bylo zjištěno, že proces loužení ve vodném roztoku 

thiomočoviny za daných podmínek není příliš vhodný pro loužení olova a cínu. Vhodné by 

bylo udělat řadu pokusů s jiným loužícím roztokem v kyselém nebo zásaditém prostředí, 

kde by docházelo k intenzivnějšímu přechodu kovů do vodného roztoku. Pro zinek je 

naopak použití této metody docela vhodné, ale bylo by dobré tuto skutečnost ověřit řadou 

pokusů s vyšším pH, kolem hodnoty 4, jelikož zinek dobře reaguje v kyselém prostředí. 

Zde by se dalo očekávat větších úbytků a přestupu kovové složky do vodného roztoku. 

Zinek při daných podmínkách ochotně přecházel do roztoku v podílu 7 až 9 % z původního 

množství podle typu kusovosti a podmínek loužení. Proces přechodu kovů ve formě pilin 

byl intenzivnější, což odpovídá předpokladu. Elektroodpad je tedy vhodné připravit 

pro loužení ve formě drtě o velikosti frakce max. od 0,5 mm do 1 mm, aby byl zajištěn 

dostatečný reakční povrch. Výtěžnost kovů při loužení za zvýšených teplot nebyla výrazně 

vyšší, proto je možno předpokládat, že zvýšená teplota při loužení není potřebná a je 

postačující teplota 20°C. 

Srovnáním výsledků přestupu kovové složky do vodného roztoku ve formě 

elementární nebo ve formě pájky typu Pb-Sn je patrné, že v případě kusových zkoumaných 

vzorků přešlo do roztoku nejvíce olova ve formě elementární za normální teploty, tedy 

20°C. V případě zkoumaných pilin vzorků nejvíce přešlo do roztoku opět olovo, ale 
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tentokrát ve formě pájky za zvýšené teploty, tedy 50°C. Na rozdíl od olova, cín ve vodném 

roztoku thiomočoviny téměř nereagoval, úbytky kovu byly nepatrné. Takže srovnáním 

kovu ve formě elementární nebo ve formě pájky neovlivnil proces loužení. 

Intenzifikace procesu přechodu kovů do výluhu metodou tlakového loužení nebyla 

potvrzena. Obsahy kovů ve výluhu stanovené chemickou analýzou byly velmi nízké, nižší 

než při normálním tlaku a teplotě. S ohledem na náročnost prováděného experimentu 

nebylo provedeno další měření. Nelze tak jednoznačně hodnotit vhodnost použití této 

metody. 

Loužení při daných podmínkách může být použito při zpracování elektroodpadu, 

který obsahuje značné množství kovů. Vhodnost použití této metody pro tuto aplikaci byla 

v diplomové práci ověřena. 
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