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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektrického a elektrotechnického 

odpadu a s ním spojeným nakládáním. Také se zabývá platnou legislativou zaměřenou 

na elektronický a elektrotechnický odpad a popisem klasických technologií pro zpracování 

elektroodpadu jako jsou mechanické, pyrometalurgické a hydrometalurgické metody. 

Navazuji popisem alternativních možností zpracování elektroodpadu, které jsou pyrolýza a 

plazmový rozklad. Práce zahrnuje i praktickou část, kdy v laboratorních podmínkách proběhla 

demontáž elektroodpadu, konkrétně nefunkčních mobilních telefonů. Nakonec popisuji jejich 

materiálové a metalografické zhodnocení a proces mechanické úpravy. 

Klíčová slova: elektroodpad, mobilní telefon, recyklace 

ABSTRACT 

This Bachelor Thesis deals with an electrical and electronic waste and its associated handling. 

Also it deals with a valid legislation focuses on the electronic waste and description of classic 

technologies for processing of the electronic waste such as mechanical, pyrometallurgical and 

hydrometallurgical methods. I continue with description of an alternative processing options 

of the electronic waste which are a pyrolisys and plasma decomposition. The thesis includes a 

practical part where is description of dismantling the e-waste in a laboratory, particularly non-

functional mobile phones. At the end of the thesis I describe their material and metallographic 

evaluation and mechanical modification process. 

Key words: electronic waste, mobile phone, recycling 
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Seznam použitých zkratek 

Zkratka Český název Anglický název 

EEZ Elektrická a elektronická zařízení Electrical and Electronic Equipment 

EU Evropská unie European Union 

GSM 
Globální systém pro mobilní 

komunikaci 

Global System For Mobile 

Communications 

LCD Displej z tekutých krystalů Liquid Crystal Display 

Li - Ion Lithium – iontová baterie Lithium – Ion Battery 

MMS Multimediální zpráva Multimedia Messaging Service 

Ni - Cd Nikl – kadmiový akumulátor Nickel – Cadmium Baterry 

OEEZ 
Odpadní elektrická a elektronická 

zařízení 

Waste Electrical and Electronic 

Equipment 

PCB Polychlorované bifenyly Polychlorinated Biphenyls 

SIM Účastnická identifikační karta Subscriber Identify Module 

SW Programové vybavení Software 

TFT Tenká vrstva s tranzistory Thin-Film Transistors 
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1 Úvod 

Svou bakalářskou práci jsem zaměřila na elektronický a elektrotechnický odpad a jeho 

následnou recyklaci. Jelikož zvyšování elektroodpadu roste čím dál více a to díky nižším 

cenám elektroniky a její krátkou životností, proto neustále roste význam využívání 

elektroodpadu k recyklaci a vzhledem k přítomné legislativě dochází ke snižování 

nevyužitého elektroodpadu. 

Cílem mé práce je zaměřit se na technologie používané ke zpracování elektroodpadu, 

především alternativními možnostmi. 

V úvodních kapitolách se zabývám popisem legislativy odpadového hospodářství a 

související tématikou. Uvádím základní zákony a vyhlášky související s odpadem, konkrétně 

elektroodpadem. V samostatné kapitole se soustřeďuji na problematiku elektronického a 

elektrotechnického odpadu, jeho materiálové zhodnocení, environmentální rizikové složky 

elektroodpadu a nakládání s nimi a místa sběru elektroodpadu. 

V další části své práce se věnuji rozboru známých metod používaných ke zpracování 

elektroodpadu a alternativními možnostmi jeho zpracování. Mezi známé a používané postupy 

zpracování jsem zahrnula mechanické, pyrometalurgické a hydrometalurgické metody. Jako 

alternativní možnosti zpracování jsem uvedla pyrolýzu a plazmový rozklad. Jednotlivými 

metodami se zabývám podrobněji. 

V závěru práce uvádím popis mobilního telefonu a jeho součástek jako výrobek 

určený k recyklaci, který jsem využila pro experimentální část. 
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2 Vypracování literární rešerše z domácí a zahraniční literatury 

V této kapitole se zabývám rozborem platné legislativy pro nakládání s odpadem, 

konkrétně elektroodpadem. V následující kapitole popisuji elektrický a elektrotechnický 

odpad. 

2.1 Legislativa odpadového hospodářství 

Řeší problematiku související s vlastnostmi odpadů, jejich původem, zařazováním, 

povinnostmi při nakládaní s odpady, následným sběrem, shromažďováním, přepravou odpadů 

a to i nebezpečných, úpravou a tříděním odpadů, atd. 

Legislativa odpadového hospodářství se zabývá základními zákony a vyhláškami. 

Mimo legislativních norem se vztahuje na odpadové hospodářství celá řada ČSN-EN (např. 

pro kontejnery na odpady, ocelový a litinový odpad, plasty, obaly,atd.). [1] 

2.2 Zákony 

Zákon je obecně platný právní předpis přijatý a vydávaný parlamentem daného státu. 

Podléhá ústavním zákonům a na základě zákonů jsou vydávány vyhlášky a nařízení. [2] 

Příklady zákonů zabývající se odpady 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů [3] 

Vymezuje všem výrobcům, konečným prodejcům a distributorům elektrických a 

elektronických zařízení povinnost zabezpečit a financovat sběr oddělený a zpětný, zpracování, 

využití a odstranění elektroodpadu a elektrozařízení. [4] 

Zpětným odběrem elektrozařízení rozumíme odběr použitých elektrozařízení 

pocházejících z domácností od spotřebitelů na místě výrobcem určeném a to bez nároku 

na úplatu. 

Oddělený sběr elektroodpadu lze považovat jako opak zpětného odběru. Jedná se 

o odběr použitého elektrozařízení nepocházejících z domácností od konečných uživatelů 

na místě výrobcem určeném. [5] 
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Zákon č. 62/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů [6] 

2.2.1 Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Základní ustavení: [7] 

 podmínky pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi v souladu 

ochrany životního prostředí 

 práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství 

 působnost orgánů veřejné správy 

Zákon se nezabývá nakládáním s odpadními vodami, odpady z hornické činnosti, 

drahých kovů, radioaktivními odpady a konfiskáty z živočišného původu. [8] 

Tento zákon stanovuje základní pojmy odpadů a práce s odpady: [9] 

 Odpad - každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 

se zbavit 

 Nebezpečný odpad - odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných 

vlastností 

 Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 

fyzických osob a odpad, který je uveden jako komunální v provádějícím právním 

předpisu 

 Odpadové hospodářství – zaměřuje se na předcházení vzniku odpadů, 

na nakládaní s odpady a na péči o místo, kde odpady trvale ukládáme 

 Nakládání s odpady – shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění a 

doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování odpadů 

 Skladování odpadů – umístění odpadů na přechodnou dobu v zařízení k tomu 

určenému 

2.3 Vyhlášky 

Vyhláška je právní předpis podzákonného druhu vydávaná správními úřady daného 

státu. [2] 
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Příklady vyhlášek o odpadech 

Vyhláška č. 99/1992 Sb., Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a 

likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech [10] 

Vyhláška č. 237/2002 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu 

provedení zpětného odběru některých výrobků [11] 

Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva 

zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů [12] 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 

nákládání s odpady [13] 

2.4 Legislativní hlediska v Evropě a ve světě 

2.5.1 Česká republika 

Stát se musí řídit evropskými směrnicemi a v souladu s nimi vydávat a upravovat 

právní předpisy. Nejdůležitější jsou Směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a 

elektronických zařízeních (OEEZ) a Směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých 

nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. 

Tyto směrnice byly vydány za účelem prevence vzniku odpadních elektrických a 

elektronických zařízení, znovupoužití, recyklace a jiné využití ke snížení množství odpadu 

určeného k odstranění. Z toho plyne základní požadavek pro nahrazení látek vyskytující se 

ve starších el. zařízeních jako jsou např. olovo, rtuť, kadmium a další. [14] [15] 

V ČR vznikly provozovatelé zajišťující kolektivní systém pro zpětný i oddělený sběr, 

výkup, využití a zpracování elektrozařízení a elektroodpadů. Nejznámější jsou ASEKOL, 

EKOLAMP, Elektrowin a.s., REMA systém, RETELA s.r.o. a OFO Recycling s.r.o. [16] 

V roce 2001 bylo u nás založeno zájmové sdružení pod názvem Asociace recyklátorů 

elektronického odpadu zabývající se recyklací elektroodpadu. Asociace se věnuje přípravě 

legislativy OEEZ a spolupracuje s kolektivními systémy efektivního sběru, svozu a 

zpracování OEEZ. V současnosti jsou jejími členy Aquatest a.s., Kovohutě Příbram 
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nástupnická a.s., MHM Eko s.r.o., Odas odpady s.r.o., Praktik system s.r.o., Recyklace 

ekovuk a.s., Rumpold-T s.r.o., Steelmet s.r.o., Stena Safina a.s. a Vitaro s.r.o. [17] 

Společnosti využívají ke zpracování metody jako jsou demontáž, drcení, separace 

(např. magnetická, hmotnostní, elektrodynamická, fluidní), třídění a následně recyklují. 

Společnost Vitaro a Stena Safina provádějí navíc rafinaci materiálů a odpadů obsahující drahé 

a neželezné kovy. Aquatest využívá k finálnímu zpracování hydrometalurgické metody. [17] 

[18] [19] [20] 

Galmet trade spol. s.r.o. je další společností zabývající se recyklací a využívající 

rafinace drahých kovů. [21] 

2.5.2 Státy Evrospké unie  

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2012/19/EU ze dne 4.7.2012 o odpadním 

elektrickém a elektrotechnickém zařízením doplňuje obecné právní předpisy Unie vztahující 

se na nakládání s odpady. Cílem směrnice je zlepšení kvality a ochrany jak životního 

prostředí, tak i lidského zdraví a správného využívání přírodních zdrojů. Úsilí směrnice je 

podílet se na zachování výroby a spotřebě, zvláště předcházení vzniku OEEZ, jeho opětovné 

použití, recyklace a hlavně snižování odpadů vymezených k odstranění a získání druhotných 

surovin. [15] 

V EU je mnoho společností zabývající se výrobou elektronických zařízení a 

v souvislosti se směrnicemi a nařízeními Evropského parlamentu a rady se zabývají 

problematikou snižování OEEZ. K tomu využívají bezplatný zpětný odběr přímý nebo 

nepřímý v zastoupení smluvních partnerů. Například společnost Siemens využívá 

ke zpětnému odběru firmu RETELA s.r.o. [22] [23] 

2.5.3 Mezinárodní organizace  

Situace ve světě v souvislosti s odpadem narůstá, konkrétně elektroodpadem a 

způsoby recyklace zaostávají. V rozvojových zemích včetně Číny roste množství 

elektroodpadu, které už není kam odvézt a tyto země řeší otázku zpracování těchto objemů 

odpadu. Recyklační procesy a zařízení se zde vyvíjí pomaleji oproti růstu množství odpadu. 

[24] 
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Čína se podílí na zvyšování elektroodpadu a to o 11,1 milionu tun, nicméně na 

jednoho člověka tam připadá jen 5,4 kg elektroodpadu. Spojené státy jsou v žebříčku na 

druhém místě a to s produkcí 10 mil. tun elektroodpadu. Na trh je tam uvedeno 31,71 kg na 

jednoho obyvatele spotřební elektroniky a průměrný Američan ročně odstraní téměř tolik 

elektroniky, kolik jí nakoupí (tj. 29,8kg). [25] 

Ve světovém měřítku zpracování odpadů a ochraně životního prostředí i v souvislosti 

se zpracováním škodlivých látek řeší mezinárodní organizace OSN, která na základě 

doporučení první mezinárodní konference o životním prostředí ve Stokholmu r. 1972 založila 

Program OSN pro životní prostředí (UNEP). Později se UNEP stala jednou z hlavních 

organizací pomáhající prosazovat různé dokumenty a mezinároní úmluvy pro snižování 

zátěže na životním prostředí a změně klimatu, na které má vliv i proces zpracovávání odpadů 

a elektroodpadů. [26] 
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3 Elektrotechnický a elektronický odpad 

Elektrotechnický a elektronický odpad se skládá ze směsi různých kovů, plastů a 

keramiky. Jeho složení je velmi nepřesné, neboť je málo výrobních odvětví, které 

zaznamenávají převratné změny v technologiích a volbě materiálu. Rozvoj elektroniky jde 

kupředu velmi rychle, že nové fungující výrobky se stávají staršími již při jejich zavedení 

do prodeje, platí to hlavně pro televizory, počítače a mobilní telefony. [14] 

Elektroodpad se skládá z vyřazených výrobků, jejich částí a modulů obsahující 

elektronické součástky. Zahrnujeme zde: [14] 

 kancelářskou techniku, např. počítače, tiskárny, kopírky, faxy, informační a 

komunikační zařízení 

 televizory 

 spotřební elektroniku, např. rádia, přehrávače, videonahrávače, videokamery, 

mobilní telefony, tablety 

 spotřebiče pro domácnost, např. chladničky, klimatizační zařízení, trouby, myčky 

nádobí, pračky, sušičky, mikrovlnné trouby, vysavače, holicí strojky 

 zařízení pro výměnu peněz 

 laboratorní a kancelářské přístroje 

 měřící, řídící a regulační zařízení 

 nebezpečný elektroodpad nebo jejich součásti, např. baterie (rtuťové, olověné), 

kondenzátory s obsahem PCB, desky s tištěnými spoji, skleněný odpad 

z obrazovek, součástky obsahující rtuť 

Elektroodpad zahrnuje vzácné kovy, slitiny, sklo, keramiku, organické polymery 

s obsahem toxických zhášedel a další látky (např. stabilizátory, plniva a pigmenty). [27] 

Elektroodpad tvoří v celosvětovém měřítku až 5% celkové hmotnosti pevného 

domácího odpadu. V EU je nárůst elektroodpadu až 3% ročně (cca 8 milionů tun ročně). [28] 

V loňském roce se vyprodukovalo 48,9 milionu tun elektroodpadu, což odpovídá 

skoro 7 kg na každého obyvatele planety. V naší republice se průměrně každoročně uvede 

na trh 21,17 kg spotřební elektroniky. Přepočet elekroodpadu ve stejném poměru odpovídá 
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16,06 kg. Kupříkladu podle průzkumu neziskovou asociací ASEKOL jen v roce 2013 

o Vánocích u nás vzrostl objem elektroodpadu až o 2 tisíce tun. [29] [30] 

Podle odhadů ABI Research bylo v minulém roce celosvětově prodáno 1,2 miliardy 

mobilů, přičemž 60% z nich sloužilo jako náhrada za staré přístroje. Z toho v ČR bylo 

nefunkčních mobilních telefonů kolem 8 milionů. Ty obsahují takřka 3 tuny stříbra, 300 kg 

zlata, 150 kg paladia a skoro 12 tun mědi a 4 tuny olova. [31] 

3.1 Materiálové charakteristiky elektroodpadu 

Elektronický odpad je složen, graficky na Obr. 3.1, hlavně z plastů (přibližně 30%), 

žáruvzdorných oxidů (přibližně 30%) a kovů (přibližně 40%). Část týkající se plastů je 

tvořena především (>25%) z C-H-O polymerů – polyethylen, polypropylen, polyester atd. 

Minoritní část (<5%) jsou halogenidové a nitrogenové (<1%) polymery. Základní složkou 

žáruvzdorných oxidů je křemík (1%), Al2O3 (6%) a oxidy alkalických zemin (6%). Obsahují 

i malá množství jiných příměsí (3%) jako je slída. [14] 

 

Obr. 3.1 Složení elektroodpadu [14] 

Kovy členíme na dvě skupiny: [14] 

a) Základní kovy – tvoří 39% odpadu obsahujícího Cu (20%), Fe (8%), Ni (2%), Sn 

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

b) Ušlechtilé kovy – např. Au, Ag, Pd, atd. 

30% 

30% 
2% 

8% 

6% 

3% 

20% 

1% 

žáruvzdorné oxidy 30%

plasty 30%

Ni 2%

Fe 8%

Pb, Sn 6%

Al, Zn 3%

Cu 20%

Ušlechtilé kovy 1%
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Složení elektronických jednotek (uvedeno v Tab. 3.1) je ovlivněno řadou faktorů, 

zvláště druhem výrobků, zemí původu, výrobci, velikostí zařízení, rokem výroby a použitými 

analytickými metodami. Zde vyjmenované hodnoty nezahrnují časový faktor. [14] 

V Tab. 3.1 jsou vypsány materiálové hodnoty jednotlivých složení z globálního 

hlediska. [14] 

Tab. 3.1 Průměrné materiálové složení elektronických jednotek [14] 

Elektronická 

jednotka 

Železa a 

jeho slitiny 

Neželezné 

kovy 

Plasty Sklo Elektro 

součástky 

Ostatní 

Elektronika[%] 

Osobní počítače 32 18 23 15 12 - 

Televizní přijímače 9,9 3 9,5 56,9 8 12,7 

Zesilovače 62,2 20,7 1,6 - 15,5 - 

Autorádia 52 8,3 6,9 - 31 1,8 

Reproduktory 2,5 2,5 31 - 1,5 62,5 

Sluchátka 23,8 23,8 42,9 - 7,1 2,4 

Videorekordéry 50 12,6 22,6 - 7,2 7,6 

 

Plasty v elektroodpadu 

Elektroodpad zahrnuje i značné množství rozmanitých plastů, z nich některé (kolem 

50% z celkového množství plastů) obsahují bromované samozhášecí přísady. Kvůli tomuto 

obsahu přísad končí velká část plastů z elektroodpadu na skládkách. 

Elektronický odpad obsahuje směs několika typů plastů, označovány jako 

termoplasty. Můžeme zde zařadit vysoce stlačený polystyren (HIPS), 

akrylonitrilbutadienstyren (ABS), polykarbonát (PC), polykarbonát/akrylonitrilbutadienstyren 

(PC/ABS) a směs polyfenylenoxidu (PPO). [14] 
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3.2 Environmentálně rizikové složky elektroodpadu a nakládání s nimi 

Elektroodpad vyžadující zvýšenou pozornost kvůli obsahu toxických složek zahrnuje 

kondenzátory s obsahem PCB, rtuťové, lithiové nebo olověné baterie, desky s tištěnými spoji 

nebo součástkami s obsahem škodlivých látek, skleněný odpad z obrazovek a další olovnatá 

skla, výbojky, fluorescenční elektronky, zářivky a žárovky s obsahem rtuti, součástky 

obsahující rtuť (rtuťové spínače), elektrická a elektronická zařízení a součástky s ekologicky 

významným množstvím škodlivých látek, karbonizované kabely, elektrický a elektronický 

šrot určený pro drcení. [14] 

3.3 Kontejnery na elektroodpad 

Na elektroodpad byly zřízeny speciální stacionární kontejnery (červené kontejnery), 

kam patří baterie a drobná elektrozařízení jako jsou kalkulačky, rádia, telefony, elektronické 

hračky atd. Kontejnery se nevztahují na televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné 

žárovky, domácí spotřebiče jako jsou ledničky, pračky apod., dále tonery, CD a záznamová 

media. [32] 

Elektroodpad patřící do těchto kontejnerů musí mít označení jako je na Obr. 3.2. 

 

Obr. 3.2 Symbol pro označení elektrického a elektronického zařízení [33] 

Zářivky a úsporné nepatří do červeného kontejneru, neboť obsahují malé množství 

rtuti , která nesmí uniknout do ovzduší a také díky své křehkosti. Proto jsou v prodejnách 

elektro a na sběrných dvorech umíštěny speciální sběrné nádoby. 

Zpětný odběr starých elektrospotřebičů v České republice běží od roku 2005. 

Kolektivním systémům se povedlo zajistit recyklaci více než 150 tisíc tun elektrozařízení. 
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Nicméně třídění drobného elektroodpadu představuje nepatrnou část objemu sběru, jelikož 

malé předměty končí u směsného odpadu častěji než větší druhy elektrospotřebičů. Proto 

společnost ASEKOL připravila pro obyvatele, kterým se zdají sběrné dvory, prodejny a 

opravny spotřebičů daleko od domova a kvůli nedostatečnému mobilnímu svozu, speciální 

sběrné nádoby zaměřené pro odklad drobných elektrozařízení – červené stacionární 

kontejnery jako na Obr. 3.3. 

Díky stacionárním kontejnerům bylo v České republice shromážděno více než 500 tun 

drobných elektrozařízení. Podíl malých spotřebičů se na celkovém sběru elektrozařízení 

zvýšil z 13% v roce 2006 na 22,5% v roce 2010. [32] 

 

Obr. 3.3 Příklad kontejnerů na elektroodpad [34] [35] 
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4 Popis známých postupů při recyklaci elektronického a 

elektrotechnického odpadu 

Vhodná volba recyklační technologie vychází ze schématu, které uvádím v příloze P-

I/1, pro zpracování primárních a druhotných surovin s předběžnou mechanickou a tepelnou 

úpravou s následným pyrometalurgickým, hydrometalurgickým nebo kombinovaným 

zpracováním. [36] 

4.1 Technologické zpracování odpadů 

Recyklační procesy zahrnují: [14] 

 materiálové zhodnocení 

 přidanou hodnotu 

 předběžné zpracování 

 recyklaci kovů 

 zpracování(zneškodnění) 

 deponaci 

Materiálové zhodnocení je důležité posouzení zbytkové hodnoty obchodním 

partnerem pro odhad ekonomického přínosu při recyklaci a zahrnuje nejvhodnější způsob 

zpracování zhodnocením zpracovateli elektroodpadu. 

Přidaná hodnota zajišťuje opětovné využití a prodej zboží a také jeho rekonstrukci a 

modernizaci s cílem prodeje nebo darování. 

Předběžné zpracování zahrnuje rozebrání dílčích částí pro znovupoužití, demontáž se 

záměrem recyklace nebo likvidace škodlivých či hodnotných složek, zpracování drcením, 

mletím, granulací, stříháním, paketováním, briketací nebo kryogenními metodami, oddělení 

železných a neželezných částí, ušlechtilých kovů, plastů, atd. 

Recyklace kovů se zabývá tavením železa a rafinací neželezných kovů. 

Zpracování zahrnuje zneškodnění nebezpečných látek a jejich následnou recyklaci. 
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Deponace zajišťuje uschování nebezpečných složek a skladování nerecyklovatelného 

zbytku z elektroodpadu. [14] 

4.2 Způsoby zpětného získávání složek elektroodpadu 

Složení elektroodpadu je vždy různé, a proto je potřeba zdokonalovat procesy sběru a 

efektivní dělení jednotlivých částí odpadových složek. 

Mezi metody zpracování elektroodpadu patří mechanické, pyrometalurgické a 

hydrometalurgické metody. [14] 

4.2.1 Mechanické metody 

Cílem mechanických metod je změna velikosti vstupního materiálu (zmenšení) a jeho 

roztřídění pomocí fyzikálních vlastností dílčích složek. 

Mechanickému zpracování u elektroodpadu předchází zpravidla ruční nebo částěčně 

mechanizovaná demontáž, která se specializuje na součásti obsahující cenný kov, např. 

transformátory, cívky, chladící tělesa, motory, baterie, kabely aj. Musí se dbát i na ručním 

odstranění součástí obsahující nebezpečné látky, jako jsou rtuťové spínače, baterie, 

kondenzátory s obsahem PCB. 

Úprava pomocí mechanických metod se dělí na: 

 selektivní demontáž na komponenty 

 mechanické zpracování pro recyklaci materiálu 

V současnosti plní demontáž (první supeň recyklace) tyto úlohy: 

 odstranění z přístrojů části obsahující nebezpečné látky (kondenzátory obsahující 

PCB, Hg, baterie) 

 získání částí na další použití, bez jakýchkoliv úprav (např. obrazovky) 

 zajištění náhradních dílů ze znovupoužitelných částí 

Mezi používané technologie pro mechanické zpracování elektroodpadu patří ruční 

demontáž, drcení, mletí a třídění, separace dílčích složek a rafinace. [14] 
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Ruční demontáž 

Zpracování hodnotného elektroodpadu operacemi jako je vytažení desek s tištěnými 

spoji a demontáž kontaktů s ušlechtilými kovy. Ruční demontáž taktéž slouží k odstranění 

obrazovek z monitorů a součástek obsahující rizikové kovy. [14] 

Drcení, mletí a třídění 

Tyto procesy probíhají pomocí drtičů, mlýnů a třídičů. Jejich volba závisí na kapacitě 

a hrubosti podílu a počet zpracovaného materiálu (převážně železného šrotu) závisí 

na výkonnosti zařízení. Zpravidla se materiál prvně podrtí v drtičích a poté může následovat 

mletí v mlýnech a třídění. [14] 

Mezi nejpoužívanější mlýny pro mletí elektroodpadu patří: 

a) Diskový vibrační mlýn – používá se pro extrémně rychlé mletí, pro mletí bez ztráty 

hmotnosti vzorku a pro reprodukovatelné mletí středně tvrdých, křehkých a vláknitých 

materiálů. Jeho použití je ideální pro stavební materiály jako je například cement, 

na elektronické součástky, atd. [37] 

Příklad diskového vibračního mlýnu je na Obr. 4.1. 

 

Obr. 4.1 Příklad diskového vibračního mlýnu - RS 200 [37] 
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b) Střižný mlýn – díky své vysoké výkonnosti se využívá k drcení elastických, měkkých, 

tvrzených a vláknitých produktů a směsí buď po dávkách anebo nepřetržitě. Přístroj svým 

speciálním tvarem a pomaluběžným motorem koná výkonné rozemletí bez rušivého 

zatížení mletých materiálů. Aplikuje se na mletí počítačového šrotu, plastů, kabelů 

z lehkých kovů, apod. [37] 

Střižný mlýn tohoto typu, na Obr. 4.2, používá VŠB-TU Ostrava, Katedra 

neželezných kovů, rafinace a recyklace. 

 

Obr. 4.2 Příklad střižného mlýnu - SM 2000 

c) Tryskový mlýn – využívá se k mletí tvrdých, středně tvrdých, houževnatých a křehkých 

materiálů jako jsou kovy a jejich slitiny a sloučeniny, příp. keramické materiály. 

V přístroji jsou umístěny trysky na obvodu mlecí komory, přes které se vhání vysokou 

rychlostí dusík, vzduch nebo jiný plyn. Tím se přenáší vysoká kinetická energie na mletý 

materiál a dochází k jeho odtrhávání. Vířením a vzájemným narážením těchto částic se dále 
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rozdrobuje mletý materiál. Částice jsou potom unášeny odlučovačem mimo komoru. Velikost 

rozemletých částic a rychlost mletí závisí na velikosti materiálu a směrováním trysek (úhel, 

pod kterým se vhání plyn). [38] 

Na Obr. 4.3 je uveden příklad tryskového mlýnu. 

 

Obr. 4.3 Příklad tryskového mlýnu – CGS 10 [39] 

Separace jednotlivých složek 

V závislosti na výsledném odběrateli nebo zpracovateli a ceně se rozdrcenná směs 

materiálu odděluje na jednotlivé podíly. Odlišnými technologiemi se separují plasty a kovy, 

např: [14] 

 k separaci a rozdružování různých kovů se používají kryogenní technologie 

 k získání nízkotavitelných kovů ohřev ( např. kovy obsažené v pájce) 

 oddělení kovů a plastů pomocí magnetické separace nebo separací vzduchem 

 těžkosuspenzní rozdružování, oddělení kovů dle jejich hustoty 

 separace odlišných neželezných kovů elektromagneticky 
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Rafinace 

Rafinační technologie slouží k odstranění nežádoucích nečistot z finálních výrobků. 

Mezi často používané technologie patří rafinační elektrolýza, která se využívá při rafinaci 

mědi. Elektrolytem je síran měďnatý, anoda je tvořena z žárově rafinované mědi a katoda je 

tenký plech z elektrolytické mědi. Zapojením stejnosměrného proudu dojde k rozpouštění 

mědi z anody a na katodě dojde k jeho redukci. [14] [40] 

4.2.2 Pyrometalurgické metody 

Pyrometalurgickými pochody se tepelně zpracovávají rudy a koncentráty 

při zvýšených nebo vysokých teplotách, kdy vznikají fyzikální a fyzikálně chemické reakce, 

vedoucí k získání kovů a jiných produktů. [40] 

Základní používané pyrometalurgické metody jsou procesy pyrolýzy, tavení 

v plazmové obloukové peci, struskování, spékání a reakce s plynnou fází při vysokých 

teplotách. 

Spalování je poslední možnou metodou zpracování materiálu obsahující plastové 

podíly a jiné organické složky. Materiál je rozdrcen a následně spálen v peci nebo tavenině 

kovů. Slitiny, které jsou znečištěny je možno tavit a zkoncentrovat do surového kovu. Poté 

probíhá pyrometalurgická a elektrolytická rafinace. 

Schopnost zpracovat veškeré formy elektroodpadu je zásadní výhodou tavících 

procesů. 

Nevýhody metod tepelných procesů při zpracování elektroodpadu: 

 při odstraňování plastů a různých izolovaných materiálů se zvyšuje znečištění 

životního prostředí 

 množství strusky v pecích se zvyšuje pomocí keramických a skleněných složek, 

což vede ke ztrátám ušlechtilých i základních kovů 

 zvyšování počtu tuhých emisí díky vysokému obsahu mědi v odpadu a následné 

ubývání přímé recyklace kovu  

 recyklace ostatních kovů jako je cín a olovo je nízká anebo nemožná u hliníku a 

zinku 
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Mezi základní pyrometalurgické pochody patří sušení a kalcinace, pražení, tavení, 

sublimace a destilace, tepelný rozklad a rafinace změnou rozpustnosti při tuhnutí. [14] 

Pyrometalurgické zpracování probíhá podle schématu uvedeného v příloze P-II/1. 

4.2.3 Hydrometalurgické metody 

Příslušnou úpravou materiálu a vhodným výběrem vyluhovacího činidla lze materiál 

zpracovávat hydrometalurgicky a to loužením. Vyseparováním likvidické a solidické fáze se 

nejběžněji zpracovává výluh bohatý na kov. 

Ke konečnému zpracování výluhu dochází jeho rafinací využitím metod, jako je 

chemické srážení, cementace, hydrolýza atd. Zpracování čistého výluhu na kov lze provést 

způsoby jako je tlaková redukce, cementace a elektrolýza výluhu. 

Mezi způsoby zpracování čistého výluhu na chemický koncentrát patří chemické 

srážení, krystalizace, hydrolýza a destilační zařízení. 

Hydrometalurgie také využívá speciální způsoby zpracování čistých výluhů, které 

obsahují vyšší koncentraci zájmového kovu a to jsou absorpce, iontová výměna a extrakce. 

Zkoncentrované výluhy předešlými způsoby se kromě toho ještě zpracovávají na kov 

elektrolýzou výluhu, cementací nebo tlakovou redukcí. 

Hydrometalurgie se využívá při výrobě kovů: Zn, Au a platinových kovů, Cu, Ni, Co, 

Al (Al2O3), W, Mo, Ta, V, vzácných zemin a dalších vzácných kovů. [14] 

Výhody hydrometalurgických metod: [40] 

 získání kovů s vysokou účinností z chudých a těžko kocentrovatelných surovin 

 úplné zpracování surovin 

 ekonomická efektivita v důsledku využívání sorpčních a extrakčních metod 

získávání, koncentrování a rozdělování kovů 

 efektivní kontrola znečisťování životního prostředí a lepší pracovní podmínky 

(menší prašnost, nízké teploty) 

V příloze P-III/1 je umístěno schéma procesu hydrometalurgického zpracování.  
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5 Posouzení možnosti použití netradičních možností při recyklaci 

mobilních telefonů 

Mezi alternativní možnosti recyklace mobilních telefonů patří pyrolýza a plazmový 

rozklad. 

5.1 Pyrolýza 

Pyrolýza je redukční proces z pohledu termického zpracování odpadů. Probíhá 

při teplotách okolo 500°C, kdy dochází k tepelnému rozkladu organických odpadních látek, 

konkrétně vysokomolekulárních organických látek na jednoduché těkavé produkty a koks. 

K přihlédnutím na množství hořlavých látek, je obsah kyslíku v reakčním prostoru nulový 

nebo pod stechiometrickým množstvím. 

Produkty pyrolýzy jsou pevný uhlíkatý zbytek (koks), kapalný kondenzační produkt 

(vyšší nasycené uhlovodíky jako je nafta a parafin) a plyn obsahující uhlovodíky CO, CO2 a 

H2. Pevný a plynný produkt lze následně využívat jako redukční činidlo nebo palivo, ale 

odvíjí se od složení zpracovávaného odpadu. Využití plynných produktů je omezeno obsahem 

různých cizorodých látek (např. chlór) a pevných produktů je omezeno obsahem těžkých 

kovů. Z tohoto důvodu byl vynalezen postup likvidace plynných zplodin pyrolýzy pomocí 

plazmového rozkladu. 

Mezi výhody pyrolýzy patří minimalizace objemu původního odpadu a co nejmenší 

množství vzniku zplodin ve srovnání se spalováním odpadů. [41] 

5.2 Plazmový rozklad 

Mluvíme o rozkladu plynných látek v plazmě, probíhajících při teplotách nad 2000°C. 

Plazma je tvořena ionizovaným argonem, kterého iniciuje elektrický oblouk. Do plazmy jsou 

přiváděny produkty plynného stavu určené k rozkladu, kdy se mohou rozložit až na prvky, 

které jsou při vysokých teplotách následně spáleny vzdušným kyslíkem. 

Odstranění spalin probíhá odtahováním pomocí ventilátoru z plazmového reaktoru. 

Odtah spalin způsobuje jejich rychlé ochlazení, což minimalizuje riziko vzniku 

polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů v případě likvidace plynu z pyrolýzy např. 

komunálního odpadu. [41] 
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6 Mobilní telefon 

Mobilní telefon je zařízení sloužící ke komunikaci bez nutnosti připojení k pevné 

lince. Hovory jsou přijímány a vysílány pomocí rádiových vln, a proto majitelé mobilních 

telefonů nejsou pohybově omezeni. Jsou pouze omezeni pokrytím signálu operátorů 

poskytující služby pro přenosy hovorů a posílaných dat. 

Mobilní telefony jsou celulární nebo satelitní. Celulární jsou běžně dostupné a 

prodávané telefony využívající rádiové vlny na určité frekvenci šířené pozemními stanicemi 

(vysílači). Satelitní telefony využívají rádiových vln sdílené satelity obíhajících kolem Země a 

umožňuje volání kdekoliv na zemi, oceánu i ve vysokých výškách. [42] 

Na svém začátku byly mobilní telefony rozměrné, těžké, měly nevzhledné tvary a 

umožňovali pouze hovorovou komunikaci. První telefon, který je uveden na Obr. 6.1, byl 

zhotoven r. 1973 a na trh byl uveden o deset let později pod názvem Motorola DynaTAC 

8000X. S postupem dalších let se zmenšovaly a zlepšovaly, do vývoje a výroby se zapojily 

i další firmy (např. Nokia). [43] 

 

Obr. 6.1 První mobilní telefon Motorola DynaTAC 8000X [44] 

K výraznému nárůstu používání a dostupnosti mobilních telefonů došlo po zavedení 2. 

generace sítí GSM v r. 1993 a zavedením SIM karet. Kromě hovorů se začaly posílat SMS a 

později i MMS datové zprávy s psaným textem nebo obrázky. V posledních letech tohoto 

století se rychle rozvinuly mobilní sítě a poskytování služeb. Také mobilní telefony a jejich 
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funkce se rozvinuly až do podoby chytrých telefonů a umožňují všestranné použití nejen 

v komunikaci. [45] 

6.1 Základní části mobilního telefonu 

Mobilní telefon GSM se skládá z těchto základních částí: [45] 

 ochranný kryt/sklo 

 anténa 

 displej 

 mikrofon 

 sluchátko 

 klávesnice 

 desky s tištěnými spoji 

 akumulátor 

Ochranný kryt/sklo 

Ochranný kryt je vnější část telefonu z plastových a někdy i kovových materiálů. 

Slouží ke spojení a uložení vnitřních částí telefonu (anténa, displej, mikrofon, sluchátko, atd.) 

a jejich ochrany. 

Sklo je rovněž vnější část telefonu a může být z plastového materiálu (plexisklo) nebo 

skla tvrzeného. U moderních chytrých telefonů bývá tzv. dotykové, které má napojení 

na základní desku společně se zapojením displeje. Slouží k ochraně displeje. [45] 

Anténa 

Všesměrová anténa prutové, šroubovicové nebo plošné varianty. Zajišťuje vysílání a 

příjem signálu GSM v pásmech 900, 1800 nebo 1900 MHz. Příklady antén jsou na Obr. 6.2. 

[45] 
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Obr. 6.2 Příklady antén mobilních telefonů – a) prutové antény, b) šroubovicové antény, c) 

plošné antény [45] 

Displej 

Většinou se dnes jedná o LCD displeje. LCD se skládá ze světelného zdroje, který 

osvětluje tekuté krytaly umístěné ve vrstvě mezi polarizátory. Krystaly se natáčí podle 

potřeby elektrickým polem. Světlo buď porchází nebo ne. LCD-TFT displeje obsahují 

na každém pixelu 3 tranzistory, které udávají barvu (červenou, zelenou, modrou). [45] 

Mikrofon 

Složen z pevné elektrody (elektret), izolace, membrány a zesilovače jako na Obr. 6.3. 

Zvukové vlny se pohybují k membráně, kterou rozpohybuje a mění kapacitu kondenzátoru a 

tím i elektrické napětí na elektrodách. Tak vzniká elektrický signál zvuku snímaný z blízkého 

okolí, který se musí patřičně zesílit k lepšímu zpracování dále. [45] 

 

Obr. 6.3 Schéma mikrofonu a příklad součástky [45] 
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Sluchátko 

Obsahuje membránu, cívku a magnet. Na cívku je přiváděn zvukový signál ve formě 

proudu, který indukčně působí na magnet uvnitř cívky pohybuje s ním (ven nebo dovnitř) a 

také membránou, která převádí zvukové signály na zvukové vlny do prostoru. [45] 

Klávesnice 

Vstupní část mobilního telefonu skládající se z jednotlivých kláves. Existují dva typy 

klávesnic (pryžové – hardwarové, dotykové – softwarové). [45] 

Pryžové většinou obsahují numerickou klávesnici (čísla s písmeny a znaky) a 

kurzorová tlačítka (umožňují pohyb v menu telefonu nebo jiné funkce). Základní části jako 

na Obr. 6.4 jsou: [45] 

 Plastový kryt s obrázkem znaku 

 Pružná hmota spojující plastový kryt s deskou na telefonu 

 Kontakty pro zadání signálu požadovaného znaku 

Dotykové se používají dnes u moderních chytrých telefonů. Jsou řízeny SW mobilu a 

tlačítka jsou zobrazovány na displeji, se kterým je spojeno dotykové sklo snímající místo 

doteku. [45] 

 

Obr. 6.4 Schéma a příklad konstrukce pryžové klávesnice [45] 
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Desky s tištěnými spoji 

Jedná se hlavně o základní desku z křemíku zalitá v pryskyřici a slisovaná na určitou 

tloušťku. Na něm je z jedné strany nanesená tenká vodivá měděná vrstva, která je vyleptána 

podle předlohy konkrétních funkčních elektrických obvodů a osázená operačními součástkami 

(mikroprocesor, vnitřní paměti, atd.) a různými konektory. Je jádrem celého telefonu a slouží 

ke spojení vstupně/výstupních částí jako jsou např. mikrofon, sluchátko, displej, atd. [45] 

Akumulátor 

Je obnovitelný zdroj energie. Často užívané akumulátory označované podle jejich 

vnitřního složení, znázorněné na Obr. 6.5, jsou: [45] 

 Ni-Cd 

 Li-Ion 

 

 

Obr. 6.5 Příklady akumulátorů (vlevo typ Li–Ion, vpravo typ Ni-Cd) [46] [47] 
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7 Experimentální zhodnocení materiálového složení mobilních telefonů 

V praktické části jsem se zabývala zhodnocením mobilního telefonu, jak po stránce 

materiálového složení, metalografického složení, tak i následným roztříděním na jednotlivé 

frakce pomocí mechanické metody. Všechny laboratorní úlohy jsem prováděla v laboratoři 

Katedry neželezných kovů, rafinace a recyklace. 

Úlohy jsou rozděleny do tří částí, které jsou popsány v následujících kapitolách. 

7.1 Materiálové složení mobilních telefonů 

Pro určení materiálového složení jsem si vybrala dva mobilní telefony (viz. Obr. 7.1), 

typu staršího a novějšího, pro následné porovnání. 

 

Obr. 7.1 Použité mobilní telefony (vlevo Nokia, vpravo Eurotel) 

Před samotnou demontáží, jsem mobilní telefony zvážila, s a bez baterie a celkovou 

hmotnost zaznamenala do tabulky. Poté jsem mobily rozebrala na jednotlivé části, které jsem 

si rozdělila na součástky kovové, plastové, desky s tištěnými spoji a ostatní součástky 

(kovové s plasty) a nakonec zvážila. Z kovových a ostatních částí jsem vybrala po jedné 

součástce, která sloužila k podrobnější materiálové analýze. 

Ze zjištěných dat jsem provedla materiálovou bilanci obou mobilních telefonů a 

sestrojila výsečový graf materiálového zastoupení. Výsledné hodnoty uvádím v tabulkách 

Tab. 7.1, Tab. 7.2 a grafech na Obr. 7.2 a Obr. 7.3. 
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Tab. 7.1 Materiálové zhodnocení mobilního telefonu Nokia 

Materiál Hmotnost [g] Hmotnostní procenta [%] 

Základní deska s tištěnými 

spoji 
10,44 9,08 

Baterie 19,36 16,83 

Kov 29,72 25,84 

Plast 45,47 39,53 

Ostatní  7,82 6,80 

Celková hmotnost - Σ 

(po rozebrání) 
112,81 98,08 

Celková hmotnost 

(před rozebráním) 
115,02 100 

Technické ztráty 2,21 1,92 

 

Obr. 7.2 Výsečový graf materiálového zastoupení mobilního telefonu Nokia 

9,08% 
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Tab. 7.2 Materiálové zhodnocení mobilního telefonu Eurotel 

Materiál Hmotnost [g] Hmotnostní procenta [%] 

Základní deska s tištěnými 

spoji 
43,26 18,34 

Baterie 99,66 42,25 

Kov 8,42 3,57 

Plast 73,41 31,12 

Ostatní  10,26 4,35 

Celková hmotnost - Σ 

(po rozebrání) 
235,01 99,63 

Celková hmotnost 

(před rozebráním) 
235,88 100 

Technické ztráty 0,87 0,37 

 

Obr. 7.3 Výsečový graf materiálového zastoupení mobilního telefonu Eurotel 

Fotografie z rozebrání telefonů přikládám do přílohy P-IV/1 až P-IV/5. 
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7.2 Metalografické hodnocení komponentů z mobilních telefonů 

V druhé části laboratorních úloh jsem provedla metalografické hodnocení 

komponentů z mobilních telefonů. 

Komponentami různých typů jsme provedli příčný řez. Rozřezané části jsme umístili 

na dno formičky, zafixovali svorkou a zalili připravenou pryskyřicí. Vzorky jsme nechali 

vytvrdit podle typu pryskyřice a poté vyjmuli z formiček. Broušením na brusných papírech 

za mokra jsme provedli metalografický výbrus, vzorky vyleštily suspenzí Al2O3, opláchli a 

vysušili. Nakonec jsme výbrus prohlédli pomocí metalografického mikroskopu při zvětšení 

100x, abychom vzorek zkontrolovali na případné nerovnosti a rysky. Tyto nerovnosti jsme 

ještě jednou přeleštili a takto řádně připravený vzorek prohlédli při zv. 100x, 250x a 500x. 

Výsledky metalografického hodnocení vzorků přikládám do přílohy P-V/1. 

7.3 Mechanická úprava mobilních telefonů 

Pro mechanickou úpravu jsem použila své rozebrané mobilní telefony, které jsem 

podrobila mletí ve střižném mlýnu SM 2000 RETSCH na požadovanou velikost. Mletí 

proběhlo 2x a to bez síta a na sítě velikosti ok 2mm. Vstupní materiál měl hmotnost 179,93g. 

K roztřídění na jednotlivé frakce podle velikosti částic jsem použila síta o velikosti 

následujících otvorů: 

 500 µm 

 355 µm 

 250 µm 

 180 µm 

 125 µm 

 90 µm 

Hodnoty jednotlivých frakcí ze sítového analyzátoru jsem zapsala do tabulky Tab. 7.3 

a sestrojila graf znázorňující granulometrické složení, který je na Obr. 7.4. 
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Tab. 7.3 Hodnoty ze sítového analyzátoru po třídění (1. doba třídění – 10 min, amplituda 

1,0 a 2. doba třídění – 10 min, amplituda 1,5) 

Velikost 

otvorů sít 

Velikost částic zachycené 

frakce 

Hmotnost frakce [g] Obsah frakce [%] 

1. třídění 2. třídění 1. třídění 2. třídění 

500 µm 500 µm – 1 mm 154,04 153,98 86,41 86,86 

355 µm 355 µm - 500 µm 7,23 6,95 4,06 3,92 

250 µm 250 µm - 355 µm 5,09 4,84 2,86 2,73 

180 µm 180 µm - 250 µm 2,53 2,41 1,42 1,36 

125 µm 125 µm - 180 µm 2,53 2,46 1,42 1,39 

90 µm 90 µm - 125 µm 1,83 1,59 1,03 0,9 

Miska < 90 µm 5,01 5,04 2,81 2,84 

Celkem: 178,26 177,27 100,01 100 

Technické ztráty po třídění: 1,13 2,66   

 

 

Obr. 7.4 Granulometrické složení komponentů (grafické znázornění jednotlivých obsahů 

frakcí Xn podle velikosti částic d) 
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8 Závěr 

Závěrem své práce bych zhodnotila problematiku elektronického a elektrotechnického 

odpadu a technologie jeho zpracování. Cílem mé práce bylo posouzení klasických metod a 

alternativních možností zpracování mobilních telefonů.  

Elektroodpad je v současnosti stále více řešeným tématem, protože jeho složení je 

z různých materiálů (železné, neželezné kovy, sklo, plasty, kompozity atd.) a jeho zpracování 

je obtížnější. Celosvětově je zpracování tohoto druhu odpadu velkým problémem, jelikož jeho 

množství roste stále rychleji. Ve vyspělých státech existují klasické metody zpracování a 

rozvíjí se alternativní metody pro opětovné použití materiálů k nové výrobě a tím zachování 

těžby přírodních surovin. V konečném důsledku to má vliv na snížení zátěže životního 

prostředí. 

Klasické metody, které porovnávám a zhodnocuji ve své práci, jako jsou mechanické, 

pyrometalurgické a hydrometalurgické metody se obvykle používají ke zpracování 

elektronického a elektrotechnického odpadu. Jejich použití při zpracování většího množství 

odpadu není efektivní z hlediska rychlosti recyklace, a proto se vyvíjí alternativní možnosti 

zpracování tohoto odpadu. Tyto alternativní metody zatím mají svá omezení, ale vývoj 

technologií jde stále kupředu. Věřím, že mají svůj budoucí potenciál v efektivní recyklaci 

velkého objemu odpadu v relativně krátkém čase a znovupoužití materiálů na výrobu nových 

výrobků nebo přeměnu v různé formy energie. Alternativní zdroje energie využívá ke své 

činnosti VŠB-TU Ostrava v zařízeních jako jsou geotermální vrty, větrná elektrárna a solární 

panely. 

V experimentální části jsem měla možnost si vyzkoušet metodu mechanického 

zpracování elektroodpadu, kdy jsem demontovala vybrané mobilní telefony a hodnotila jejich 

materiálovou analýzu a metalografické složení. Nakonec jsem metodou mletí a třídění 

upravila komponenty na jednotnou velikost. Produktem experimentů je vhodně upravený 

materiál, který se může dále hydrometalurgickými metodami recyklovat. Fotodokumentaci 

z této části práce přikládám do příloh. 

Díky této práci jsem dostala příležitost získat nové poznatky o problematice 

elektronického a elektrotechnického odpadu a metodách jeho zpracování. 
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P-I Schéma společného zpracování surovin 

 

P-I/1 Schéma společného zpracování primárních a druhotných surovin [36]  
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P-II Schéma pyrometalurgického zpracování 

 

P-II/1 Schéma pyrometalurgického zpracování [36]  
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P-III Schéma hydrometalurgického zpracování 

 

P-III/1 Schéma hydrometalurgického zpracování [36]  
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P-IV Fotogalerie demontáže mobilních telefonů 

 

Oba mobilní telefony před demontáží (vlevo Nokie, vpravo Eurotel) 
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Demontáž krytů a vnitřních částí telefonů 

 

Části mobilního telefonu Nokia 

P-IV/2 Fotografie z demontáže mobilních telefonů  
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Rozebrané části obou telefonů 

 

Demontáž základní desky – část 1. 

P-IV/3 Fotografie z demontáže mobilních telefonů  
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Demontáž základní desky – část 2.  
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P-IV/4 Fotografie z demontáže mobilních telefonů  
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Desky s tištěnými spoji – vlevo z telefonu Eurotel a vpravo z Nokie 

P-IV/5 Fotografie z demontáže mobilních telefonů  
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P-V Dokumentace metalografického hodnocení komponentů 

 

 

 

P-V/1 Metalografické zhodnocení 


