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Anotace 

V předložené práci jsou zpracovány dva modelové návrhy ekonomické 

optimalizace poměru surovinové skladby vsázky v rámci společnosti Ekorecykling Czech 

Republik s.r.o. V úvodní části jsou podány nejobecnější východiska a stanovení cílů práce. 

Následně je uvedena legislativa ČR a EU.  V třetí části jsou vypracovány jednotlivé 

postupy a technologické metody materiálového využití elektroodpadu. Další část je 

charakteristika optimalizované společnosti. V následné části je zpracován praktický postup 

optimalizace poměru vsázky plošných spojů, utřídění dat potřebných k vytvoření 

matematických modelů a následné zhodnocení výsledků modelů optimalizace. V závěru 

jsou shrnuty nově získané výsledky optimalizace a následné aplikace praktického využití 

modelů do reality. 

Klíčová slova: elektroodpad, desky plošných spojů, optimalizace, ušlechtilé kovy 

 

Summary 

In the present work are processed by the two model proposals for economic 

optimization of raw material composition of the charge within the company Ekorecykling 

Czech Republik Ltd. In the first part are filed most common starting points and goal setting 

work. Further in the Czech Republic and EU legislation. In the third part are individually 

developed procedures and technological methods of electrical material recovery. Another 

part is optimized characteristics of the company. In the following section, the practical 

process optimization of the charge circuit boards, organize the data needed to create 

mathematical models and then evaluate the results of optimization models. The conclusion 

summarizes the results of newly acquired subsequent optimization and application of 

practical use models to reality. 
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Seznam použitých zkratek 

ČR – Česká republika 

CPU – procesor (Central Processing Unit) 

DPS – desky plošných spojů 

EEZ – elektrická a elektronická zařízení 

EU – Evropská unie 

JAR – Jihoafrická republika 

OEEZ – odpadní elektrická a elektronická zařízení 

PBB – polybromované bifenyly 

PBDE – polybromované difenyléthery 

PC – osobní  mikropočítač (personal computer) 

PCB – polychlorované bifenyly 

PTFE – polytetrafluoretylen (teflon) 

RAM – paměť s přímým přístupem (random-access memory) 

USA – Spojené státy americké 
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1. Úvod do problematiky 

1.1 Úvod 

Elektroodpad se dnes stal velmi probíraným tématem nejen z celosvětového 

hlediska, ale také v rámci ČR. V roce 2005 všechny členské státy EU dostaly podmínku 

zvýšit podíl recyklovaného elektroodpadu vztaženého na jednoho občana. Vznikly nové 

kolektivní systémy, které měli zajistit zpětný odběr vyřazených elektrozařízení. Tato 

struktura zpětného systému funguje doposud s drobnými obměnami. 

V minulých letech elektroodpad nenacházel významnější využití. Většina jeho 

produkce končila nevyužita na komunálních skládkách nebo byla zasypána v lomech, popř. 

se využíval k termickým účelům. 

Situace z posledních několika let se změnila, elektroodpad se stal žádaným zbožím. 

Bylo známo, že většina jejich složek jsou znovu obnovitelné a mnoho částí obsahuje znovu 

recyklovatelné kovy. Nejžádanější z nich jsou barevné kovy, ušlechtilé kovy, železo, ale 

v neposledních letech se marketingovou složkou stal také plast. 

Po roce 2005 v ČR začalo vznikat mnoho společností, které se zaměřili na 

demontáže vysloužilých elektrozařízení. Vnikla struktura firem, které se zabývají buď 

primární recyklací, která se vyznačuje demontáží na nejzákladnější složky odpadu, nebo 

firmy, které se zabývají finální úpravou jednotlivých složek. Všechny materiály, které 

prošly těmito stupni recyklace, jsou následně zpracovávány v závodech, nejčastěji jde o 

hutě, chemické linky. Tyto závody mají potřebné technologie, které umožňují znovu 

navracet již jednou použité materiály do koloběhu dalšího využití. 

V této práci jsou zahrnuty postupy recyklace, následné stupně recyklace 

elektroodpadu. Stupně recyklace jsou charakterizovány a je vysvětleno vzájemné propojení 

mezi nimi navzájem. 

Práce je zaměřena na zpracovatelský podnik elektroodpadu, který se zaměřuje na 

finální předúpravu elektroodpadu. Společnost se především specializuje na konečné 

zpracování desek plošných spojů, které jsou určeny k znovu získávání barevných a 

ušlechtilých kovů ve zpracovatelských hutích. 
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1.2 Cíl 

Cílem diplomové práce bude stanovit ekonomickou optimalizaci surovinné skladby 

vsázky nadrcených desek plošných spojů podniku Ekorecykling Czech Republic s.r.o. 

Hlavním cílem bude určit optimální poměr vstupních faktorů, které se skládají ze tří 

základních kategorií podle kvality obsažených ušlechtilých a barevných kovů. 

Optimální poměr vstupů vsázky se bude určovat na základě ekonomických 

podkladů dané společnosti a laboratorních analýz drtě jednotlivých kategorií desek 

plošných spojů. Zkoumat se budou ušlechtilé kovy zlato, stříbro, paládium a měď, které se 

v jednotlivých kategoriích desek tištěných spojů vyskytují v jiných poměrech. Laboratorně 

se toto složení obsahu drahých kovů určí pomocí daných chemických postupů ve vybrané 

akreditované laboratoři. 
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2. Legislativa 

2.1 Legislativa OEEZ v EU: 

Díky neustálému zvyšování produkce elektroodpadů a nevěnování pozornosti jejich 

zneškodňování a materiálovému využití, byla evropská vláda nucena vydat směrnice. 

Jejich hlavní cíl byla prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení 

(dále jen OEEZ), jejich opětovné použití, recyklace a další formy jejich využívání ve snaze 

snížit množství odpadu určeného k odstranění. 

Tyto dvě hlavní směrnice a následné právní předpisy stanovují požadavek náhrady 

olova, rtuti, kadmia, šestimocného chrómu, polybromovaných bifenylů (PBB) a 

polybromovaných difenylétherů (PBDE) v elektrotechnickém a elektronickém vybavení od 

roku 2008. 

Obzvlášť je kladen důraz na výrobu v rámci ekodesignu, aby mechanická demontáž 

a automatické rozpoznání materiálů jednotlivých částí bylo jednodušší. [6] 

Výčet všech důležitých evropských právních předpisů včetně směrnic a následných 

právních předpisů, které je buď doplňují, nebo upravují je uveden následovně. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady: 

 2002/96/ES - o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), 

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

v elektrických a elektronických zařízení, 

Rozhodnutí Rady: 

 2004/312/ES - umožňující České republice, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, 

Litvě, Slovensku a Slovinsku některé dočasné odchylky od směrnice 

2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, 

 2004/486/ES - umožňující Kypru, Maltě a Polsku některé dočasné odchylky 

od směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických 

zařízeních, 
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Rozhodnutí komise: 

 2005/369/ES - kterým se stanoví pravidlo pro sledování členských států a 

kterým se zřizují formáty údajů pro účely směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2002/96/ES o OEEZ. [1,2] 

2.2 Legislativa OEEZ v ČR: 

Se vstupem do Evropské unie (dále jen EU) musela Česká republika do 13. srpna 

2004, stejně jako všechny členské státy EU, do svých právních předpisů transportovat 

povinnosti vyplývající z již uvedených směrnic Evropského parlamentu a Rady o 

elektroodpadu. [1] 

Následující souhrn zákonů a vyhlášek týkajících se problematiky OEEZ upravuje 

všechny podmínky stanovené EU. 

Zákony: 

 č. 185/2001 Sb., - o odpadech o některých dalších zákonech. 

Vyhlášky: 

 č.352/2005 Sb., - o elektroodpadech. 

Vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanovuje 

způsob, podmínky nakládání s elektrozařízeními a povinnosti zpracování na využitelné 

materiálové složky. 

 237/2002 Sb., - Vyhláška ministerstva Životního prostředí o podrobnostech 

způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, 

Obsah této vyhlášky stanovuje zařazení elektroodpadu do skupin zpětného odběru 

odpadů a způsobu realizace zpětného odběru. 

 381/2001 Sb., - Katalog odpadů, 

Tato vyhláška stanovuje klasifikaci a zařazení elektroodpadu pod katalogový kód, 

který slouží jednak ke klasifikaci, tak jako součást k průběžné evidenci odpadu. [3,4,7,19] 
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3. Materiálové využití elektronického odpadu 

V průmyslových vyspělých zemích začala prudce růst spotřeba elektrických a 

elektronických zařízení v domácnostech již v 70. letech minulého století. Jednalo se 

především o elektrospotřebiče jako televize, radia, počítače, telefony a malé domácí 

spotřebiče. Díky rychlému technickému vývoji se zkracovala jejich doba životnosti, klesala 

jejich pořizovací cena, opravy a renovace přestaly být zajímavé. Proto většina vysloužilých 

elektrospotřebičů čekala na možné využití. V minulých letech spotřebiče končily 

v komunálním odpadu, na skládkách nebo ve spalovnách. Byla to jak ztráta využitelných 

surovin, tak i budoucí velká ekologická zátěž pro ŽP. [5,6] 

Na podnět EU začaly státy Evropy včetně České Republiky směřovat k recyklaci 

elekroodpadu a proto v ČR byla přijata legislativa upravující nakládání a materiálové 

využívání elektroodpadu. [5] 

Základní pojmy: [6,7,10] 

 Elektronický odpad – směs různých kovů, spojenou nebo pokrytou 

různými plasty a keramikou, 

 Elektrické a elektronické zařízení (dále jen elektrozařízení nebo EEZ) – 

zařízení, které pro svou činnost potřebuje elektrický proud nebo magnetické 

pole nebo je generuje, vede či měří a je určeno pro aplikaci s napětím 

nepřesahujícím 1000 V pro střídavý a 1500 pro stejnosměrný proud, 

 Odpadní elektrické a elektronické zařízení (OEEZ) – je takové 

elektrické a elektronické zařízení, které se stalo odpadem, včetně všech 

součástí, konstrukčních podskupin a spotřebních materiálů, které jsou 

součástí výrobku v době jeho vyřazení, 

 elektroodpad z domácností – OEEZ  z domácností fyzických osob a svým 

charakterem a množstvím jemu podobný OEEZ od právnických a fyzických 

osob oprávněných k podnikání (např. z kanceláří, institucí, úřadů, apod.), 

 Recyklace – znovuzískání materiálů, rozumí se tím přepracování odpadních 

materiálů ve výrobním procesu k původním nebo jiným účelům, 
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 Historický elektroodpad – elektrozařízení nepocházející z domácností, 

uvedené na trh do dne 13. srpna 2005, které se stalo odpadem. 

3.1 Skupinové rozdělení elektrosoučástek 

Šváb P. uvádí rozdělení odpadních elektrotechnických a elektronických součástek 

do těchto skupin [14]: 

a) Výkonové součástky (elektrotechnika) 

Pro pracovní zatížení cca 1 – 1000 A a více, (diody, tyristory, tranzistory apod.). 

Lze z nich získat: Cu, Mo, W, Au, Ag, Ni, Si, Al, Pt, Pb, Sn, Cd, Ga, izolační materiály, aj. 

b) Nízkovykonové součástky (elektronika) 

Pro pracovní zatížení 1 A a méně (diody, integrované obvody, krystalické displeje, 

odpory, kondenzátory). Chemickými postupy separace lze z nich získat: Si, Ga, As, Ge, 

Cu, Au, Ag, sklo, keramiku. 

c) Hybridní obvody s keramickým substrátem 

Elektronické součástky lze z korundového substrátu odpájen nebo odříznout a 

zpracovat vhodnými postupy. Korundový substrát lze využít jakoplnivo či přísada do 

surovin k výrobě keramických dílů a výrobků. 

d) Tištěné spoje (Cu – textil) 

U neosazených desek lze sejmout měď odleptáním nebo galvanicky, u osazených 

desek se odstraní součástky. Zbylé kovové vrstvy se odstraní selektivním leptáním nebo 

elektrochemicky. 

e) Obrazovky 

Získané materiály: Ag, Au, Hg, Ba, Mg Th, Mn, Sb, Eu, Zr, sklo, a grafit. 

f) Zářivky, výbojky příp. žárovky 

Byl proveden průzkum světelných zdrojů v ČR, jejich materiálové charakteristiky a 

recyklační technologie. Byla zjištěna materiálová bilance pro vysokotlaké sodíkové 

výbojky. Obsah rtuti v těchto výbojkách se po se pohybuje na základě typu v rozmezí 15 – 

68 mg Hg na jeden kus výbojky. 
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g) Elektrochemické zdroje elektrického proudu 

NiCd akumulátory apod. se zatím zkoušejí zpracovávat pyrometalurgickou cestou. 

Opětovné využití suchých galvanických článků je řešeno několika podniky. 

h) Pojistky, jističe, stykače apod. 

Využití těchto součástek vyžaduje individuální způsob zpracování, převážně 

mechanický. Chemické postupy lze využít až k finálnímu zpracování materiálů 

vyskytujících se v menších množstvích. Lze získat: keramiku, sklo, Ag, Sn, Cu, slinuté 

kovové kompozice apod. 

3.2 Statistické ukazatele sběru EEZ 

Na trhu s elektroodpady je klíčové, jak velký podíl trhu s OEEZ je možno získat. 

Otázka může být položena opačně: jak velký podíl trhu s OEEZ je možno pokrýt. Ovšem 

nabídka na zpracování OEEZ může být větší než kapacita a to ve všech kategoriích 

odpadů. 

Pro stanovení množství OEEZ jsou z globálního hlediska důležité informace o 

dovozu, výrobě a vývozu EEZ, které umožňují vypočítat spotřebu EEZ za určité časové 

období. Každé takové zařízení se vyznačuje svojí užitnou životností, která je vymezená 

dobou, po kterou je výrobek schopen vykonávat svou funkčnost. Vedle toho má i morální 

životnost, která je subjektivní a závisí na spotřebiteli a jeho náročnosti na výkon, údržbu, 

design a jiné vlastnosti. Správné stanovení životnosti výrobku má zásadní vliv pro odhad 

množství OEEZ. Důležité je znát údaje o vybavení domácností danými EEZ. Právě údaje o 

vybavenosti domácností EEZ, jejich růst, tendence změny, atd. nám umožňují odhadnout 

množství i struktura OEEZ. Následující graf č. 2 stanovuje materiálové složení EEZ v ČR. 

Materiálové složení EEZ se výrazně mění, klesá podíl použitých kovových částí a 

roste podíl plastů a nekovových součástí. Důvodem požadavku na materiálové využití 

elektroodpadu je omezit jeho množství, nebezpečnost, skládkování a zamezit plýtvání se 

surovinami, které lze znovu využít a začlenit do výrobního cyklu.  Proto je důležité 

demontáží, drcením a následným tříděním nebo jinými separačními postupy jednotlivé 

komodity od sebe oddělit a získat využitelné složky, frakce či nebezpečné části. [10] 
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Elektrozařízení se rozdělují do následujících 10 skupin: [5] 

1. Velké domácí spotřebiče (chladničky, pračky, sporáky), 

2. Malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, hodiny), 

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače, tiskárny, 

modemy), 

4. Spotřebitelská zařízení (radia, televizory, hudební nástroje), 

5. Osvětlovací zařízení (zářivky, svítidla, výbojky), 

6. Elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, pily, sekačky), 

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty (vláčky, autíčka, videohry), 

8. Lékařské přístroje, 

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu (regulační ventily, termostaty), 

10. Výdejní automaty (na horké nápoje, na peníze). 

 

3.2.1. Ukazatele z pohledu ČR a EU 

V následující podkapitole je uveden souhrn statistických parametrů zastoupení, 

sběru, zpracování a materiálového využití vysloužilých elektrozařízení v rámci ČR. 

 

Graf 1: Průměrné materiálové složení EEZ v ČR [10] 
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Následující tabulka nám vyznačuje množství elektrozařízení uvedených na trh a 

výsledky zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů v ČR v rámci 

porovnání let 2006 až 2011. 

Tab. 1: Množství EEZ uvedených na trh, výsledky zpětného odběru a sběru [28] 

  

Elektrozařízení evedená Celkem  Úroveň sběru Úroveň sběru OEEZ 

na trh [t] sebráno [t] elektroodpadu [%] [kg/obyv/rok] 

2006 196 967 22 170 11,3 2,2 

2007 199 857 32 929 16,5 3,2 

2008 207 207 44 534 21,5 4,3 

2009 181 844 58 206 32 5,5 

2010 166 063 52 989 31,9 5 

2011 182 324 55 438 30,4 5,3 

 

V ČR jsou zastoupena uskupení, která zajišťuji sběr a následné zpracování 

vysloužilých elektrospotřebičů. Označují se kolektivní systémy a vyznačující se 

charakteristickou specializací na jednotlivé skupiny EEZ. V ČR je zastoupeno mnoho 

kolektivních systémů, ovšem mezi systémy s nejvýznamnějším a s největším potenciálem 

sběru elektroodpadu patří [29]: 

 Asekol – skup. specializace (3, 4, 7, 8, 10), 

 Elektrowin – skup. specializace (1, 2, 6), 

 Ekolamp – skup. specializace (5), 

 REMA – skup. specializace (1 – 10), 

 Retela – skup. specializace (1 – 10). 
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Jako představa potenciálu sběru kolektivních systému v ČR slouží následující  

graf 2, který specifikuje celkové množství sběru elektrospotřebičů pro každý kolektivní 

systém za rok 2009. [29] 

 

Graf 2: Potenciál sběru EEZ kolektivních systémů ČR v roce 2009 [29] 

Následující graf 3 statisticky shrnuje průměrné množství sebraných vysloužilých 

OEEZ v (kg/obyvatele) v rámci vybraných států EU za rok 2010 

 

Graf 3: Hmotnost zpětně odebraných EEZ v tunách v kolektivních systémech v roce 2009 [29] 
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3.3 Materiálová charakteristika elektroodpadu 

Amortizační elektronický odpad je odpad tvořený vyřazenými elektrospotřebiči, 

jako jsou počítače, desky s tištěnými spoji a konektory. Největším problémem recyklace 

těchto amortizačních OEEZ stále zůstává komplexní kombinace různých materiálů – kovů 

(40%), plastů (30%) a žáruvzdorných oxidů označovaných jako keramické materiály 

(30%). Hlavní složkou žáruvzdorných oxidů je křemík (15%), Al2O3 (6%) a oxidy 

alkalických zemin (6%). Obsahují také menší množství jiných příměsí (3%) jako je slída. 

Mezi nejčastěji používané plasty v elektrotechnice patří především  C-H-O polymery 

(>25%) jako je polypropylen, polypropylen, polyester atd. Zbytek plastů jsou halogenidové 

(<5%) a nitrogenové (<1%) polymery [6,8] 

Zastoupení kovové složky v elektroodpadu lze rozdělit do dvou skupin – na 

základní a ušlechtilé kovy. Základní kovy představují 39% odpadu a obsahují Cu (20%), 

Fe (8%), Ni (2%), Sn (4%), Pb (2%), Al (2%) a Zn (1%). Hlavními složkami ušlechtilých 

kovů jsou Ag (0,2%), Au (0,1%) a Pd (0,005%). Složení je přehledně vyjádřeno grafem 4. 

[6,9] 

 

Graf 4: Složení elektroodpadu [6] 

30% 

30% 

2% 

8% 

6% 

3% 

20% 

1% Žáruvzdorné oxidy

Plasty

Ni

Fe

Pb,Sn

Al, Zn

Cu

Ušlechtilé kovy



ROSTISLAV PETEREK: Optimalizace skladby vsázky DPS v podniku Ekorecykling CR 

12 

 

Složení elektronických jednotek závisí na řadě faktorů, především na druhu 

výrobku, které do této kategorie začleňujeme, na zemi původu, velikosti zařízení, výrobci, 

roku výroby a analytických metodách. Uvedené hodnoty nezohledňují časový faktor. 

V tabulce 2 je uvedeno průměrné látkové složení vybraných elektronických jednotek. 

 

Tab.2: Detailní materiálová frakce vybraných zařízení [6] 

Frakce Televizor CRT Monitor CRT Velký počítač Dálkový ovladač 

[hm. %]  

Hliník  0,7 4,4 17,6 8 

Měď 0,8 0,8 - - 

Železo 10,2 18,3 59,2 - 

Transformátory 4,7 6 5,2 - 

Elektromotor - - 5,7 - 

Kabel 1,5 1,5 4,9 - 

Tištěné spoje 5,5 13,2 1,9 17,7 

Plasty 8,3 22,3 2,7 74,3 

Obrazovka (sklo) 54,2 30,7 - - 

Dřevo 13,3 - 1 - 

elektronové dělo 0,32 0,2 - - 

Kondenzátory 0,5 0,7 1,7 - 

Kontakty (zlato) - 0,2 0,1 - 

Celková hmotnost 29,4 kg 12,9 kg 479,0 kg 0,112 kg 

 

Belgická hutní společnost Umicore, které je mimo jiné jedním z konečných 

zpracovatelů elektroodpadu se zaměřením na získávání ušlechtilé kovů z desek plošných 

spojů, uvádí na základě svých dat z výsledných analytických rozborů, že mobilní telefony 

bez baterií průměrně obsahují [27]: 

 130 kg/t mědi (Cu), 

 3630g/t stříbra (Ag), 

 347 g/t zlata (Au), 

 151 g/t palladia (Pd), 

 5 g/t platiny (Pt). 
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Obr.1: Popis DPS nízké integrace se středním osazením a materiálovou bilancí elektrosoučástek [36] 

3.4 Osobní počítače 

Osobní počítače tvoří podstatnou část vyřazené elektroniky, která obsahuje 

nezanedbatelné množství významných ušlechtilých kovů, plastů, železa a další důležité 

kovové prvky. Studie v USA ukazují, že v minulých letech výrobní produkce a následná 

recyklace osobních počítačů byla v podstatném nesouladu. Bylo vyrobeno více nových 

osobních počítačů, než jich bylo recyklováno. Momentální situace v recyklaci osobních 

počítačů nejenom v USA, ale celosvětově, se vyznačuje zvyšující se mírou recyklace 

těchto EEZ. 

Standardní stolní počítač obsahuje monitor, klávesnici, myš, PC skříň z plastu nebo 

železa a procesor. Všechny následující materiálové bilance osobních počítačů v této 

kapitole jsou dány za předpokladu, že PC sestava je kompletní. Obsah kovů v tištěných 

spojích PC je závislý na typu desky plošných spojů (dále jen DPS), ale hlavně na jejich 

stáří. DPS starší výroby jsou materiálově bohatší oproti novějším typům DPS. Způsobeno 

je to v souvislosti se šetřením přírodních surovinových zdrojů a zavádění nových 

technologií do výroby elektrospotřebičů. [6,11] 
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Materiálová bilance elektroodpadu tvořeného pouze vyřazenými osobními 

počítači je následující [12]: 

 48 hm. % železo (Fe), 

 26,1 hm. % měď: (Cu), 

 5,3 hm. % polovodičové součástky a ostatní materiály, 

 14,2 hm. % plasty a sklo, 

 3,4 hm. % hliník: (Al) a ušlechtilá ocel, 

 3 hm. % materiál s obsahem ušlechtilých kovů: tištěné spoje. 

Podle materiálového výzkumu je u sálových počítačů (patří většina průmyslových 

serverových počítačových sestav) podíl jednotlivých částí následující [13]: 

 5 hm. % elektronika (plošné spoje), 

 5 hm. % měď (Cu), 

 5 hm. % hliník (Al), 

 85 hm. % skříně a vedení (Fe a v malé míře plasty). 

Tištěné spoje osobního PC starší výroby obsahují následující zastoupení kovů. 

Podmínkou ovšem je, aby součástí DPS osobního PC byl, i primární CPU mikroprocesor, 

paměti RAM a všechny její komponenty [12]: 

 120 kg/t mědi, 

 12 kg/t niklu, 

 10 kg/t olova, 

 9 kg/t cínu, 5 kg/t železa 

 5 kg/t železa, 3 kg/t zinku, 

 1,8 – 3,0 kg/t stříbra, 

 0,2 – 0,45 kg/t zlata, 

 0,3 – 0,4 kg/t paládia. 
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Jako u každé jednotlivé kategorie OEEZ, tak i vyřazené osobní počítače mají své 

materiálové složení. Ovšem ani tato kategorie není z materiálové skladby homogenní. 

Následující tabulka uvádí komplexní průměrné chemické složení osobního počítače. [9] 

Tab. 3: Chemické složení osobního počítače [9] 

Složka Obsah Složka Obsah Složka Obsah Složka Obsah 

  [%]   [%]   [%]   [%] 

Plasty 22,99 Tantal 0,0157 Indium 0,0016 Rtuť 0,0022 

Nikel 0,85 Kobalt 0,0157 Ródium < 0 Měď 6,93 

Titán 0,0157 Niob 0,0002 Železo 20,47 Zlato 0,0016 

Kadmium 0,0094 Germánium 0,0016 Terbium < 0 Paládium 0,0003 

Olovo 6,29 Bizmut 0,0063 Arzen 0,0013 Stříbro 0,0169 

Zinek 2,2 Ytrium 0,0002 Platina < 0 Barium 0,0315 

Ruténium 0,0016 Gálium 0,0013 Cín 1,01 Europium 0,0002 

Selen 0,0016 Vanad 0,0002 Berylium 0,0157 Chrom 0,0063 

Hliník 14,17 Hořčík 0,0315 Antimon 0,0094 Křemík 24,88 
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3.5 Metody zpracování elektroodpadu 

Struktura elektronického odpadu se neustále mění. Je závislá na více faktorech. 

Primární složení vstupních surovin elektroodpadu ovlivňuje i výběr technologie a postup 

zpracování OEEZ. Stále více sílí požadavek na zdokonalení a účinnou stimulaci sběrové 

cesty a zejména na důsledné dělení jednotlivých frakcí. [6] 

Jednotlivé metody zpracování elektroodpadu lze rozdělit takto [6]: 

 Mechanické metody, 

 Pyrometalurgické metody, 

 Hydrometalurgické metody, 

 Elektrochemické metody, 

 Biotechnologické metody. 

3.5.1. Mechanické metody 

Podstatou mechanických metod je zmenšení velikosti vstupního materiálu a jeho 

roztřídění s využitím fyzikálních vlastností jednotlivých složek. 

Mechanickému zpracování elektroodpadu obvykle předchází ruční nebo částečně 

mechanizovaná demontáž, zaměřená na ruční separaci součásti s obsahem cenných kovů, 

jako jsou transformátory, cívky, motory, chladící tělesa, kondenzátory, baterie, kabely, a 

vodivé desky aj. Z důvodu obsahu nebezpečných látek, musí být odstraněny některé 

součástky. Jedná se převážně o rtuťové spínače, baterie, kondenzátory s obsahem PCB. 

Následně jsou uvedeny konkrétní charakteristiky vybraných mechanických postupů 

pro různé typy skupin elektroodpadu. 

1) Možnosti zpracování a zpětné využití odpadu se zastoupením a na bázi 

telefonních přístrojů, osobních tiskáren a displejů ruční demontáží a 

tříděním na následující produkty, jsou získávány tyto komodity: 

 kovový šrot, (dodává se ocelárnám a kovohutím), 

 plasty, (čistí se a melou, drť je používána na nové výrobky), 



ROSTISLAV PETEREK: Optimalizace skladby vsázky DPS v podniku Ekorecykling CR 

17 

 

 tištěné spoje, (jsou z nich odstraňovány kondenzátory, odpory, desky se drtí 

a plast se po dotřídění kovů deponuje), 

 spojovací členy, (rozebírají se stejně jako tištěné spoje), 

 kabely, (drtí se, kovy jsou po roztřídění zpracovány v kovohutích, plasty 

jsou vhodné na lisované výrovky), 

 baterie, (jsou skládkovány nebo zpracovány), 

 sklo, (je zbavováno všech kovových součástek povlaků). 

Průmyslové využívané principiální schéma mechanického postupu zpracování 

ručně demontovaných a separovaných počítačových DPS, po odstranění částí s obsahem 

neželezných kovů je uvedeno na následujícím schématu z obr. č. 2. [12] 

 

 

 

 

Jemná frakce  Hrubá frakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Schéma mechanického zpracování vodivých desek z počítačů [12] 
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3.5.2. Pyrometalurgické metody 

Pyrometalurgické postupy jsou takové procesy zpracování odpadů, které využívají 

metod pyrolýzy, tavení, spékaní, a reakcí s plynnou fází za vysokých teplot [15]. 

Výhoda pyrometalurgických metod je možnost zpracovávat všechny formy 

elektroodpadu. První krok je demontáž součástí obsahujících nebezpečné látky a úprava 

drcením, někdy i kalcinace (ohřev vytříděného OEEZ nebo jeho složek při teplotě kolem  

425 °C). Cílem této předúpravy je vyvolat zkřehnutí plastů a usnadnit následné drcení 

OEEZ Výsledný postup je závislý na složení elektroodpadu, včetně požadavku, které kovy 

se snažíme získat. 

Obvykle se kovy zachytí v mědi, která je kolektorem drahých kovů. Kolektorem 

kovů platinových může být i železo. OEEZ se obvykle taví v elektrické obloukové peci 

nebo peci plazmové. Jako speciální technologie můžeme řadit přímé tavení ve válcové peci 

se speciálním hořákem, kdy zápalným plynem je technický kyslík. Výtěžnost kovů  

u vsázky obvykle dosahuje 98,5%, u zlata 99%. Vytavené kovy jsou určeny k dalšímu 

technologickému zpracování (rafinaci). [16] 

3.5.3. Hydrometalurgické metody 

Hlavním technologickým uzlem hydrometalurgických procesů druhotných surovin 

a odpadů bývá většinou několikastupňové kyselé, zásadité nebo amoniakální loužení už 

roztříděných materiálů. Získané výluhy jsou zpracovány na kov, respektive chemický 

koncentrát celou řadou procesů počínaje srážením, hydrolýza, cementací, destilačním 

srážením až po iontovou výměnu, extrakci a elektrolýzu. 

Mezi výhody hydrometalurgických metod při zpracování elektroodpadu a 

druhotných surovin patří: 

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

až do 10 kg/t), 

 procesy probíhají při nízkých teplotách, 

 dosažení vyšší výtěžnosti a menších ztrát ušlechtilých kovů, než u 

pyrometalurgických metod, 
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 nižší provozní náklady a spotřeba energie, 

 lepší možnost ochrany životního prostředí. 

Mezi nevýhody patří:  

 nízká životnost zařízení vzhledem k agresivitě používaných chemikálií, 

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

 vznik silně zasolených odpadních vod s obsahem Cl
-
, NO3

-
, SO4

2-
, 

 exhalace s obsahem NOx, SO2, 

 neschopnost okamžitě reagovat na změnu složení zpracovávaného 

materiálu, 

 velké objemy loužicích roztoků. [17] 

Následující tabulka 4 uvádí některé příklady hydrometalurgického zpracování 

elektronického odpadu. 

Tab. 4: Hydrometalurgické metody zpracování elektroodpadu [9] 

Získaný kov Hlavní proces zpracování Proces 

Au (100%), Ni Loužení lučavkou královskou Au 

Au  Loužení thiomočovinou Au komplex 

Cu, Ag, Au Loužení ve vodním roztoku NaOH Cu, Ag, Au 

Au (97%) Bakteriální loužení v roztoku s Fe
3+

 Au 

Ag, Au, Pt-kovy 
Tavení v plazmové peci při 1400 °C s Ag  Cu- nebo Ag- ingot s  

nebo Cu kolektorem ušlechtilých kovů obsahem ušlechtilých kovů 

Pd, Ag (99,5%) Loužení v HNO3, precipitace s KCNS AgCNS, Pd(CNS)2 

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

Ag, Cu, Zn Loužení v roztoku FeCl3 Au, Ag, Zn v roztoku 

 

3.6 Desky plošných spojů  

Desky plošných spojů jsou řazeny jako jedna z nejvyužívanějších součástí při 

výrobě elektronických výrobků. Dá se říci, že vše co potřebuje zdroj napájení či baterii 

obsahuje plošný spoj. V dnešní době  DPS obsahují nejenom elektrospotřebiče, bez kterých 

bychom si život neuměli představit, jako jsou kupříkladu televize, rádio, vysavač, mobilní 
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telefon, sekačka, ale i hračky, mluvící plyšové medvídci běžně obsahují elektroniku 

s plošnými obvody. Desky plošných spojů se dělí do tří základních skupin z hlediska 

uspořádání vodičů: 

 jednostranné desky plošných spojů (DPS), 

 oboustranné desky plošných spojů (DPS), 

 vícevrstvé desky plošných spojů (DPS). 

 

Obr. 3: Důkaz vodivých cest ušlechtilých kovů v průřezu laminátem DPS [37] 

Jednostranné desky plošných spojů 

Vodiče jsou umístěny pouze na jedné straně desky. Otvory pro montáž vývodů 

součástek bývají obvykle pokoveny kvůli zlepšení kontaktu mezi součástkou a deskou. 

Oboustranná deska plošných spojů 

U oboustranných desek jsou vodiče umístěny na obou stranách desky. Je to 

výhodou především z hlediska minimalizace. Vodiče jsou na obou stranách elektricky 

spojeny průchozím pokovením. 

Vícevrstvé desky plošných spojů 

Vícevrstvé desky se začaly používat z důvodu stále se zvyšujícího požadavku na 

přenos signálu. Ať se jednalo o zkrácení délky vodičů nebo ke snížení doby přenosu 
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signálu. Konstrukce těchto DPS je daleko složitější a také finančně náročnější oproti 

běžným deskám. 

Se zvyšujícím počtem vnitřních vrstev však prudce rostou také náklady na výrobu, 

proto je cílem počet minimalizovat. Běžně mají vícevrstvé DPS 4 až 6 vnitřních vrstev. 

Tvar a konečná konstrukce je většinou závislá na prostoru pro instalaci desky. 

 

Obr. 4: Modely desek plošných spojů [21] 

3.6.1. Základní materiály pro výrobu DPS 

Materiálů desek plošných spojů je celá řada. Liší se jak svými izolačními či 

tepelnými vlastnostmi, tak hlavně požadavky výrobce. Jedním z hlavních požadavků je 

samozhášivost (tzn., deska se nesmí vznítit, pokud dojde k překročení přípustného napětí a 

tím i přepálení spoje). Dále deska musí vydržet vysoký rozsah frekvenčních vln bez 

poškození. Podle maximální přípustné frekvence se používají příslušné materiály pro 

výrobu. 

Z hlediska pájení spojů musí desky mít takovou teplotní roztažnost, aby 

nedocházelo k poškození odtržením těchto spojů. Při pájení vzniká vysoká teplota, a proto 

je důležité, aby materiál měl nízkou teplotní roztažnost. Při špatné volbě materiálu je riziko 

odtržení a poškození spoje. 

Jako základní materiál se považuje epoxidová pryskyřice, PTFE  

(polytetrafluoretylen – teflon), fenolický papír, polyamid. 
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Použité materiály jsou ve většině případů zařazeny do normy amerického sdružení 

výrobců – Americal National Electrical Manufactures Association (NEMA), která vydává 

označení FR (Flame Resist – tepelná odolnost). 

FR – 2 

Do této skupiny patří fenolický papír, který je výhodný svou nízkou pořizovací 

cenou. Jeho využití je však omezené, pro náročnější požadavky výrobce ovšem nevhodné. 

Stále se však používá. Dále jsou to polyamidy, které jsou sice dražší, ale vyznačují se vyšší 

kvalitou. Vyztužují se skleněnými vlákny a průchozí otvory jsou pokovovány. Výhodou je  

rozměrová stálost. 

FR – 3 

Do této kategorie patří epoxidová pryskyřice, která se vyztužuje papírem. Její 

využití je ovšem omezené. 

FR – 4 a FR – 5 

Ve výrobě se využívají spíše epoxidové pryskyřice vyztužené epoxidovým 

vláknem. Tato kombinace materiálu je optimální z hlediska ceny a kvality. Proto má FR – 

4 jedno z největších zastoupení jako materiál pro výrobu DPS. 

FR – 5 jsou dražší, ale mají vyšší tepelnou odolnost. [20] 

3.7 Získané kovy z elektroodpadu 

3.7.1. Měď – Cu 

Měď je ušlechtilý kov načervenalé barvy. Je to měkký, kujný a tažný kov 

používaný již od starověku. Charakterizuje ho velmi dobrá tepelná a elektrická vodivost, je 

snadno mechanicky zpracovatelný. Díky ochranné vrstvě zásaditých uhličitanů, která se 

vyznačuje typickou zelenou barvou, je měď odolná proti korozím. Je nedílnou součástí 

slitin a nepostradatelnou složkou pro elektrotechniku. Dobře se rozpouští v kyselině 

dusičné, v neoxidujících kyselinách se měď nerozpouští. 

V zemské kůře se vyskytuje poměrně vzácně. Obsah činí 55 – 70 mg/kg. 
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V přírodě se měď nalézá v ryzí podobě jen vzácně, většina se vyskytuje v podobě 

sloučenin. Nejčastěji jde o sulfidy, dále pak kyslíkaté měděné rudy. Celkem je známo přes 

600 nerostů mědi. 

Parametry mědi: 

 Teplota tání [°C]:     1083 

 Hustota [kg.m
3
]:     8960 

 Tepelná vodivost [W.m
-1

.K
-1

]   401 

 Elektrická vodivost:     6,07.10
7
 

 Tvrdost podle Mohse:    3 

Těžba a zásoby 

V roce 2012 dosáhla světová těžba měděných rud hodnoty 17 Mt, v Chile se 

vytěžilo 5,37 Mt, 1,5 Mt v Číně, 1,24 Mt v Peru a 1,15 Mt v USA. Celosvětové ověřitelné 

těžitelné zásoby mědi dosahují 680 Mt, z toho připadá 190Mt na Chile, 86 Mt na Austrálii, 

76 Mt na Peru a 39 Mt na USA. V Evropě jsou největší zásoby měděných rud ve výši 26 

Mt čisté mědi v Polsku, které je roční produkcí 430 kt na prvním místě v Evropě, druhé 

místo patří Bulharsku s roční těžbou 113 kt mědi, ve Švédsku se vytěžilo 76 kt. Celkové 

těžitelné zásoby mědi v ČR dosahují hodnoty 49 kt. 

Měděné rudy: 

 chalkopyrit - CuFeS2, 

 chalkozín - Cu2S, 

 malachit - CuCo3 . Cu(OH)2, 

Výroba a rafinace 

Průmyslová výroba surové mědi se provádí pražením sulfidických rud a následnou 

redukcí vzniklého oxidu uhlím. Jinou možností je pomocí sulfatačního pražení převést 

sulfid na sulfát, ze kterého se měď vylučuje pomocí železa (cementace). 

Chudé měděné rudy se obvykle zpracovávají hydrometalurgickými procesy, které 

spočívají v loužení rudy kyselinou sírovou nebo roztokem síranu železitého. Měď přejde 
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do výluhu jako síran měďnatý, ten se zpracovává cementací železem nebo elektrolyticky. 

Tento proces nejlépe vyjadřuje chemická rovnice [22,23]: 

H2SO4 + H2O2 + Cu → Cu SO4 + 2 H2O 

Recyklace 

Nejnovější údaje poskytnuté Mezinárodní skupinou pro studium mědi – 

International Copper Study Group ukazují rostoucí užití mědi, které se od roku 1970 více 

než zdvojnásobilo. V poslední době míra recyklace mědi stoupá. Celkem 37 % světového 

využití mědi pochází z recyklovaných zdrojů, včetně recyklace výrobků po skončení jejich 

životnosti. Oblast Evropy dosahuje čísel 42 % recyklace mědi. V rámci celého světa si 

Evropa stojí na nejvyšším místě. V Asii tato hodnota dosahuje 38 %, v Severní Americe  

32 % a ve zbytku světa je míra recyklace mědi pouhých 16 % [30] 

Velké množství mědi obsahuje starý šrot, který je generován z celé řady zastaralých 

výrobků a zařízení – měděné dráty, kabely, elektroodpad, transformátory, elektromotory, 

frakce z drcení vyřazených autovraků a domácích spotřebičů. Další možné využití mědi je 

typické u specifických skupin odpadu. Jako příklad je recyklace plošných spojů 

z elektroodpadu, kdy proces recyklace začíná u ručních demontáží, přes mechanickou 

úpravu mletím a drcením, až po získávání mědi pomocí chemických dějů za loužení 

vstupních surovin buď v kyselinách, nebo jiných činidlech. [31] 

3.7.2. Zlato – Au 

Zlato je žlutý, lesklý, na vzduchu stálý a měkký ušlechtilý kov. Je to chemicky 

mimořádně stálý prvek. V běžných kyselinách a zásadách, se s výjimkou lučavky 

královské, zlato nerozpouští. Reakcí zlata s lučavkou královskou vzniká kyselina 

tetrachlorozlatitá H[AuCl4]. Dobře rozpustné je v kyselině selenové, ve vodném roztoku 

chloru a v přítomnosti vzdušného kyslíku také ve zředěných roztocích kyanidů alkalických 

kovů, thiosíranech a thiomočovině. 

Standardní elektronový potenciál zlata + 1,52 V je je nejvyšší ze všech prvků, a 

proto v elektrochemické řadě napětí stojí zcela v vpravo. Z vodných roztoků svých 

sloučenin, s výjimkou kyanokomplexů, kde je velmi silně vázáno, může být zlato 

vyredukováno každým ostatním kovem. 



ROSTISLAV PETEREK: Optimalizace skladby vsázky DPS v podniku Ekorecykling CR 

25 

 

Zlato je v zemské kůře velice vzácným prvkem. Jeho průměrný obsah v zemské 

kůře je 4 – 5 μg/kg. Zlato se v přírodě vyskytuje především ryzí, dále v rudách, které často 

bývají doprovázeny i jinými cennými kovy. 

Parametry zlata: 

 Teplota tání [°C]     1064,43 

 Hustota [kg m
-3

]     19320 

 Tepelná vodivost [W.m
-1

K
-1

]    320 

 Elektrická vodivost [S.m
-1

]    4,5.10
7
 

 Tvrdost podle Mohse     2,5 

Těžba a zásoby 

V roce 2012 dosáhla světová těžba zlata hodnot 2,7 kt. Největším producentem 

zlata je Čína (370 t), Austrálie (250 t), USA (230 t), Rusko (205 t), JAR (170 t), Peru (165 

t), Kanada (102 t) a Indonésie (100 t). Celkové zásoby zlata jsou 52 kt. Největší naleziště 

zlata jsou v Austrálii, JAR, Rusku, Chile, USA a Brazílii. Největším evropským 

producentem zlata je s roční těžbou 6,3 t Švédsko, 5,6 t produkuje Finsko a 4,5 t zlata se 

vytěžilo v Bulharsku.[24] 

Zlatonosné rudy: 

 celaverit, 

 sylvanit, 

 elektrum, 

Zpracování a výroba 

Těžba zlata se dnes provádí nejčastěji kyanidovým loužením zlatonosných hornin. 

Zlato ve formě zlatonosných hornin se rozpouští velmi zředěným (0,1-0,2 %) roztokem 

KCN nebo NaCN za přístupu kyslíku. Z kyanidového roztoku se zlato vyloučí cementací 

práškovým zinkem. Tyto děje vyjadřují následující rovnice [24]: 

4Au + 8KCN + 2H2O + O2  4KAu(CN)2 + 4KOH 

2KAu(CN)2 + 2Zn + 4KCN + H2O  2K2Zn(CN)4 + 2Au + 2KOH + H2 
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Recyklace zlata 

Převážná spotřeba zlata připadá na klenotnictví, elektrotechniku a chemický 

průmysl a další průmyslová odvětví. Zlato je nedílnou součástí elektroniky většiny 

vyřazených elektrospotřebičů, nachází se na kontaktech informační a sdělovací 

elektroniky, zásuvkách a koncovkách EEZ, konektorech na spínacích zařízeních (relé, 

spínače a klávesnice), integrovaných obvodech, tranzistorech apod. [12, 32] 

Například z tuny horniny, která se vytěží ve zlatém dole, se vyprodukuje asi pět 

gramů zlata. Tuna starých mobilních telefonů vydá 300 gramů zlata. Z tohoto pohledu je 

recyklace asi šedesátkrát výhodnější než těžba, a to v rámci této statistiky není zahrnut 

vznik dalších odpadů a emisí, které vzniknou při těžbě zlata přímo z nitra země. [33] 

3.7.3. Stříbro – Ag 

Stříbro je bílý, měkký a velmi tažný lesklý kov. Rozpouští se v koncentrovaných 

kyselinách dusičné a sírové a v roztocích alkalických kyanidů za přítomnosti vzduchu a 

peroxidu kyslíku. Má ze všech kovů největší elektrickou a tepelnou vodivost. Průměrný 

obsah stříbra v zemské kůře je 0,07 – 0,1 mg/kg.  

Parametry stříbra: 

 Teplota tání [°C]     961,93 

 Hustota [kg.m
-3

]     10500 

 Tepelná vodivost [W.m
-1

K
-1

]    429 

 Elektrická vodivost [S.m
-1

]    6,3.10
7
 

 Tvrdost podle Mohse     2,5 

Těžba a zásoby 

Světová těžba stříbra dosáhla v roce 2012 úrovně 24 kt. Nejvíce stříbra se získalo  

v Mexiku – 4,25 kt, Peru 3,45 kt, a Číně 3,8 kt, z evropských zemí je největším 

producentem stříbra Polsko s roční těžbou 1,17 kt. Celosvětové zásoby stříbra se odhadují 

na více jak 540 kt, největší ložiska stříbrných rud jsou v Peru (120 kt), Polsko (85 kt), 

Chile (77 kt), Austrálie (69 kt) a Číně (43 kt). V ČR jsou významná ložiska stříbra již 
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vytěžena. Nejdůležitější stříbronosnou lokalitou byla Příbram, Kutná Hora, Jáchymov a 

Jihlava. 

Stříbronosné rudy: 

 argentit 

 sylvanit 

 allargentum (ruda s nejvyšších obsahem Ag až 98,87 %) 

Výroba a rafinace 

Výroba stříbra se nejčastěji provádí kyanidovým loužením stříbrných rud, 

v minulosti se používal amalgamový postup nebo se stříbro z rudy vyluhovalo roztoky 

thiosíranů. Kyanidový postup je popsán při výrobě zlata. Rafinace stříbra se provádí 

elektrolýzou, jako elektrolyt se používá 2% roztok dusičnanu stříbrného okyselený 

kyselinou dusičnou. Katodou je plech z čistého stříbra, anodou je surové stříbro zavěšené 

v plátěných vacích, ve kterých se zachytávají anodové kaly. Odpadní anodové kaly jsou 

zdrojem zlata a platinových kovů. 

Recyklace 

Recyklace stříbra je z pohledu technologického jednoduchý proces. Na začátku 90. 

let však dramaticky klesla asi na polovinu množství recyklovaného ve stejném období 80. 

let. Pokles recyklace je přisuzován nízkým výkupním cenám stříbra, nižšímu obsahu kovu 

v druhotných surovinách a restrikční politice v oblasti oficiálních rezerv kovu. [34] 

Spotřeba stříbra je největší v elektronice, chemii, klenotnictví a lékařství při užití 

rentgenových snímků. V elektronickém průmyslu je stříbru použito v kontaktech, 

konektorech, v elektrosoučástkách, jističích, stykačích, energetice, koncovkách, 

potenciometrech apod. [12, 32] 

3.7.4. Palladium – Pd 

Palladium je lesklý, bílý ušlechtilý kov, vzhledem podobný stříbru. Palladium je 

kujné a dobře svařitelné. Má velkou schopnost pohlcovat plyny, proto se využívá 

v katalyzátorech u automobilů. Palladium se rozpouští pouze v lučavce královské, kyselině 
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dusičné a kyselině selenové. Průměrný obsah palladia v zemské kůře je 0,0075 – 0,015 

mg/kg.  

Parametry Pd: 

 Teplota tání [°C]     1552 

 Hustota [kg.m
-3

]     12020 

 Tepelná vodivost [W.m
-1

.K
-1

]   71,8 

 Elektrická vodivost [S.m
-1

]    10
7
 

 Tvrdost podle Mohse     4,8 

Těžba 

Světová těžba palladia dosáhla v roce 2012 hodnoty 200 t, nejvíce palladia se 

vytěžilo v Rusku – 86 t, v JAR se vytěžilo 72 t a v Kanadě 13 t. 

Palladiové rudy: 

 brigit 

 mertieit (nerost s nejvyšším obsahem 79,36 % Pd) 

 arsenopaladinit 

Výroba 

Nejvíce palladia se získává z anodových kalů po rafinaci mědi a niklu. Z rud se 

palladium získává složitým chemickým postupem, při kterém se palladium převádí na 

rozpustné komplexní sloučeniny, kovové palladium se následně vyrábí redukcí vodíkem. 

Recyklace 

Celosvětová spotřeba palladia je největší v elektrotechnice, při výrobě dentálních 

slitin, katalyzátorů a v klenotnictví. V elektroodpadech se vyskytuje ve třech hlavních 

aplikacích – ve specifických typech nejiskřících kontaktů (relé, stykače), jako náhražka 

zlata na povrchu mechanických kontaktů anebo i v deskových keramických 

kondenzátorech. Recyklace je obdobná jako u zlata, protože reaguje s podobnými 

chemickými činidly jako zlato a postup metalurgie je také navzájem propojen. [31, 32, 35] 
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4. Společnost Ekorecykling Czech Republic s.r.o. 

Následující přehled popisuje základní parametry a údaje o provozu recyklační 

společnosti se zaměřením na elektroodpad Ekorecykling Czech Republik s.r.o. 

 Sídlo společnosti:   Karvinská 569/11, 737 01 Český Těšín 

 Provozovna:    Průmyslová 922/7, 747 23 Bolatice 

 Počet zaměstnanců:   do 40 zaměstnanců 

 Kapacita provozu:   do 10 000 tun zpracovaného OEEZ 

 Zaměření činnosti provozu:  zpracování a předúprava elektroodpadu 

4.1 O společnosti 

Společnost Ekorecykling Czech Republic s.r.o. má své počátky vzniku na konci 

roku 2007. Společnost byla založena i díky změně legislativy nakládání s elektroodpadem 

v ČR. Po roce 2005 došlo ke změně pohledu české správy v nakládání s elektroodpady. 

Byl to podnět od evropské vlády na nevyužitelnost potenciálu vysloužilých EEZ, které se 

v minulých letech nerecyklovaly. 

EU vydala požadavek, aby se vysloužilá elektronika začala recyklovat. Podmínkou 

bylo, aby každý stát EU zajistil tento způsob recyklace. V rámci českého státu se vytvořily 

kolektivní systémy, které měly zajistit zpětný odběr a recyklaci vysloužilých 

elektrospotřebičů. Hlavní myšlenkou celého tohoto systému bylo, že za každý vysloužilý 

elektrospotřebič se bude platit recyklační poplatek podle typu a velikosti spotřebiče. A z 

tohoto poplatku se budou financovat náklady na recyklaci. 

Toto byl podnět, aby se o tuto problematiku začalo zabývat větší množství 

zpracovatelů, jelikož tyto projekty byly v dané době částečně hrazeny z dotací EU. 

Společnost Ekorecykling Czech Republic s.r.o. vznikla na základě těmto skutečnostem. 

Společnost se zabývá zpracováním elektroodpadu se zaměřením na konečnou 

předúpravu desek plošných spojů, které jsou součástí každého elektrospotřebiče. 

Provozovna se nachází v Bolaticích, kde je hlavní centrum pro provozování, zpracování a 
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recyklaci elektroodpadu s cílem efektivního získávání barevných a ušlechtilých kovů 

z elektroniky a DPS. 

Společnost má dva hlavní polské majitele. Cílem společnosti je získávání 

dostatečného množství plošných spojů, které zaměstnanci společnosti vytřídí na 

požadované parametry. Takto zpracovaný materiál se mechanicky upraví pomocí ruční 

demontážních činností a pomele na mechanickém drtiči na frakci okolo 4 cm. Takto před 

upravený elektroodpad je připraven na export k největšímu obchodnímu partnerovi této 

společnosti švédské společnosti Boliden Commercial AB. [38,39] 

  

Obr. 5: Vsázka elektroodpadu [foto autor] Obr. 6: Plošina s drtičem [foto autor] 

Do Švédska se takto zpracovaný materiál dopravuje pomocí kamionové či 

kontejnerové dopravy, která navazuje na námořní trajektovou dopravu. Zpracovatelská 

švédská společnost je celosvětovou jedničkou na trhu v získávání železných, barevných a 

drahých kovů jako jsou zlato, stříbro, paládium, měď aj. kovy. Kovohutní společnost 

Boliden Commercial AB disponuje divizí na konečné zpracování elektroodpadu, která má 

největší zpracovatelské kapacity na OEEZ a patří svým podílem zpracování elektroodpadu 

na nejvyšší příčku v rámci celé Evropy. [39,40] 

  

Obr. 7:Část areálu společnosti [foto autor] Obr. 8:Dílna po návozu tř. C DPS [foto autor] 
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5. Experimentální část 

V experimentální části se zabývám problematikou ekonomické optimalizace výroby 

zpracovatelského recyklačního podniku na elektroodpady společnosti Ekorecykling Czech 

Republik s.r.o. Charakteristiku a popis této recyklační společnosti jsem uvedl v kapitole 4. 

a podkapitole 4.1 o společnosti Ekorecykling Czech Republik s.r.o. Experimentální část 

práce pojednává o zvýšení efektivity finančních příjmů ze zpracovaných desek plošných 

spojů na základě nákladů při nákupu elektroodpadu a dalších parametrů. V experimentální 

práci jsou zakomponovány chemické analýzy vybraných typů DPS vyskytujících se při 

recyklačním procesu v dané firmě, a které prošli dvěma fázemi přípravných procesů. První 

drcení probíhalo v rámci předúpravy na drtiči, který je součástí výrobního recyklačního 

cyklu DPS zpracovatelské společnosti Ekorecykling Czech Republik s.r.o. Následný 

konečný mlecí proces na frakci pod 4 mm byl uskutečněn externě akreditovanou 

laboratorní společností. Na základě těchto chemických rozborů se vypočítají výnosy a 

materiálové příjmy z vybraných DPS. Jako nástroj optimalizace vsázky desek jsem zvolil 

softwarový program Microsoft Excel 2010, ve kterém jsem vytvořil na základě 

matematických funkcí a parametrů podmínek analytický model optimálního poměru 

složení zpracovaní základních kategorií DPS (A, B, C). 

5.1 Popis zkoumaných desek plošných spojů 

Činnost Společnosti Ekorecykling Czech Republik s.r.o. je zaměřena na zpracování 

a konečnou předúpravu mnoha typů desek plošných spojů dále jen (DPS), které jsou 

z různých EEZ a liší se materiálovým obsahem drahých a ušlechtilých kovů dalších částí. 

V rámci tohoto recyklačního podniku jsem optimalizoval výrobek složený z DPS, který je 

tvořen třemi základními skupinami DPS. Označují se jako kategorie DTS A, DTS B a  

DPS C. Každá kategorie obsahuje desky od nejvyšší materiálové hodnoty až po kategorii 

s menší materiálovou hodnotou. Musel jsem zohlednit i faktor, že každou základní 

kategorii (DTS A, B, C) tvoří další podkategorie DPS. Následující seznam obrázků 

ukazuje rozdělení základních kategorií DPS, jejich podkategorie a jejich specifikace.  
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Mezi kategorii A patří tyto typy desek plošných spojů: 

  

Obr. 9: Vz.1. – PC desky staré typy [foto autor] Obr. 10: Vz.2. – PC grafické karty [foto autor] 

 

  

Obr. 11: Vz.3 – PC desky nový typ P4 [foto autor] Obr. 12: Vz.4 – PC desky nejnovější typ [foto autor] 

 

 

Obr. 13: Vz.5 – staré telekomunikační serverové DPS, rok výroby 1970-1980 [foto autor] 
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Mezi kategorii B patří tyto typy desek plošných spojů: 

  

Obr. 14: Vz.6 – DPS telefonní ústředny [foto autor] Obr. 15: Vz.7 – DPS z mechanik CD-R [foto autor] 

 

  

Obr. 16: Vz.8 – DPS tiskárny, modemy [foto autor] Obr. 17: Vz.9 – DPS z autovraků [foto autor] 

 

 

Obr. 18: Vz.10 – DPS z digi TV, digi satelitních přijímačů, set-top-boxů [foto autor] 

 



ROSTISLAV PETEREK: Optimalizace skladby vsázky DPS v podniku Ekorecykling CR 

34 

 

Mezi kategorii C patří tyto typy desek plošných spojů: 

  

Obr. 19: Vz.11 – DPS z CRT TV a CRT monitorů  

[foto autor] 

Obr. 20: Vz.11 – DPS z osobních PC a serverových 

zdrojů [foto autor] 

 

Seznam a číslování vzorků určených na laboratorní rozbory: 

Mezi kategorii A se řadí desky plošných spojů: 

1. DPS z starých osobních počítačů – výroba do roku 2000, 

2. DPS z VGA grafických, zvukových karet z PC, 

3. DPS z osobních PC novější typ Pentium 4 – výroba po roce 2000 až po rok 2004, 

4. DPS z osobních PC nové typy – výroba od roku 2004 až po současnost, 

5. DTS ze starších serverových PC a přístrojů. 

Mezi kategorii B se řadí desky plošných spojů: 

6. DPS z telefonních ústředen, 

7. DPS z PC mechanik CD-ROM a Floppy mechanik, 

8. Směs DPS z modemů, switchů, tiskáren, faxů. 

9. DPS z elektronika z kazových DPS při výrobě automobilů nebo z autovraků  

10. DPS ze základních boardů digitálních televizí, satelitů, set-top-boxů, 
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Mezi kategorii C se řadí desky plošných spojů: 

11. DPS z analogových televizorů a monitorů s CRT obrazovkami, plošné spoje ze 

zdrojů PC (plošné spoje, které složí jako zdrojový adaptér např. na satelitních 

přijímačích, plazmových televizorech apod.), dále do této kategorie řadíme i další 

specifické DPS typické pro tuto skupinu. 

5.2 Vzorky plošných spojů, předúprava a analýzy 

Zvolil jsem 11 vzorků DPS, které se nejčastěji vyskytují v rámci zpracování 

elektroodpadu v podniku Ekorecykling Czech Republik s.r.o. Přehled vzorků a rozdělení 

vzorků jsem uvedl v předchozí podkapitole. Každý typ vzorku tvořil jiné druhy DPS, které 

mají i rozdílné osazení, zastoupení elektrosoučástek a mají rozdílnou materiálovou 

výtěžnost kovů. Každý vzorek DPS byl při výběru daného druhu důkladně kvartován a 

byly vybrány jen representativní typy DPS typické pro danou kategorii. 

5.2.1. Předúprava vzorků desek plošných spojů 

Z každých vzorků DPS jsem odstranil nepotřebné části – plastové části, železné 

plíšky a rámečky, část elektrolytických kondenzátorů přesahujících velikost 2,5 cm, 

hliníkové chladiče, transformátory, aj. elektro součástky. 

První fáze předúpravy: 

Každý vzorek DPS jsem následně nechal podrtit na frakci o velikosti výstupních 

částí cca 4 cm. Proces drcení byl realizován na čtyřrotorovém drtiči se soustavou 

lopatkových nožů. První dvousoustava rotorů má funkci drtící, další soustava rotorů plní 

funkci vynášecí, kdy drť o zrnitosti vyšší než otvory síta je unášena nazpět na soustavu 

drtících nožů. Jako příklad slouží obrázek č. 6 v kapitole 4. Každý vzorek byl drcen 

samostatně, aby nedošlo ke kontaminaci a následně označen pod dané číslo vzorku. 

Následující obrázky slouží jako praktická ukázky velikosti výstupní frakce. 
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Obr .21-22: Ukázka frakce desek plošných spojů po výstupu z drtiče [foto autor] 

 

 

Obr. 23: Ukázka balení vzorků frakce 4 cm [foto autor] 

 

Druhá fáze předúpravy: 

Následnou druhou fázi přípravných procesů, která byla zároveň posledním krokem 

přípravy k realizaci laboratorních rozborů DPS, jsem zrealizoval přes akreditovanou 

veřejnou instituci Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka se sídlem laboratoří 

v Praze. Vzorky označené čísly 1 – 11 byly mleté laboratorním řezacím mlýnem typu 

PULVERISETTE 15“ firmy Fritsch GmbH1 Laborgerätebau (Spolková republika 

Německo). Každý vzorek byl podrcen zvlášť, aby nedošlo ke kontaminaci mezi 

jednotlivými vzorky. Mezi jednotlivými vzorky byl mlýn čištěn. 

Nastavení: střižná vůle nožů 0,3 mm. 

Síto: čtvercové otvory 4 mm. 
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Vzhledem k charakteru odpadu nebylo možné použít jemnější sítko, protože 

součástí desek, i po částečné ruční separaci, byly staniolové proužky ze svitkových 

kondenzátorů. Kovové části na bázi železa (krytky zástrček) byly před vlastním mletím 

odseparovány.  Následující obrázku charakterizují mlecí stroj a výstupní frakci 4 mm. 

 

Obr. 24: Řezací mlýn typu PULVERISETTE 15“ firmy Fritsch [18] 

 

  

Obr. 25: Frakce vz. z řezacího mlýna [foto autor] Obr. 26: Frakce 4 mm pohled zblízka [foto autor] 
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5.2.2. Laboratorní analýzy vzorků plošných spojů 

Laboratorní analýzy 11 předupravených vzorků jsem nechal zpracovat 

akreditovanou laboratoří Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Byly provedeny analýzy 

cílových kovů – zlata, stříbra, palladia, mědi. 

Postup mineralizace a analýzy vzorků: 

Vzorek podrceného a následně pomletého elektroodpadu obsahujícího zbytky 

elektronických součástek, tj. především integrované obvody, kondenzátory, cívky a 

v některých případech konektory, byl před vlastní mineralizací kvartován. Z takto náhodně 

vyselektovaného podílu byly následně odebírány analytické vzorky o hmotnosti přibližně 

2g. Mineralizace analytických vzorků se prováděla 16 ml lučavky královské v otevřeném 

systému. Vzorek se během mineralizace opatrně zahříval v kádince pod hodinovým 

sklíčkem. Po odeznění chemické reakce se pokračovalo v ohřevu ještě po dobu  

cca 1 hodiny, aby došlo ke snížení objemu mineralizátu a odpaření nadbytečných kyselin. 

Po ochlazení bylo k mineralizátu přidáno cca 20 ml demineralizované vody a pak byl 

vzorek přefiltrován do plastové odměrky a doplněn do 50ml. K analýze byly takto 

připravované mineralizáty ještě dále zředěny 10x. Stejným postupem jako vzorky se 

připravuje slepý pokus. 

Analýza se prováděla na spektrometru typu ICP-MS, model XSeries2, výrobce 

THERMO, USA. Kapalné vzorky se rozprašují do zmlžovací komory, odkud jsou proudem 

argonu unášena do vysokofrekvenční plasmy, kde dochází při teplotách kolem 8000 

K k rozkladu, desolvataci, atomizaci a následně až k ionizaci přítomných prvků. Vzniklé 

ionty s kladným jednomocným nábojem jsou přes interference vnášeny do hmotnostního 

detektoru, kde dochází k jejich rozdělení v závislosti na poměru hmotnosti a náboje 

izotopů (m/Z) a následné detekci iontů pomocí elektrického násobiče. 

Kalibrace spektrometru je prováděna na 5 kalibračních multiprvkových standardech 

a slepý roztok. Kalibrační závislost se ověřuje na následný standard. Výsledky analýz jsou 

shrnuty v příloze 1. Výsledky analýz ušlechtilých kovů ve vybraných DPS a přepočet 

kalkulací hodnot výnosů za dané kovy v eurech Zjišťoval jsem na základě poskytnutých 

dat firmy Ekorecykling Czech Republik s.r.o. optimální poměr složení skupin A, B, C. 

Postupy optimalizace, s cílem vypočítat optimální poměr každé jednotlivé skupiny DPS 

jsem vypočítal pomocí nadefinování modelu v programu MS Excel. U každého typu DPS 
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je velká řada parametrů, které jsem musel zohlednit. Jedná se především o rozdílné 

finanční náklady na nákup jednotlivých kategorií plošných spojů a následnou materiálovou 

hodnotu DPS. Na základě těmto faktorům jsem potřeboval znát materiálové složení 

vybraných skupin a jejich podskupin DPS. Všechny rozbory a analýzy, které následně byly 

užity jako příjmové výnosy pro dané typy desek, jsem nechal zpracovat akreditovaným 

laboratořím, které mají certifikaci pro tuto činnost a mají potřebné technologické vybavení. 

Výsledky analýz vybraných vzorků: 

Analýza 11 vzorků vybraných typů DPS obsahovala analýzy tří podvzorků na 

základě odběru z jednoho hlavního representativního vzorku. Celkem bylo analyzováno 33 

podvzorků z 11 materiálově odlišných typů DPS. Veškeré výsledky laboratorních rozborů 

shrnuje do přehledné podoby příloha č. 1 a slouží jako přepočet kalkulací hodnot výnosů 

kovů na základě optimální prognóze burzy kovů v měně euro. Výsledky laboratorních 

analýz vyšly v hladinách, které jsem očekával, ovšem překvapil mne výsledek 5 vzorku 

DPS z telefonních serverů tesla, které měly velice bohaté výnosy kovů a to především 

zlata. U těchto typů DPS je to dáno jejich stářím a vysokým zlacením většiny částí. 

Překvapil mne výsledek rozboru DPS z mechanik CD-R, jejichž materiálová bilance vyšla 

poněkud v menší materiálové výnosnosti u zlata, než jsem očekával. Předpokládám, že to 

bylo způsobeno špatným kvartovaním vzorku a taky díky velice nehomogennímu výskytu 

Au ve vzorku. Všechny výsledky rozborů, jak již bylo zmíněno, jsou shrnuty v příloze č. 1. 

5.3 Způsob dosažení optimalizace vsázky 

Zjišťoval jsem na základě poskytnutých dat firmy Ekorecykling Czech Republik 

s.r.o. optimální poměr složení skupin A, B, C na základě zkoumané kalendářní oblasti pro 

celý rok 2012. Z důvodů výskytu několika odchylek a anomálií, které byly způsobeny na 

základě lidského faktoru, jsem data ucelit na 19 analyzovaných kamiónů. Postupy 

optimalizace, s cílem vypočítat optimální poměr každé jednotlivé skupiny DPS jsem 

vypočítal pomocí nadefinování modelu v programu Maple a následně upravil 

v tabulkovém editoru MS Excel. U každého typu DPS je velká řada parametrů, které jsem 

musel zohlednit. Jedná se především o rozdílné finanční náklady na nákup jednotlivých 

kategorií plošných spojů a následnou materiálovou hodnotu DPS. Na základě těmto 

faktorům jsem potřeboval znát materiálové složení vybraných skupin a jejich podskupin 
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DPS. Všechny rozbory a analýzy, které následně byly užity jako příjmové výnosy pro dané 

typy desek, jsem nechal zpracovat akreditovaným laboratořím, které mají certifikaci pro 

tuto činnost a mají potřebné technologické vybavení. 

5.3.1. Namodelování optimálního poměru desek A, B, C 

Následující tabulka slouží jako seznam základních parametrů pro vytvoření 

optimálního modelu pro zvýšení efektivity výnosů ze zpracované vsázky elektroodpadu. 

Veškeré data potřebné k procesu namodelování optimalizace jsou obsažena v příloze č. 2. 

Cílem je namodelovat co nejhodnotnější model poměru DPS A, B, C, které byly naloženy 

na kamion. Pro označení kamionu je zahrnuto veškeré množství naložených DPS A, B, C v 

daných poměrech v rámci příslušného vyexpedovaného kamionu elektroodpadu do hutní 

společnosti Boliden Commercial AB ve Švédsku. 

Tab. 5: Základní potřebné parametry k výpočtu optimalizace [autor] 

Datum 

expedice 

kamionu 

Pořadí 

kamionu 

v roce 

2012 

A+B+C 

Množství

A  

[kg] 

Množství

B 

 [kg] 

Množství 

C  

[kg] 

množství 

A + 15 % 

externí 

[kg] 

množství 

B + 10 % 

externí 

[kg] 

množství 

C + 65 % 

externí 

[kg] 

12.1.2012 1 23 621 3154 2922 17545 3627,1 3214,2 28949,25 

19.1.2012 2 24219 4750 2060 17409 5462,5 2266 28724,85 

6.2.2012 3 23919 4421 5091 14407 5084,15 5600,1 23771,55 

20.2.2012 4 23600 7734 4760 11106 8894,1 5236 18324,9 

12.3.2012 5 24360 6504 926 16930 7479,6 1018,6 27934,5 

24.3.2012 6 24519 4364 2011 18144 5018,6 2212,1 29937,6 

26.4.2012 8 23670 3550 3574 16546 4082,5 3931,4 27300,9 

11.6.2012 11 23986 4726 6115 13145 5434,9 6726,5 21689,25 

3.7.2012 13 24094 5686 6048 12360 6538,9 6652,8 20394 

27.7.2012 15 23336 4527 8027 10782 5206,05 8829,7 17790,3 

10.8.2012 16 23599 5664 4673 13262 6513,6 5140,3 21882,3 

27.8.2012 17 23280 2188 4307 16785 2516,2 4737,7 27695,25 

10.9.2012 18 23114 3328 2982 16804 3827,2 3280,2 27726,6 

20.9.2012 19 23617 6447 4818 12352 7414,05 5299,8 20380,8 

27.9.2012 20 23462 5302 4129 14031 6097,3 4541,9 23151,15 

10.10.2012 21 23754 7150 2185 14419 8222,5 2403,5 23791,35 

18.10.2012 22 23498 7543 4770 11185 8674,45 5247 18455,25 

25.10.2012 23 17764 5027 1900 10837 5781,05 2090 17881,05 

14.12.2012 28 23260 8652 1698 12910 9949,8 1867,8 21301,5 

  Průměr 23 404 5300,895 3841,895 14261 6096,029 4226,084 23530,65 
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Náklady realita: 

V této části jsem ucelil veškerá data týkající nákladu na nákup DPS A, B, C a 

všechny náklady do přehledné tabulky, do které jsem započítal náklady na mletí a analýzy, 

které jsou vypočteny na základě smluvních cen společnosti Boliden Commercial AB. 

Veškeré nákladové grafy pro DPS A, B, C definují trend nákladů dané kategorie DPS 

s využitím funkce lineární regrese 

 

Tab. 6: Přehled nákladů pro daný typ DPS a veškeré náklady v roce 2012 [autor] 

Kamion 

pořadí 

v 2012 

Množství

A  

[kg] 

Množství

B 

 [kg] 

Množství 

C  

[kg] 

nákup 

A 

[€] 

nákup 

B 

[€] 

nákup 

C 

[€] 

náklady 

mletí a 

analýza 

[€] 

náklady 

celkem 

[€] 

1 3154 2922 17545 23576 17357 23159 14454 78546 

2 4750 2060 17409 34414 8158 22980 14738 80290 

3 4421 5091 14407 32030 22960 19017 14450 88457 

4 7734 4760 11106 49807 21991 13744 14450 99992 

5 6504 926 16930 45626 3973 20951 15155 85705 

6 4364 2011 18144 31115 8406 21555 15198 76274 

8 3550 3574 16546 27149 23588 23206 14540 88483 

11 4726 6115 13145 29348 25561 15833 14805 85547 

13 5686 6048 12360 41195 26611 15296 15263 98365 

15 4527 8027 10782 31236 35319 13343 14711 94609 

16 5664 4673 13262 42664 24673 17506 14700 99543 

17 2188 4307 16785 16859 22267 20771 14245 74142 

18 3328 2982 16804 25642 13121 22181 14156 75100 

19 6447 4818 12352 47450 17489 14267 14609 93815 

20 5302 4129 14031 40242 17713 18058 14219 90232 

21 7150 2185 14419 50157 9133 17844 14715 91849 

22 7543 4770 11185 49444 18829 12919 14494 95686 

23 5027 1900 10837 38155 8360 12874 11238 70627 

28 8652 1698 12910 65669 7658 14911 14379 102617 
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Graf 5: Grafické znázornění náklady A s využitím lineární regrese [autor] 

 

 

Graf 6: Grafické znázornění náklady B s využitím lineární regrese [autor] 

 

 

Graf 7: Grafické znázornění náklady C s využitím lineární regrese [autor] 

 

y = 6,7453x + 2232 
R² = 0,958 

0

20000

40000

60000

80000

0 2000 4000 6000 8000 10000

N
ák

la
d

y 
[€

] 

Podíl hmotnosti A v kamionu [kg]       

Náklady A 

Náklady A

Lineární (Náklady A)

y = 4,3121x + 968,45 
R² = 0,9 

0

10000

20000

30000

40000

0 2000 4000 6000 8000 10000

N
ák

la
d

y 
[€

] 

Podíl hmotnosti B v kamionu [kg] 

Náklady B 

Náklady B

Lineární (Náklady B)

y = 1,4365x - 2569,4 
R² = 0,9409 

0

5000

10000

15000

20000

25000

0 5000 10000 15000 20000

N
ák

la
d

y 
[€

] 

Podíl hmotnosti  C v kamionu [kg] 

Náklady C 

Náklady C



ROSTISLAV PETEREK: Optimalizace skladby vsázky DPS v podniku Ekorecykling CR 

43 

 

Náklady model: 

V této části jsou shrnuty výsledky lineární regresy do modelu pro nákladovou část 

určenou pro výpočet optimalizace. Následující tabulka uceluje data modelu nákladů. Jsou 

v ní zachyceny modelové náklady pro nákup daného množství A, B, C daném kamionu 

vyexpedovaného do švédské hutní společnosti na znovuzískávání kovů z elektroodpadu 

Boliden Commercial AB. Dále jsou v ní namodelovány celkové náklady i s vypočtenou 

odchylkou od reálných celkových nákladů v jednotce (%). 

 

Tab. 7: Přehled veškerých modelových a nákladů pro DPS A, B, C [autor] 

Kamion 

pořadí v 

2012 

Množství 

A  

[kg] 

Množství

B 

 [kg] 

Množství 

C  

[kg] 

Náklady 

analýzy 

model 

[€] 

model 

nákup 

A 

[€] 

model 

nákup 

B 

[€] 

model 

nákup 

C 

[€] 

náklady 

celkem 

model 

[€] 

Odchylka 

 

1 3154 2922 17545 

14450 

23507 13568 29962 81487 3,74% 

2 4750 2060 17409 34272 9851 29717 73841 8,03% 

3 4421 5091 14407 32053 22921 24303 79278 10,38% 

4 7734 4760 11106 54400 21494 17100 92994 7,00% 

5 6504 926 16930 46103 4961 26945 78010 8,98% 

6 4364 2011 18144 31668 9640 27770 69079 9,43% 

8 3550 3574 16546 26178 16380 30026 72584 17,97% 

11 4726 6115 13145 34110 27337 19954 81401 4,85% 

13 5686 6048 12360 40586 27048 19220 86854 11,70% 

15 4527 8027 10782 32768 35582 16552 84902 10,26% 

16 5664 4673 13262 40437 21119 22239 83795 15,82% 

17 2188 4307 16785 16991 19541 26699 63231 14,72% 

18 3328 2982 16804 24680 13827 28626 67133 10,61% 

19 6447 4818 12352 45719 21744 17814 85277 9,10% 

20 5302 4129 14031 37996 18773 22993 79762 11,60% 

21 7150 2185 14419 50461 10390 22701 83552 9,03% 

22 7543 4770 11185 53112 21537 15973 90622 5,29% 

23 5027 1900 10837 36141 9161 15911 61213 13,33% 

28 8652 1698 12910 60592 8290 18694 87577 14,66% 
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Výnosy realita: 

V této části jsou uvedena všechna potřebná data týkající se finančních výnosů, která 

byla odvozena na základě materiálových výnosů ušlechtilých kovů z jednotlivých 

zkoumaných vzorků DPS. Následující grafy s využitím matematické funkce lineární 

regrese, nám graficky znázorňují výnosy pro každou kategorii DPS (A, B, C). 

 

Tab.8: Přehled výnosů pro daný typ DPS a veškeré výnosy v roce 2012 [autor] 

Kamion 

pořadí v 

2012 

Množství 

A  

[kg] 

Množství 

B 

 [kg] 

Množství 

C  

[kg] 

výnos A 

[€] 

výnos B 

[€] 

výnos C 

[€] 

výnos 

celkem 

[€] 

1 3154 2922 17545 28386 20746 44740 93872 

2 4750 2060 17409 37050 9682 42652 89384 

3 4421 5091 14407 38905 35128 34577 108610 

4 7734 4760 11106 55685 28084 26655 110424 

5 6504 926 16930 59837 6760 40632 107229 

6 4364 2011 18144 34912 11061 43546 89519 

8 3550 3574 16546 31240 28592 40207 100039 

11 4726 6115 13145 34972 41582 30236 106790 

13 5686 6048 12360 54017 45965 29046 129028 

15 4527 8027 10782 38932 52176 25338 116446 

16 5664 4673 13262 50976 35048 33155 119179 

17 2188 4307 16785 19692 30149 40284 90125 

18 3328 2982 16804 28288 15506 42010 85804 

19 6447 4818 12352 59957 29390 27792 117139 

20 5302 4129 14031 42946 21058 32271 96275 

21 7150 2185 14419 55770 12236 33885 101891 

22 7543 4770 11185 55818 29574 24607 109999 

23 5027 1900 10837 39713 9500 23841 73054 

28 8652 1698 12910 68351 11207 27757 107315 
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Graf 8: Grafické znázornění výnosnosti A s využitím lineární regrese [autor] 

 

 

Graf 9:Grafické znázornění výnosnosti B s využitím lineární regrese [autor] 

 

 

Graf 10: Grafické znázornění výnosnosti C s využitím lineární regrese [autor] 
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Výnosy model: 

V této části jsou shrnuty výsledky modelu pro výnosy všech tří kategorií DPS A, B, 

C pro dané množství DPS a celkový výnos po sumárním sečtení výnosů za všechny 

kategorie DPS A, B, C. Všechny finanční výnosy jsou počítány v mezinárodní evropské 

měně euro. Poslední sloupec tabulky udává odchylku modelového celkového výnosu od 

celkových výnosů v realitě. 

 

Tab 9: Přehled veškerých modelových a výnosů pro DPS A, B, C [autor] 

Kamion 

pořadí v 

2012 

Množství 

A  

[kg] 

Množství 

B 

 [kg] 

Množství 

C  

[kg] 

model 

výnos A 

[€] 

model 

výnos B 

[€] 

model 

výnos C 

[€] 

výnos 

celkem 

model 

[€] 

Odchylka 

 

1 3154 2922 17545 28061,69 18397,6 43584,5 90043,79 4,08% 

2 4750 2060 17409 39888,53 12287,4 43208,24 95384,17 6,71% 

3 4421 5091 14407 37450,54 33772,34 34902,91 106125,8 2,29% 

4 7734 4760 11106 62000,86 31426,08 25770,36 119197,3 7,95% 

5 6504 926 16930 52886,19 4249,158 41883,04 99018,39 7,66% 

6 4364 2011 18144 37028,15 11940,07 45241,69 94209,91 5,24% 

8 3550 3574 16546 30996,17 23019,24 40820,66 94836,07 5,20% 

11 4726 6115 13145 39710,68 41030,87 31411,46 112153 5,02% 

13 5686 6048 12360 46824,57 40555,94 29239,68 116620,2 9,62% 

15 4527 8027 10782 38236,03 54583,89 24873,98 117693,9 1,07% 

16 5664 4673 13262 46661,54 30809,39 31735,15 109206,1 8,37% 

17 2188 4307 16785 20903,34 28215,04 41481,88 90600,26 0,53% 

18 3328 2982 16804 29351,08 18822,91 41534,45 89708,43 4,55% 

19 6447 4818 12352 52463,8 31837,21 29217,54 113518,6 3,09% 

20 5302 4129 14031 43979,01 26953,3 33862,66 104795 8,85% 

21 7150 2185 14419 57673,25 13173,45 34936,11 105782,8 3,82% 

22 7543 4770 11185 60585,49 31496,97 25988,92 118071,4 7,34% 

23 5027 1900 10837 41941,18 11153,26 25026,14 78120,58 6,94% 

28 8652 1698 12910 68803,52 9721,403 30761,31 109286,2 1,84% 
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Srovnání zisku realita a zisku model: 

Následující tabulka popisuje porovnání výnosů a nákladů realita s výnosy a náklady 

model. Ukazuje jaký je rozdíl v čistém zisku v modelu oproti realitě. Rozdíl hodnot čistý 

zisk model a realita následně daný do poměru nám ukáže danou vzniklou odchylku od 

reality zisku. Všechny hodnoty jsou počítány v měně euro. 

Tab.10: Srovnání zisku realita a zisku model [autor] 

Kamion 

Pořadí v 

2012 

výnos 

realita 

[€] 

výnos 

model 

[€] 

náklady 

realita 

[€] 

náklady 

model 

[€] 

čistý zisk 

realita 

[€] 

čistý zisk 

model 

[€] 

Odchylka 

 

1 93872 90043,79 78546,36 81486,69 15325,64 8557,096 44,16% 

2 89384 95384,17 80290,14 73840,63 9093,86 21543,54 136,90% 

3 108610 106125,8 88457 79277,55 20153 26848,24 33,22% 

4 110424 119197,3 99992 92993,97 10432 26203,33 151,18% 

5 107229 99018,39 85704,84 78010,15 21524,16 21008,24 2,40% 

6 89519 94209,91 76273,9 69078,96 13245,1 25130,95 89,74% 

8 100039 94836,07 88483,22 72583,53 11555,78 22252,54 92,57% 

11 106790 112153 85547,04 81400,79 21242,96 30752,21 44,76% 

13 129028 116620,2 98365,1 86853,77 30662,9 29766,41 2,92% 

15 116446 117693,9 94608,94 84901,62 21837,06 32792,27 50,17% 

16 119179 109206,1 99542,88 83795,32 19636,12 25410,76 29,41% 

17 90125 90600,26 74142,36 63230,74 15982,64 27369,51 71,25% 

18 85804 89708,43 75099,76 67133,05 10704,24 22575,38 110,90% 

19 117139 113518,6 93814,9 85277,35 23324,1 28241,21 21,08% 

20 96275 104795 90231,64 79761,83 6043,36 25033,15 314,23% 

21 101891 105782,8 91848,55 83552,07 10042,45 22230,73 121,37% 

22 109999 118071,4 95685,86 90621,71 14313,14 27449,67 91,78% 

23 73054 78120,58 70627,4 61213,33 2426,6 16907,25 596,75% 

28 107315 109286,2 102617,4 87576,75 4697,58 21709,48 362,14% 

5.4 Nadefinování a výpočet modelu 

Oblast nadefinování celého modelu byla uskutečněna v  programu Maple, který je 

algebraický software umožňující definovat funkce, řešit soustavy rovnic a využívat funkci 

lineární regrese k nadefinování grafů a modelů. Tento software umožnuje počítat 

matematické úkony s přesností a bez zaokrouhlování mezi jednotlivými mezi výpočty, 

proto je tento program označován jako jeden z nepřesnějších analyticko-statistických 

softwarů pro tuto oblast využití. Následně užitý software MS Excel sloužil jako tabulkový 

editor k vytvoření tabulek, grafů a grafické ztvárnění modelu. 
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5.4.1. Nadefinování rovnic modelu 

K nadefinování potřebných rovnic k vytvoření matematického modelu jsem 

vycházel ze základních matematických postupů definování rovnic o více neznámých. 

A + B + C = 24 000 

(rovnice hmotnostní) 

6,7453 A + 2232 + 4,3121 B + 968,45 + 1,4365 C -2569,4 = 90000 

(nákladová rovnice – základní vztah) 

6,7453 A + 2232 + 4,3121 B + 968,45 + 1,4365 C -2569,4 =89 368,95 

(nákladová rovnice – vztah po úpravě) 

7,4103 A + 7,0884 B + 2,7666 C – 3225,5 – 6,7453 A - 4,3121 B - 1,4365 C  

- 15081,05 = k 

(Zisková nákupní rovnice – základní vztah) 

0,655 A + 2,7763 B + 1,3301 C – 18306, 55 = k 

(Zisková nákupní rovnice – vyjádření) 

5.4.2. Výpočet optimálního průměru A, B, C v závislosti  

na nejvýnosnějším zisku 

Tato podkapitola slouží jako ukazatel konečného výpočtu složení poměru A, B, C 

vztažených na nadefinované rovnice z předchozí podkapitoly. Model rovnic je sestaven na 

principu vyjádření poměrových hodnot DPS A, B na základě dosazení hodnoty za C do 

obou vztahů pro DPS A, B. Výpočet zisky je nadefinován na základě zmíněných vztahů 

pro A, B a stejného principu pro dosazení za hodnotu C. Vše vyjadřují následující vztahy, 

které jsou po úpravě a výpočty. 

A   
            

   
   (vztah pro výpočet optimálního poměru A) 

    
               

   
   (vztah pro výpočet optimálního poměru B) 

       
          

     
  

        

      
  (modelový vztah přepočtu optimálního zisku) 
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5.5 Výsledek optimálního modelu 

Výsledek modelu by ovlivněn podmínkami vyplívající z předchozích výpočtů. 

Jednalo se o podmínky: celková hmotnost naložené vsázky pro kamion, která byla 

konstantně pro model nadefinována na 24 tun, dále zachování alespoň 9000 kg DTS C a 

celkové zachování všech typů desek plošných spojů a nakonec omezení nákupních nákladů 

na 1 kamion DPS na maximální hodnotu 90000 euro. 

Model výsledku optimálního poměru A, B, C a očekávaný zisk: 

Tab. 11: Model optimálního poměru A, B, C [autor] 

celková hmotnost: [kg] 24000     

A: [kg] 4832,71 náklady A: [€] 34830,1 

B: [kg] 10167,29 náklady B: [€] 44810,8 

C: [kg] 9000 náklady C: [€] 10359,1 

očekávaný zisk [€] 25057,222 celkem [€] 90000 

 

Model výsledku reálného poměru A, B C a očekávaný zisk: 

Tab 12: Model reálného poměru A, B, C [autor] 

celková hmotnost: [kg] 24000     

A: [kg] 6605,44 náklady A: [€] 46787,7 

B: [kg] 6894,56 náklady B: [€] 30698,5 

C: [kg] 10500 náklady C: [€] 12513,8 

očekávaný zisk [€] 19127,44 celkem [€] 90000 

 

5.6 Shrnutí dosažených výsledků optimalizace 

Výsledek optimálního modelu při zachovaní podmínky minimálního množství 

9000kg C, byl poměr DPS A, B, C následující: 

 DPS A:    4832,71 kg, 

 DPS B:    10167,29 kg, 

 DPS C:    9000 kg, 

 Celkem A+B+C:   24000 kg, 
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 Očekávaný zisk:   25057,222 €, 

 Náklady na DPS A:   38381,1 €, 

 Náklady na DPS B:   44810,8 €, 

 Náklady na DPS C:   10359,1 €, 

 Náklady celkem:   90000 €. 

Výsledek reálného modelu vztažen na reálnější množství zpracovaných DPS C je 

podložen na praktické zkušenosti z provozu společnosti Ekorecykling Czech Republik 

s.r.o., ovšem s podmínkou obdobnou jako u předešlého modelu. Výsledek byl následující: 

 DPS A:    6605,44 kg, 

 DPS B:    6894,56 kg, 

 DPS C     10500 kg, 

 Celkem A+B+C:   24000 kg, 

 Očekávaný zisk:   19127,44 €, 

 Náklady na DPS A:   46787,7 € 

 Náklady na DPS B:   30698,5 € 

 Náklady na DPS C:   12513,8 € 

 Náklady celkem:   90000 € 

Oba modely je možné reálně využít. Každý má svá specifika. Optimální lze použít 

v případě, že bude možnost nákupu potřebných kategorií, především DPS B. Tento model 

je náročnější na realizaci, ale lze jeho užitím efektivně docílit vyššího zisku. Model reálný 

lze využít, pokud např. nebude možnost nakoupit DPS B v potřebném množství pro 

optimální model. Má jednodušší koncepci nákupního poměru na možnosti realizace. 
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6. Závěr 

Cílem této práce bylo stanovit ekonomickou optimalizaci poměru vstupních faktorů 

vsázky desek plošných spojů v rámci podniku Ekorecykling Czech Republik s.r.o. Tyto 

vstupní faktory se skládají ze tří základních kategorií DPS A, B, C, které se liší 

materiálovou kvalitou obsažených ušlechtilých a barevných kovů. 

Všechny potřebná data k optimalizaci jsem zpracoval a ucelil do tabulek a graficky 

znázornil do grafů. Na základě cílů optimalizace jsem potřeboval reálně určit nákladovou 

položku pro každou kategorii DPS, výnosové hodnoty pro jednotlivé kategorie DPS  

A, B, C, které jsem vypočetl na základě laboratorních analýz ušlechtilých kovů a 

překalkuloval na výnosovou hodnotu v měně euro. Všechna data jsem zpracoval 

v algebraickém programu Maple a vytvořil základní matematický model optimalizace 

surovinového poměru vsázky DPS. Pro následná grafická znázornění jsem zvolil tabulkový 

editor MS Excel. Na základě nadefinovaného základního modelu optimalizace a jeho 

podmínek, které jsou shrnuty v experimentální části, jsem namodeloval dva reprezentativní 

modely optimalizace. 

První model je optimální návrh poměru založen na maximálním možném zisku, 

ovšem musely se splnit určité podmínky, které jsou opět popsány v experimentální části. 

Definuje nákup co největšího množství DPS B, a navrhuje zpracování co nejmenšího 

možného množství DPS C. Ovšem byla stanovena podmínka pro oba modely zachovat 

minimální množství zpracovaných DPS C na hodnotu 9000 kg a také podmínka zachovat 

v poměru všechny DPS. Tento model lze použít jen omezeně, ovšem jen za předpokladu, 

že nastane možnost nakoupit potřebná množství všech kategorií DPS a to hlavně DPS B. 

Druhý model popisuje reálnější návrh založen na praxi z podniku Ekorecykling 

Czech Republik s.r.o., kdy je nadefinováno větší zastoupení zpracovaného elektroodpadu 

z DPS C. Toto množství bylo navrženo jako standart pro zachování podmínky využití 

kapacit pracovní demontážní dílny na DPS C. Druhý model má možnost reálnějšího 

nákupu všech kategorií DPS a umožňuje využít opět optimálního výsledku zisku, který je 

ovšem nižší než u prvního modelu. Tento model lze aplikovat, pokud nastane situace 

omezeného nákupu DPS A, B, C, ale zároveň s využitím potenciálu očekávaného zisku 

tohoto reálného modelu 
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Jako uplatnění návrhů každého modelu, které jsem již uvedl, bych v rámci 

zefektivnění udělal návrh vzájemného prolínání těchto modelů. Mohlo by dojít k ucelení 

ziskových hodnot a možnosti výběru modelu podle daného momentu situace v hospodaření 

a nakládání v dané společnosti. Docílilo by se jednak efektivity zisku a možnosti výběru 

modelu s cílem získat co nevyšší materiálové zhodnocení produkce výroby. 
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Příloha 1: Výsledky analýz ušlechtilých kovů ve vybraných DPS a přepočet kalkulací hodnot výnosů za dané kovy v eurech [autor] 

typ vzorku dts: 

Cu: 
 Burza 

kovů 
cena Cu  Au: 

 Burza 

kovů 
cena Au  Ag: 

 Burza 

kovů 
cena Ag  Pd: 

 Burza 

kovů 
cena Pd  celkem: 

[g/kg] [eur/g] 
v DPS 

[eur]  
[mg/kg] [eur/mg] 

v DPS 

[eur]  
[mg/kg] [eur/mg] 

v DPS 

[eur]  
[mg/kg] [eur/mg] 

v DPS 

[eur]  
[eur] 

1) A+ 1.kategorie  220 0,00645 1,41771 115,8 0,04428 5,127624 1396 0,00087 1,21452 12,2 0,01843 0,224846 7,9847 

2) PC VGA karty 217 0,00645 1,39965 118 0,04428 5,22504 947 0,00087 0,82389 18,7 0,01843 0,344641 7,79322 

3) A- 2.kategorie 207 0,00645 1,33644 100,1 0,04428 4,432428 493 0,00087 0,42891 4,5 0,01843 0,082935 6,28071 

4) A- 3.kategorie  195 0,00645 1,25775 47,8 0,04428 2,116584 776 0,00087 0,67512 9,6 0,01843 0,176928 4,22638 

5) staré servery tesla 149 0,00645 0,95847 277 0,04428 12,26556 810 0,00087 0,7047 30,1 0,01843 0,554743 14,4835 

6) telefonní ústředny 151 0,00645 0,97524 96,8 0,04428 4,286304 506 0,00087 0,44022 53,7 0,01843 0,989691 6,69146 

7) mechaniky CD-R 168 0,00645 1,08618 50,3 0,04428 2,227284 741 0,00087 0,64467 33,2 0,01843 0,611876 4,57001 

8) Modemy, tiskárny 212 0,00645 1,364175 46,2 0,04428 2,045736 991 0,00087 0,86217 6,9 0,01843 0,127167 4,39925 

9) autovraky 126 0,00645 0,810765 21,3 0,04428 0,943164 578 0,00087 0,50286 10,9 0,01843 0,200887 2,45768 

10) Digi Tv+satelity 247 0,00645 1,59186 32,4 0,04428 1,434672 1086 0,00087 0,94482 8,3 0,01843 0,152969 4,12432 

11) C analogové TV 192 0,00645 1,2384 11,8 0,04428 0,522504 1022 0,00087 0,88914 3,6 0,01843 0,066348 2,71639 
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Příloha 2: Souhrn veškerých vstupních dat potřebných k modelu - 1.část [autor] 

Datum 
Pořadí 

kamionu 
A+B+C 

MnožstvíA 

[kg] 

MnožstvíB 

[kg] 

MnožstvíC 

[kg] 

A 

externí 

odp. 15 

% 

B 

externí 

odp. 10 

% 

B externí 

odp. 65 

% 

nákupka 

kg A 

nákupka 

kg B 

nákupka 

kg C 
nákup A nákup B 

12.1.2012 1 23 621 3154 2922 17545 3627,1 3214,2 28949,25 6,5 5,4 0,8 23576,15 17356,68 

19.1.2012 2 24219 4750 2060 17409 5462,5 2266 28724,85 6,3 3,6 0,8 34413,75 8157,6 

6.2.2012 3 23919 4421 5091 14407 5084,15 5600,1 23771,55 6,3 4,1 0,8 32030,15 22960,41 

20.2.2012 4 23600 7734 4760 11106 8894,1 5236 18324,9 5,6 4,2 0,75 49806,96 21991,2 

12.3.2012 5 24360 6504 926 16930 7479,6 1018,6 27934,5 6,1 3,9 0,75 45625,56 3972,54 

24.3.2012 6 24519 4364 2011 18144 5018,6 2212,1 29937,6 6,2 3,8 0,72 31115,32 8405,98 

26.4.2012 8 23670 3550 3574 16546 4082,5 3931,4 27300,9 6,65 6 0,85 27148,63 23588,4 

11.6.2012 11 23986 4726 6115 13145 5434,9 6726,5 21689,25 5,4 3,8 0,73 29348,46 25560,7 

3.7.2012 13 24094 5686 6048 12360 6538,9 6652,8 20394 6,3 4 0,75 41195,07 26611,2 

27.7.2012 15 23336 4527 8027 10782 5206,05 8829,7 17790,3 6 4 0,75 31236,3 35318,8 

10.8.2012 16 23599 5664 4673 13262 6513,6 5140,3 21882,3 6,55 4,8 0,8 42664,08 24673,44 

27.8.2012 17 23280 2188 4307 16785 2516,2 4737,7 27695,25 6,7 4,7 0,75 16858,54 22267,19 

10.9.2012 18 23114 3328 2982 16804 3827,2 3280,2 27726,6 6,7 4 0,8 25642,24 13120,8 

20.9.2012 19 23617 6447 4818 12352 7414,05 5299,8 20380,8 6,4 3,3 0,7 47449,92 17489,34 

27.9.2012 20 23462 5302 4129 14031 6097,3 4541,9 23151,15 6,6 3,9 0,78 40242,18 17713,41 

10.10.2012 21 23754 7150 2185 14419 8222,5 2403,5 23791,35 6,1 3,8 0,75 50157,25 9133,3 

18.10.2012 22 23498 7543 4770 11185 8674,45 5247 18455,25 5,7 3,6 0,7 49444,37 18889,2 

25.10.2012 23 17764 5027 1900 10837 5781,05 2090 17881,05 6,6 4 0,72 38154,93 8360 

14.12.2012 28 23260 8652 1698 12910 9949,8 1867,8 21301,5 6,6 4,1 0,7 65668,68 7657,98 

  Průměr 23 404 5300,895 3841,895 14261 6096,029 4226,084 23530,65 6,27895 4,15789 0,75789 37988 17538 
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Příloha 3: Souhrn veškerých vstupních dat potřebných k modelu - 2.část [autor] 

nákup 

C 

celkem 

nákup 

výnoska 

A 

výnoska 

B 

výnoska 

C 

výnos 

A 
výnos B 

výnos 

C 

celkem 

výnos 
Zisk zisk čistý 

Náklady 

na mletí 

+ 

analýzy 

výnos 

čistý 

Náklady 

celkem 

23159,4 64092,23 9 7,1 2,55 28386 20746,2 44739,8 93871,95 29779,72 15325,36 14454,36 79417,59 78546,59 

22979,9 65551,23 7,8 4,7 2,45 37050 9682 42652,1 89384,05 23832,82 9094,68 14738,14 74645,91 80289,37 

19017,2 74007,8 8,8 6,9 2,4 38904,8 35127,9 34576,8 108609,5 34601,71 20101,705 14500 94109,5 88507,795 

13743,7 85541,84 7,2 5,9 2,4 55684,8 28084 26654,4 110423,2 24881,37 10381,365 14500 95923,2 100041,835 

20950,9 70548,98 9,2 7,3 2,4 59836,8 6759,8 40632 107228,6 36679,63 21524,785 15154,84 92073,76 85703,815 

21555,1 61076,37 8 5,5 2,4 34912 11060,5 43545,6 89518,1 28441,73 13243,828 15197,9 74320,2 76274,272 

23205,8 73942,79 8,8 8 2,43 31240 28592 40206,8 100038,8 26095,99 11555,77 14540,22 85498,56 88483,01 

15833,2 70742,31 7,4 6,8 2,3 34972,4 41582 30233,5 106787,9 36045,59 21240,548 14805,04 91982,86 85547,3525 

15295,5 83101,77 9,5 7,6 2,35 54017 45964,8 29046 129027,8 45926,03 30662,93 15263,1 113764,7 98364,87 

13342,7 79897,83 8,6 6,5 2,35 38932,2 52175,5 25337,7 116445,4 36547,58 21836,635 14710,94 101734,46 94608,765 

17505,8 84843,36 9 7,5 2,5 50976 35047,5 33155 119178,5 34335,14 19635,26 14699,88 104478,62 99543,24 

20771,4 59897,17 9 7 2,4 19692 30149 40284 90125 30227,83 15982,473 14245,36 75879,64 74142,5275 

22181,3 60944,32 8,5 5,2 2,5 28288 15506,4 42010 85804,4 24860,08 10704,32 14155,76 71648,64 75100,08 

14266,6 79205,82 9,3 6,1 2,25 59957,1 29389,8 27792 117138,9 37933,08 23324,18 14608,9 102530 93814,72 

18057,9 76013,49 8,1 5,1 2,3 42946,2 21057,9 32271,3 96275,4 20261,91 6043,273 14218,64 82056,76 90232,127 

17843,5 77134,06 7,8 5,6 2,35 55770 12236 33884,7 101890,7 24756,59 10042,038 14714,55 87176,1 91848,6125 

12918,7 81252,24 7,4 6,2 2,2 55818,2 29574 24607 109999,2 28746,96 14253,1 14493,86 95505,34 95746,1 

12874,4 59389,29 7,9 5 2,2 39713,3 9500 23841,4 73054,7 13665,41 2427,014 11238,4 61816,3 70627,686 

14911,1 88237,71 7,9 6,6 2,15 68350,8 11206,8 27756,5 107314,1 19076,39 4696,97 14379,42 92934,68 102617,13 

17917 73443,2 8,378947 6,347368 2,362105 43971 24918 33854 102743 29299,8   274619,3   87146,49 
 

 


