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ABSTRAKT 

Milan Žídek: Využití magnetických separátorů pro recyklaci odpadů 

Jedním z cílů odpadového hospodářství je co nejefektivnější využití odpadů, které by 

nahradily přírodní materiály a suroviny, přičemž by docházelo k co nejmenšímu zatížení 

životního prostředí. Proto je nutná nejen podpora využití odpadů, ale i upřednostnění 

takových konstrukcí výrobků, které jsou materiálově co nejúspornější a současně umožní 

maximální využití odpadu. Cennou surovinou, která bývá součástí různých druhů odpadů, 

jsou železné a neželezné kovy. K materiálové recyklaci těchto kovových odpadů je 

využívána magnetická separace. Magnetické separátory slouží k separaci magnetických 

částic od částic nemagnetických. V dnešní době existuje široký výběr separátorů, přičemž 

má každý své specifické vlastnosti a výhody k separaci kovů daných typů a rozměrů. 

Kromě separace tuhých odpadů lze magnetické separátory využít také při čištění 

odpadních vod a kalů. Magnetická separace je využívána především při zpracování 

autovraků, elektrických a elektronických zařízení a při úpravě odpadů z energetického 

nebo stavebního průmyslu. V oblasti recyklace kovů se setkáváme například se závěsnými 

separátory, magnetickými deskami, teleskopickými rošty nebo bubnovými separátory při 

separaci železných kovů a pro separaci neželezných kovů jsou využívány separátory 

s vířivými proudy.  
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ABSTRACT 

Milan Žídek: Use of magnetic separators in waste recycling 

One of the objectives of the waste management is to make the most efficient use of the 

waste, what would replace natural raw materials, resulting in the least possible 

environmental burden. To achieve this, it is necessary not only to promote the use of waste 

but also to favor such design solutions which are material saving and at the same time 

allow maximum utilization of the waste. Valuable raw materials which are present in 

various types of waste are ferrous and non-ferrous metals. Magnetic separation of these 

metal wastes is used for material recycling. Magnetic separators serve to separate magnetic 

particles from non-magnetic particles. Currently, there is a wide range of separators, each 

having its own specific properties and advantages for the separation of metals of the given 

types and sizes. In addition to solid waste separation, magnetic separators can be used for 

waste water and sludge treatment. Magnetic separation is used especially for the treatment 

of car wrecks, electrical and electronic equipment and for the treatment of waste from the 

energy or construction industry. For separation of ferrous metals can be used for example 

suspension separators, magnetic plates, telescopic grids or drum separators and for non-

ferrous metals separations the eddy current separators are used. 

 

Keywords: magnetic separation, secondary raw material, ferrous metals, non-ferrous 

metals 
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1 ÚVOD 

Odpadové hospodářství je moderní technologické odvětví, které zahrnuje činnosti 

spojené s nakládáním s odpady. Je to průřezové odvětví, které se dotýká jak výroby, tak i 

spotřeby, tj. oblasti od těžby surovin a jejich zpracování, přes výrobu, dopravu a spotřebu 

produktů, až po jejich odstranění (po uplynutí doby jejich životnosti). Také je to činnost 

zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o 

místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. [1].  

V současné době, kdy stále narůstá množství vyprodukovaného odpadu, je úspora 

materiálů a energie a efektivní využívaní přírodních zdrojů jednou z nejdůležitějších 

problematik průmyslu, protože nerostné a druhotné suroviny tvoří základní vstupy pro 

ekonomiku každé země [2]. Velké množství odpadů stále končí na skládkách, a proto je 

velký důraz kladen zejména na jejich materiálové využívání. Ke snižování produkce 

odpadů lze využívat nejnovějších dostupných technik (BAT), zejména ve výrobních 

procesech. Jednou z hlavních priorit Evropské komise se stává oběhové hospodářství, což 

znamená změnu ze současného lineárního modelu (take – make – use – dispose) na model 

oběhový, ve kterém jsou potenciální odpady vraceny zpět do ekonomického procesu a 

uzavírají cyklus do kruhu (closing the loop).  

ČR obecně podporuje strategické směřování k posilování principů oběhového 

hospodářství a podporu využívání odpadů jako zdroje [1]. V rámci Plánu odpadového 

hospodářství, je v České republice stanoven cíl zpracovávat kovové odpady a výrobky s 

ukončenou životností na materiály za účelem náhrady primárních surovin. Pro dosažení 

stanoveného cíle by se mělo na kovové odpady železných a neželezných kovů a odpady 

drahých kovů pohlížet jako na strategické suroviny pro průmysl České republiky [3].  

Jedním z procesů aplikovaných při materiálové recyklaci kovových odpadů je 

magnetická separace, a tak se stává magnetický separátor nezbytnou součástí separačních 

linek [4, 5]. Magnetická separace je proces, kdy jsou magnetické částice určené k 

separování odděleny od nemagnetických za působení magnetických sil vzniklých 

v magnetickém poli [6]. 

Hlavním cílem práce je studium možností využití magnetických separátorů při 

recyklaci odpadů a charakteristika jejich vlastností pro separaci individuálních druhů 

materiálů. 
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2 RECYKLACE ODPADŮ 

Hospodářský systém byl donedávna založen zejména na jednosměrném toku látek a 

energií. Takovým lineárním systémem se nejen plýtvalo prvotními surovinami, ale 

docházelo také k velkému zatížení životního prostředí odpadem. V roce 2008 přijala 

Evropská komise rámcovou směrnici o odpadech č. 2008/98/ES, která je hlavním 

dokumentem zabývajícím se nakládáním s odpady v EU. V rámci směrnice byla vymezena 

hierarchie nakládání s odpady, které cílem je zajistit, aby byly vzniklé odpady maximálně 

využity [8, 9, 10]. 

Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a o změně některých dalších zákonů je 

recyklací odpadů jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na 

výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, včetně 

přepracování organických materiálů. Za recyklaci odpadů se nepovažuje energetické 

využití a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být použity jako palivo 

nebo zásypový materiál [11]. Díky recyklaci dochází k šetření materiálů, energií a 

 předchází se znečišťování životního prostředí. Kromě ekologických pozitiv má recyklace 

také význam z ekonomického hlediska, protože odpady představují hospodářské ztráty a 

zátěž pro společnost. Samotné vytvoření infrastruktury pro sběr, třídění a recyklaci odpadů 

je finančně náročné, ale na druhé straně může také vytvářet příjmy a nová pracovní místa 

[12]. Opatření na omezení negativních vlivů technologických procesů je možné rozdělit na 

tyto hlavní směry: změny struktury výroby a využívání nejlepších dostupných technik 

(BAT).  

Recyklace odpadů je realizována prostřednictvím recyklačních technologií, a tedy 

souborem na sebe navazujících procesů s cílem změny odpadu na druhotnou surovinu. 

Recyklační technologie může být součástí procesů, při nichž odpad vzniká, nebo také 

samostatným výrobním procesem druhotné suroviny. Recyklační technologie se dělí na 

mechanické technologie (např. drcení, mletí, dělení), fyzikální technologie (gravitační 

metody, magnetické, optické apod.), fyzikálněchemické technologie (flotace), 

hydrometalurgické, pyrometalurgické metody, biotechnologické recyklační technologie 

(např. metanizace, kompostování). Důležitým předpokladem pro každou úpravu odpadů je 

oddělení užitkové složky od nepotřebné složky na základě rozdílných vlastností materiálů. 

K dosažení tohoto předpokladu se využívá třídění odpadu a separace užitkových složek 
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[13]. Jedním z hlavních cílů Plánu pro Evropu účinněji využívající zdroje je přeměnit do 

roku 2020 odpady na zdroje. Plán zdůrazňuje potřebu zajistit vysokou kvalitu recyklací, 

odstranit skládkování, zvýšit energetické využívání těch materiálů, které nelze recyklovat, 

a zastavit nelegální vývoz odpadů [12]. 

2.1 Recyklace kovových odpadů 

Intenzivní průmyslná výroba a vysoká spotřeba materiálů znamenají neustále se 

zvyšující vznik odpadů a narůstající potřebu znovu využívaní odpadních materiálů, co má 

mimo jiné za následek nadměrný nárůst těžkých kovů v přírodě. V České republice patří 

průmysl druhotných surovin mezi tradiční obory hospodářství a tvoří tak významnou část 

pro různá odvětví průmyslu. Kovy – železný šrot a odpad neželezných kovů, které jsou 

řešeny v rámci bakalářské práce, patří tradičně k druhotným surovinám. Jedná-li se o 

separované kovy, mohou rovnocenně nahrazovat a zároveň usnadňovat technologické 

procesy (např. šrot ve vsázce pro vysoké pece). Důležitým přínosem druhotných surovin je 

snížení energetické a materiálové náročnosti ve všech výrobních odvětvích. Jelikož se 

jedná o materiály, které jsou předmětem mezinárodního obchodu, jsou jejich vlastnosti 

určeny mezinárodními normami a jsou zde také jednoznačně stanovené obchodní 

podmínky. Český trh se železným šrotem a sběrovým papírem je výrazně proexportní. 

Kovy jako druhotná surovina představují skupinu, na jejíž úpravu pro opětovné 

využití jsou kladeny vysoké technické nároky, ale recyklací těchto odpadů lze získat kovy 

s nižší spotřebou energie a menšími negativními vlivy na životní prostředí [14, 15, 16]. Za 

kovový odpad se považují ty druhy odpadu, v nichž je kov zastoupen převážně ve své ryzí 

metalické formě a to buď samostatně, nebo ve formě slitin. Kovový odpad se dále dělí na 

odpad ocelový, litinový a na odpad neželezných kovů. Kovový odpad může být také 

složitým konglomerátem oceli, litiny a neželezných a drahých kovů, kdy je tento odpad 

nazýván polykomponentním kovovým odpadem [17]. Dle původu lze typy kovových 

odpadů rozdělit do několika skupin. První skupinou je výrobní odpad vznikající při 

samotné výrobě. Tento výrobní neboli vratný odpad vzniká v hutním cyklu výroby 

(v ocelárnách, kovohutích, slévárnách, kovárnách atd.). Odpad má obvykle známé 

chemické složení a po metalurgické stránce bývá výhodnější než primární suroviny. 

Obsahuje zejména chemicky vázané kovy, někdy přítomné ve formě toxických sloučenin. 
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Tenhle druh odpadu obsahuje také další složky, které znesnadňují jeho využití, jako jsou 

například strusky, stěry, úletové prachy, odpadní vody a odpadní kaly. Tyto odpady jsou z 

environmentálního hlediska nejškodlivější.  

Další skupinou jsou odpady ze zpracování kovů mající často kovový charakter s 

vyšší koncentrací kovové složky. Tato skupina odpadů se snadněji vrací do výrobního 

procesu. Patří sem obrusy, rafinační stěry, výseky, soli, vyčerpané mořící a pokovovací 

lázně nebo zmetkové výrobky a polotovary. Za předpokladu jeho odděleného sběru a 

skladování představuje tento typ odpadu velmi cennou hutnickou surovinu. Poslední 

skupinu tvoří amortizační odpady, které se někdy vyskytují samostatně, nebo jako součást 

komunálního odpadu. Do této skupiny patří plechovky, použité kabely, elektrošrot, 

výbojky, baterie, akumulátory a autovraky, ale také amortizační odpady z elektronického 

průmyslu, které jsou směsí kovů a slitin kovů společně s produkty na bázi polymerů. 

Amortizační odpad vyžaduje k dosažení potřebné čistoty a oddělení jednotlivých 

užitkových složek často složité procesy úpravy [15, 16, 17]. 

Pro získávání kovového odpadu jako zdroje druhotné suroviny se také využívají 

například stavební odpady v podobě konstrukcí, rámů, stavební oceli a podobně. Součástí 

recyklačních linek při zpracování stavebního odpadu bývají kromě drtičů a třídičů také 

odlučovače, přičemž magnetický separátor představuje významnou součást této linky. 

Dalším odvětvím, při kterém se uplatňuje recyklace kovů, je zpracování starých 

automobilů. Autovraky jsou tvořeny ze 75 % tvořeny kovy a z 25 % nekovovými 

materiály. Obsažené kovy jsou přes 50 % ocel, přibližně 6 % hliník a 3 % ostatních 

barevné kovy [13].  

Významnou skupinu odpadů z hlediska nebezpečí pro životní prostředí představují 

baterie a akumulátory. Nebezpečí těchto odpadů spočívá ve vysokém obsahu těžkých kovů 

[18, 19]. Tyto odpady se podílejí až 88 % na obsahu rtuti v komunálním odpadu, dále 10 % 

zinku, 67 % niklu a 85 % kadmia. Když se odpady z akumulátorů a baterií zneškodňují 

spalováním, tak odpady z nich tvoří až 40 % těžkých kovů v popílku. Recyklace těchto 

odpadů je tedy nejvhodnějších způsobem jejich zpracování jak z hlediska ochrany 

životního prostředí, tak z pohledu šetření surovin a energie. Největším problémem 

z hlediska zpracování baterií je jejich různorodé chemické složení. Jsou složeny z kovů, 

plastů, elektrolytů a také papíru. Jednotlivé složky je třeba odseparovat, čemu předchází 
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mletí a drcení [18, 20]. Specifické riziko představují lithiové baterie, které mají při 

vystavení se na vzduch během procesu recyklace tendenci reagovat výbuchem, a proto je 

za účelem uskutečnitelnosti recyklace nutná předchozí separace lithia [19]. 

Množství vyráběných elektrických a elektronických zařízení se v dnešní době pořád 

zvyšují, přičemž je životnost těchto zařízení relativně krátká. Kvůli své vysoké elektrické 

vodivosti je měď jedním ze základních materiálů využívaných v elektrotechnice [21]. Dle 

Zákona o odpadech 185/2001 Sb.  je výrobce elektrozařízení povinen zajistit, aby bylo 

elektrozařízení navrženo a vyrobeno tak, aby se usnadnila demontáž a využití, zejména 

opětovné použití těchto elektrozařízení a materiálové využití elektroodpadu, jeho 

komponentů a materiálů v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, 

právními předpisy upravujícími technické požadavky na výrobky a požadavky na 

ekodesign výrobků a právními předpisy na ochranu veřejného zdraví. Elektroodpad 

prochází demontáží, drcením, granulováním a separací a výstupem je směs železných 

kovů, plastů, mědi a hliníku. Získávají se tak velmi cenné suroviny, které jsou následně 

využity. Například recyklací mědi z obvodových desek se dá získat relativně vysoký obsah 

mědi porovnatelné s mědí vytěžené z hornin. Recyklace kovů má velký ekologický 

význam také z důvodu omezení louhování kovů ze skládek odpadů [21]. 

Pro zajištění konkurenceschopného hospodářství a zvýšení soběstačnosti České 

republiky v surovinových zdrojích je v rámci Plánu odpadového hospodářství ČR 

definován cíl zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na materiály 

za účelem náhrady primárních surovin. Za účelem splnění tohoto cíle by se měly dodržovat 

následující zásady. První je již vzpomínané pohlížení na kovové odpady jako na 

strategické suroviny pro průmysl České republiky. Dalšími zásadami jsou nakládat s 

železnými a hliníkovými šroty mimo odpadový režim výhradně na základě Nařízení Rady 

(EU) č. 333/2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu 

přestávají být odpadem a s měděným šrotem mimo odpadový režim výhradně na základě 

Nařízení Komise (EU) č. 715/2013, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot 

přestává být odpadem. 

V rámci Plánu OH jsou dále definována také opatření pro plnění cíle. Mezi nimi 

jsou rozšiřování počtu míst zpětného odběru výrobků s ukončenou životností v rámci 

systémů zpětného odběru a rozšířené odpovědnosti výrobců, podpora rozvoje moderních 
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kvalitních technologií zpracování výrobků s ukončenou životností,  analýza a úprava 

podnikatelského prostředí v oblasti sběru a výkupu odpadů, jako i zvýšení kontrolní 

činnosti v této výkupu kovových odpadů [3]. Vláda České republiky schválila dne 15. 9. 

2014 strategický dokument „Politika druhotných surovin České republiky“, její hlavní vizí 

je přeměna odpadů na zdroje. Tato politika je v souladu s evropskou surovinovou strategií 

Raw Materials Initiative a její cíle jsou v shodě s významným strategickým dokumentem 

Evropa 2020 — Evropa účinněji využívající zdroje. Dokument „Politika druhotných 

surovin ČR“ je prvním v České republice, který vytváří strategický rámec pro efektivní 

využívání druhotných surovin. Pro jeho přípravu bylo dle parametrů, jako jsou 

technologický vstup do výroby, hmotnostní produkce, potřeba a potenciál využití komodity 

v ČR a významnost exportu, vybráno 10 komodit, přičemž jsou jednou z komodit kovy [2]. 



Milan Žídek: Využití magnetických separátorů pro recyklaci odpadů 

 

2018  13 

3 MAGNETICKÁ SEPARACE 

Magnetická separace je fyzikální proces, který je používán jak při zpracování 

primárních surovin, tak při opětovném zpracování odpadů. Separace je důležitým 

procesem v mnohých průmyslových odvětvích a je jedním z prvních kroků potřebných pro 

proces recyklace odpadů [22, 23]. Při aplikaci separačních metod dochází k oddělení určité 

fáze od jiných na základě rozdílů v jejich vlastnostech. Na základě magnetické 

susceptibility můžeme látky rozdělit na paramagnetické (látky přitahovány magnetickým 

polem) a diamagnetické (látky odpuzované magnetickým polem). Magnetickou separaci 

dělíme podle typu použitých magnetů na dva druhy. Jsou to buď separace pomocí 

permanentních magnetů, nebo separace za použití elektromagnetů. 

Feromagnetické minerály jako železo nebo magnetit lze oddělit permanentními 

magnety. Magnet se před použitím obaluje jemným papírem nebo vkládá do sáčku z 

plastické hmoty za účelem snadnějšího odstranění drobných zrnek feromagnetických 

minerálů. Pro dokonalejší oddělení se někdy doporučuje pracovat pod vodou. Po 

odstranění feromagnetických minerálů se zbytek materiálu obvykle podrobuje dalšímu 

dělení pomocí elektromagnetu. Postupným zvětšováním intenzity magnetického pole 

elektromagnetu je pak možné docílit oddělení méně magnetických minerálů [4, 6, 24]. 

Rozdružování odpadů magnetickou separací můžeme dělit také podle intenzity, a to na 

nízko intenzivní magnetické rozdružování a vysoko intenzivní magnetické rozdružování. 

Nízko intenzivní magnetické separátory se používají na separaci silně magnetických 

materiálů, a naopak vysoko intenzivní magnetické separátory na separaci slabě 

magnetických materiálů [13]. 

Magnetické rozdružovače dělíme podle prostředí, ve kterém probíhá oddělení 

suroviny na dva typy. Prvním typem jsou separátory využívající kapaliny, kdy materiál 

určený k oddělení tvoří tekutou suspenzi. U separátorů druhého typu probíhá separace na 

vzduchu. Separace v tekutém prostředí je vhodná pro oddělení malých částic, jako jsou 

například nanočástice, kdy se materiál pomocí tekutiny rozmíchá do homogenní směsi. 

Směs je následně čerpadlem přečerpána přes magnetický prvek, pomocí něhož dochází k 

záchytu magnetických částic z protékající suspenze. V některých případech jsou tyto 

suspenze vedeny zpět do magnetického separátoru, kde dochází k opakování separačního 

procesu s cílem zvýšení účinnosti samotné separace. Nevýhodou mokré separační techniky 
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je fakt, že může docházet k ucpávání magnetického separátoru z důvodu shlukování částic 

v suspenzi, což vyžaduje použití doplňkových zařízení pro předcházení tomuto jevu. 

Magnetická separace na vzduchu používá k separaci na rozdíl od tekuté suspenze 

a čerpadel speciální pásové dopravníky, nebo jiné typy separátorů [7, 25]. 

Magnetické rozdružování lze využít v různých oblastech zpracování nerostných 

surovin. Používá se například při regeneraci magnetitové suspenze při těžkosuspenzní 

úpravě uhlí. Dále se uplatňuje při úpravě sklářských surovin a živců k odstranění oxidů 

železa, pro získání silné magnetických rud (magnetit) a při zpracování slabě magnetických 

rud železa (siderit, hematit), nebo jiných slabě magnetických rud.  

Dalším odvětvím, kde je magnetické rozdružování uplatňováno, je recyklace 

odpadů. Magnetickou separací můžou být oddělovány například samotné kovové odpady, 

ocelárenské a vysokopecní strusky, elektrárenské popílky, elektroodpady nebo odpady 

z těžby a úpravy rud [26]. 
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4 MAGNETICKÉ SEPARÁTORY 

Magnetické separátory jsou zařízení k oddělování feromagnetických částic od 

částic nemagnetických. K tomuto účelu jsou konstruovány buď separátory s permanentním 

magnetem, nebo separátory s elektromagnetem. V oblasti permanentních magnetických 

separátorů došlo za posledních sedmdesát let k významným změnám, objevením nových 

materiálů a aplikací moderní technologie. Prvními materiály využívanými k oddělení 

kovových magnetických částic byly slitiny hliníku, niklu, kobaltu a železa. Později byla 

zahájena výroba magnetů na bázi keramických oxidů (feritů), a pak na bázi vzácných 

zemin. Nejprve se jednalo o směsi samaria s kobaltem a později k nim přibyly 

takzvané neodymové magnety. Tyto magnety složené z neodymu, železa a bóru jsou 

výrazné silnější a dokáží zachytit i ty nejjemnější, nebo jen částečně magnetické kovové 

částice jako jsou rez, okuje či magnetická nerezová ocel.  

Pomocí magnetických separátorů je možné eliminovat negativní dopady 

feromagnetického znečištění při výrobě, ale také separovat materiály za účelem jejich 

zpětného využití.  

Při výběru vhodného magnetického separátoru je nutno brát v úvahu zejména 

následující faktory: 

 vlastnosti separovaného materiálu, 

 teplota – účinnost některých typů permanentních magnetů výrazně klesá se vzrůstající 

teplotou,  

 průtok – čím tenčí je vrstva čištěného materiálu a čím blíže u magnetického jádra se 

pohybuje, tím lepší jsou výsledky separace. Důležitý je taktéž fakt, zda materiál 

protéká přes separátor kontinuálně nebo spíše nárazově. 

Druh odlučovaného materiálu je prvním faktorem při výběru vhodného 

magnetického separátoru. Při rozdružování magnetických částic ze sypkých práškových 

produktů se využívají obvykle roštové separátory, a naopak při horších sypných 

vlastnostech jsou k separaci používány deskové separátory. Magnetickými separátory, 

které jsou víceméně univerzální, jsou magnetické bubny a válce [25, 27]. 

http://www.sollau.cz/cs-19-magnety-vseobecne.html
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4.1 Separátory s permanentním magnetem 

Permanentní magnety jsou nejčastěji používaným magnetickým prvkem 

v magnetických separátorech. Permanentní magnety nepotřebují na rozdíl od 

elektromagnetů vnější vlivy, a tak je jejich spotřeba nulová. Dalšími výhodami těchto 

magnetů jsou objemová výkonnost, jednoduchá údržba a spolehlivost. Nevýhodou je 

naopak omezené použití magnetu jen na materiály s konkrétními magnetickými 

vlastnostmi. U separátorů s permanentními magnety také nelze jednoduše měnit 

magnetické pole a nelze jej úplně vypnout. Magnet pracuje na principu rotace elektronů 

kolem jádra, čímž dochází ke vzniku magnetických momentů. Míra uspořádání těchto 

magnetických momentů pak určuje sílu magnetického pole. Permanentní magnety se liší 

jak podle magnetických vlastností, tak podle materiálu, kterým jsou tvořeny [7]. 

Nejběžněji využívanými permanentními magnety jsou feritové magnety a 

neodymové magnety. Feritové magnety obsahují přibližně 80 % oxidu železa a zbylých 20 

% je tvořeno oxidy barya nebo stroncia. Kvůli snadné dostupnosti těchto surovin jsou 

náklady na pořízení těchto magnetů nízké. Magnety jsou tvarovány lisováním suchou 

cestou (při výrobě izotropních feritů), nebo mokrou cestou (anizotropní ferity). U 

izotropních magnetů probíhá ve všech směrech stejná magnetizace. Lisování anizotropních 

magnetů probíhá v magnetickém poli a magnety si zachovávají směr magnetizace. Feritové 

magnety jsou tvrdé a velmi křehké. Jsou odolné vůči vlivům počasí, vůči většině 

chemikálií a rozpouštědel, neoxidují a nejsou citlivé na odmagnetizování. Za normálních 

podmínek si feritové magnety udržují permanentní magnetizmus. Feritové magnety lze 

využít při práci v teplotních podmínkách od – 40 °C do +250 °C [7, 27]. 

Neodymové magnety jsou v současné době nejsilnějším typem magnetů a mají 

vynikající magnetické vlastnosti. Tento typ magnetu je schopen unést více než 

tisícinásobek vlastní hmotnosti. Jsou založeny na bázi vzácných zemin (lanthanoidech). 

Hlavní složkou těchto magnetů je železo s příměsi neodymu a boru. Do slitiny jsou pak 

přidávány další prvky (například kobalt nebo dysprosium) pro vylepšení magnetických 

vlastností (remanence, koercitivní síly) a pro zvýšení teplotní odolnosti magnetů. 

Neodymové magnety jsou vyráběny lisováním v magnetickém poli a následným spékáním 

(sintrováním) ve vakuu. Kvůli tendenci magnetů oxidovat při vysoké vlhkosti vzduchu se 

magnety na konci výrobního procesu galvanizují zinkem nebo niklem. Neodymové 
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magnety jsou nejčastěji v anizotropním provedení. Lze je využívat při práci v teplotních 

podmínkách do +240 °C. Nastavení teploty záleží od třídy materiálu. Neodymový magnet 

je velmi multifunkční pro nasazení do magnetických separátorů. Jejich použití je možné 

jak v případě tekutých, tak i suchých směsí s různými sypnými vlastnostmi [7, 25, 27]. 

4.2 Magnetické separátory s elektromagnetem 

Druhým typem magnetických separátorů jsou separátory s elektromagnetem. 

K vytvoření magnetického pole u těchto separátorů je potřebný elektrický proud. 

Elektromagnet je tvořen cívkou s navinutým vodičem kolem magneticky měkké oceli. 

Elektromagnet pracuje na principu elektromagnetické indukce, přičemž hlavními faktory 

jsou napětí a procházející proud. Velkou výhodou elektromagnetu oproti permanentnímu 

magnetu je schopnost regulace magnetických parametrů prvku změnou napětí na cívce [7]. 

Magnetické rozdružování s elektromagnetem se dělí na oddělování elektromagnetickým 

polem se stejnoměrným proudem a na oddělování s elektromagnetickým polem tvořeným 

střídavým proudem [28]. 

Elektromagnetická separace se stejnosměrným proudem 

Stejnosměrné elektromagnety jsou v praxi  nejpoužívanější druhy magnetů. 

Stejnosměrný proud pro elektromagnet je vytvářen ze sítě střídavého, nebo třífázového 

proudu pomocí transformátorů a usměrňovačů. Výkon magnetu rozdružovače není úměrný 

příkonu, ale je výsledkem velikosti proudu, počtu vinutí a působení a formy magnetického 

pole. Síla magnetu je určena pomocí proudu a se vzdáleností kvadraticky klesá. K zajištění 

konstantních silových hodnot se používají napájecí zdroje konstantního proudu. Dle cíle 

separace a separovaného materiálu se pak určí průměr, délka a počet pólů odlučovače. 

Rovněž se nastaví poloha dělícího plechu, který musí být tvořen nemagnetickým 

materiálem, aby nedocházelo k vzniku sekundárních magnetických polí. Jejich výhoda 

oproti střídavým je, že kotva nemusí dosedat do koncové polohy a při nedostatečném 

dosednutí kotvy nedochází k vibracím. Nevýhodou je naopak především pomalejší přítah a 

menší tahová síla. Magnety se stejnosměrným proudem lze vybavit usměrňovačem na 

střídavé napětí, ale vlastnosti stejnosměrného magnetu zůstanou zachované [27, 28]. 
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Elektromagnetická separace se střídavým proudem 

Separace za pomoci střídavého pole využívá efektu indukce vířivých proudů ve 

vodivých materiálech. Jakmile se nemagnetický vodivý díl dostane do blízkosti střídavého 

pole, dojde v něm k indukování magnetického pole. Vodivý předmět je při průchodu 

střídavým polem odhozen a může tak být oddělen od ostatních, nereagujících dílů. Pro 

vytvoření střídavého pole se používá rychle rotující pólový buben, osazen permanentními 

magnety. Výhodou magnetů se střídavým proudem je rychlejší přítah. Magnetický obvod 

je přizpůsoben pro střídavý magnetický tok, kotva musí dosedat do koncové polohy a při 

nedostatečném dosednutí kotvy dochází k vibracím, co je nevýhoda v porovnání se 

stejnosměrným proudem [27, 28]. 

4.3 Typy magnetických separátorů 

Magnetické separátory se člení na mnoho typů dle použití, ale jednoznačné 

rozdělení podle konstrukce separátorů není možné, protože ve většině případů dochází ke 

kombinaci typů konstrukce z důvodu dosažení co nejúčinnějších parametrů pro separaci 

v konkrétních případech [7]. 

4.3.1 Deskové separátory 

Deskové magnetické separátory slouží k odstraňování feromagnetických částic z 

materiálového toku, přičemž se samotná magnetická deska nachází buď nad dopravním 

pásem, nebo například na vertikálním či šikmém potrubí pod skluzy. Povrch magnetické 

desky, která přichází do styku se separovaným materiálovým tokem, bývá zhotoven z 

nerezavějící oceli. Desky se vyrábějí standardně v mnoha velikostních provedeních a 

v různých rozměrech. Čištění magnetů je snadné a lze jej provádět ručně nebo za pomoci 

čistícího extraktoru. Magnetická deska s ručním čištěním se používá především při menším 

výskytu feromagnetických příměsí, aby deska nevyžadovala časté čištění. Je-li obsah 

magnetických částic v přepravovaném materiálu vyšší, je vhodnější použití magnetické 

desky s automatickým čištěním. Za účelem dosažení co nejvyššího stupně separace je 

v případě vyšší vrstvy materiálu na dopravníku vhodnou alternativou kombinace 

magnetické desky zavěšené nad pásem se separačním magnetickým válcem, schopným 
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odchytit feromagnetické částice ze spodních vrstev materiálu. K separaci magnetických 

částic nacházejících se v proudu suchého či polotekutého materiálu o různé zrnitosti je 

vhodným separátorem automatický magnetický deskový separátor nad skluzem. 

Magnetické částice transportované pomocí skluzu nebo dopravníkového pásu, jsou 

zachycovány silnými magnety a automaticky vynášeny pomocí vynášecí desky do bočních 

výsypek. Výhodou tohoto druhu separátoru je fakt, že při jeho použití není třeba přerušovat 

provozní cyklus a z důvodu, že se čištěný materiál nedostává do přímého kontaktu 

s magnetickými jádry ani s vynášecí deskou nedochází k vysoké abrazivitě ohrožující 

magnetický separátor či kontinuálnost provozu. Automatický magnetický separátor nad 

skluzavku je například dobrou alternativou pro drahý bubnový separátor popsaný níže [7, 

25, 27]. 

4.3.2 Závěsné separátory 

Závěsné magnetické separátory jsou určené hlavně pro odpadové hospodářství při 

zpracování komunálního odpadu, plastů, dřeva a odpadů z těžebního průmyslu. Tento typ 

separátoru má díky své konstrukci dostatečně hluboké magnetické pole, co umožňuje 

vytažení feromagnetických nečistot i z větších hloubek materiálového toku. Závěsné 

separátory se ve většině případů nasazují nad dopravníkové pásy, po kterých je 

přepravován materiál, z něhož je třeba vytáhnout železné nečistoty, které dosahují často 

velkých rozměrů s hmotností i několik kilogramů. V současné době jsou tyto typy 

separátorů téměř výhradně vybaveny magnetickým systémem s permanentními magnety, 

které nahrazují elektromagnetické separátory, z důvodu vyšší účinnosti a nižších nákladů 

[27]. 

Blokové separátory 

Magnetické bloky jsou typem separátorů vhodným pro odstraňování železných 

částic z materiálových toků obsahujících relativně malé množství železných částic a 

mohou být instalovány nad ploché nebo žlabové dopravníky. Magnetické bloky mohou 

využívat permanentní magnet nebo elektromagnet. Výhodou permanentních magnetických 

bloků jsou nízké náklady z důvodu nezávislosti od přívodu energie. Magnetické bloky 

s elektromagnetem se zase na rozdíl od těch s permanentními magnety snadněji čistí, díky 
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opadání zachycených částic po vypnutí napájení a rozměrnými typy elektromagnetů je 

možno dosáhnout větší hloubky magnetického pole. Výhodami blokových separátorů je 

vhodnost pro těžké provozy, nízké náklady a snadná instalace a možnost volby hloubky 

magnetického pole v závislosti na typu magnetu (Obr. 1) [29]. 

 

Obrázek 1: Schéma separace pomocí blokového separátoru [27] 

Pásové separátory 

Pásový separátor je separátor, který je možno zkonstruovat buď s elektromagnetem, 

nebo je v provedení s permanentním magnetem. Jedná se vlastně o blokové magnety 

vybaveny vlastním pásovým dopravníkem, který zajišťuje automatické čištění magnetu. 

Z tohoto důvodu je tento druh separátoru nasazován v případech, kdy je výskyt železných 

nečistot masivní a ruční čištění by bylo neefektivní nebo je využíván v plně 

automatizovaných provozech. Odlučovač magnetického materiálu je u pásových 

separátorů umístěn nad pásem s odpadem, přičemž je materiál vynášen buď příčně, nebo 

podélně. Při podélném vynášení (Obr. 2) musí mít vynášecí pás magnetického odlučovače 

větší rychlost, než jakou má dopravní pás, čímž se zmenší možnost případného poškození 

kvůli vzpříčení při separaci dlouhých předmětů. Během příčného vynášení jsou magnetické 

díly dopravním pásem vynášeny do boku (Obr. 3).  Dopravní pás přepravuje materiálovou 

směs směrem k magnetickému odlučovači ve vrchním pásu, kde jsou magnetické díly 

přitaženy magnetem a pomocí dopravního pásu vyneseny. Díky umístění magnetu ve 

středu separátoru již na okrajích pásového separátoru nepůsobí magnetické síly 

a zachycené magnetické částice se tak od pásu oddělují. Sílu magnetického pole lze 
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regulovat změnou vzdálenosti separátoru od dopravního pásu. Tento způsob separace 

magnetických odpadů je vhodný pro materiálové toky s velkým množstvím železných 

částic. Separátory jsou používány jako první stupeň procesu separace železa. Pásové 

separátory s permanentními magnety mají minimální požadavky na údržbu a upravovaný 

materiál bývá kontinuálně čištěn. Tento typ separátorů je využíván při zpracování 

autovraků po jejich rozdrcení šrédry na malé části, pro separaci šrotu, separace stavební 

suti a nežádoucích příměsí při dopravě uhlí [27, 28, 29]. 

 

Obrázek 2: Schéma pásového magnetického separátoru s podélným vynášením [28] 

 

 

 
Obrázek 3: Schéma pásového magnetického separátoru s příčným vynášením [28] 
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4.3.3 Bubnové magnetické separátory 

Bubnový magnetický separátor je velice rozšířeným typem separátorů a vyznačuje 

se jednoduchým principem činnosti se dvěma rozdílnými konstrukčními způsoby. Jedním 

způsobem je buben s variantou vyzvedávání (Obr. 4) a druhým je buben s přepadáváním 

materiálu (Obr. 5). Tělo magnetu je ocelové, fixované do systému s úhlem 180° a plášť 

bubnu je tvořen z nemagnetické oceli nebo manganu. Přepravní žlab dopravuje směs 

materiálu k elektromagnetickému bubnu, kde jsou magnetické částice přichyceny a 

unášeny po obvodu bubnu po celou dobu kdy na ně působí přitažlivá magnetická síla, tedy 

až na konec magnetického segmentu, a pak odpadnou. Nemagnetický materiál postupuje 

po dráze přepravního pásu, na konci kterého je odhazován. Délka, průměr a řazení pólů 

bubnu se řídí podle materiálu určeného k separaci. Bubnové magnetické separátory jsou 

vhodné zejména pro recyklaci a pro třídění sypkých surovin [28, 29, 30]. Slouží k 

odstraňování feromagnetických nečistot z velkého množství suroviny a používají se 

zejména v odpadovém hospodářství při zpracování komunálního odpadu, zpracování 

plastů, dřeva a těžebním průmyslu. Výhodou těchto separátorů je přímý kontakt 

separovaného materiálu se separačním magnetem a automatická separace [27]. 

 

 

Obrázek 4: Schéma bubnového magnetického separátoru s variantou vyzvedávaní [28] 
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Obrázek 5: Schéma bubnového magnetického separátoru s variantou přepadávání [28] 

 

4.3.4 Magnetické válce 

Magnetické válce jsou separátory, při kterých je magnetické pole orientováno 

axiálně k toku tříděného materiálu. Tělo válce je z oceli a může být v elektromagnetickém 

provedení nebo sestavěno s permanentními magnety. Pólové meziprostory jsou zhotoveny 

z nemagnetické oceli nebo z hliníku. Podle typu materiálu určeného k separaci je pak volí 

průměr, délka a počet pólů válce. Materiál určený k separaci je přepravován dopravním 

pásem přes magnetický unášecí válec pásu (Obr. 6).  

 

Obrázek 6: Schéma separace pomocí magnetického válce [28] 
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Magnetické díly jsou přitaženy k magnetickému unášecímu válci a unášeny po jeho 

obvodu do té doby, než je přitahovací magnetická síla dopravního pásu vzniklým 

odstupem od magnetu příliš malá a magnetické díly odpadnou do výsypky nebo skluzu. 

Nemagnetický materiál postupuje po odhazovací parabole přepravního pásu. U dopravních 

pásů, které běží pomalu, musí být provedena speciální opatření k odhazování železných 

dílů. Magnetické válce jsou používány k úpravě písku v cementárnách a slévárnách, 

k úpravě odpadů a separaci kompaktních železných dílů ze sypkých materiálů. Tyto druhy 

separátorů se obvykle také používají v kombinaci se závěsným magnetickým separátorem 

jako druhý stupeň odstraňování železa pro dosažení jemnějšího produktu třídění [7, 28, 29]. 

4.3.5 Trubkové separátory 

Trubkové magnetické separátory (Obr. 7) se používají pro separaci magnetických 

částí z materiálových toků proudících v potrubních systémech. Tyto magnety jsou 

nasazovány na místa, kde je umožněn přístup k jejich ručnímu čištění. Konstrukce 

trubkových magnetů je provedena tak, že permanentní magnetické jádro je v cestě proudící 

suroviny. Potrubí je zhotoveno z oceli. Aby se předešlo ucpávání separátoru, musí 

potrubím procházet jen suchý, granulovaný materiál dostatečně malých rozměrů. 

Separátory nejsou vhodné pro separaci vlhkého nebo olejnatého materiálu. Trubkové 

separátory jsou často využívány k separaci feromagnetických částic z chemikálií, plastů, 

krmiv, osiv, nebo potravinářských či farmaceutických látek [27]. 

 

Obrázek 7: Schéma trubkového separátoru [27] 
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4.3.6 Vysokogradientní magnetické separátory 

Vysokogradientní magnetické separátory mají díky silnému magnetickému systému 

schopnost ze separovaného materiálu přitáhnout a odstranit paramagnetické i slabě 

magnetické materiály. V prostoru kde dochází k magnetickému rozdružování, se velikost 

magnetické indukce velmi rychle mění. Vysoký gradient je realizován za pomoci ocelové 

vlny složené z nerezových drátků, uložené mezi magnety v homogenním magnetickém 

poli. Vysokogradientní magnetický separátor může být začleněný ve dvou systémech a to s 

magnetickým válcem nebo bubnovým separátorem. Důležitými faktory jsou obsah 

magnetických částic a množství vstupního materiálu, který je přiváděn na magnet [23, 31]. 

4.3.7 Magnetické tyče a rošty 

Separační rošty a tyče se využívají pro oddělování jemných feromagnetických 

částic ze sypkého materiálového toku. Jsou umísťovány do stávajících potrubí, násypek a 

skluzů. Při separaci dochází k přímému kontaktu roštů se separovaným materiálem, a tudíž 

je kladen důraz na kvalitu separovaného materiálu. Rošty bývají většinou zhotoveny z 

nerezové oceli a jádro je tvořeno feritovým, nebo neodymovým magnetem. Magnetické 

roštové separátory mohou být v různém tvarovém provedení (čtverec, kruh, obdélník) 

podle cíleného umístění. Magnetická tyč je využívána k separaci jemných magnetických 

kovových částic ze suchého, ale také mokrého materiálu. Tyče lze použít ke konstrukci 

jednoduchého roštového separátoru. Magnetické rošty pak mohou být různě konstruovány 

dle separovaného materiálu.  

 

Obrázek 8: Schéma rotačního magnetického roštu [33] 
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Rozlišujeme například rošty výsuvné, skříňové, rotační (Obr. 8), nebo roštové 

separátory pro tekuté směsi. Magnetické rošty mají použití zejména v potravinářském, 

plastikářském, chemickém, farmaceutickém průmyslu a zemědělské výrobě [25, 27]. 

4.3.8 Kaskádové separátory 

Kaskádové separátory jsou vhodnou alternativou v případech, kdy je potřebné 

separovat feromagnetické částice z velkého množství sypkého materiálu. Tyto separátory 

mohou být využity například k separaci vláken, chemikálií, krmiv nebo písku. Kovový 

materiál je u kaskádových separátorů přitahován magnetickými poli deskových magnetů 

upevněných na konstrukci separátoru. Padající materiál, který není zachycen na prvním 

magnetu, se zachytává na dalších magnetech v systému. Kaskádové separátory lze 

jednoduše instalovat do existujících systémů. Do výstupu systémů je možné zařadit 

záklopku, která ulehčuje čištění od železných částic. Pro odstranění zachycených 

magnetických částic je nutné zastavit tok materiálu. Následuje otevření příklopky, otočení 

magnetů, čímž se vzdálí magnetické pole a zachycené částice samovolně odpadnou do 

připravené sběrné nádoby, dopravníku nebo skluzu (Obr. 9) [27, 32]. 

 

Obrázek 9: Schéma fungování kaskádového separátoru [27] 

4.3.9 Skluzové separátory 

Tento typ separátorů je využíván k odstraňování feromagnetických částic z 

hrubších prašných, olejnatých nebo lepkavých materiálů. Jednou z výhod je možnost jejich 

využití při materiálech, kde by mohlo dojít k ucpání potrubí, nebo také při materiálových 
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tocích obsahujících větší částice např. dřevěné piliny či drcené plasty. Konstrukce je 

vyrobena z nerezavějící oceli a magnety během procesu separace nepřicházejí do styku s 

materiálem. Skluzové separátory je možné instalovat v různých polohách, nebo také do 

potrubí, kde se materiál přepravuje pod tlakem [27]. 

4.3.10 Magnetické filtry 

Magnetické filtry jsou vhodné pro separaci kovových magnetických částic z proudu 

snadno průběžných tekutých směsí. Magnetická část může být osazena feritovými nebo 

neodymovými magnety. Kovové částice jsou zachytávány na povrchu neřezového pouzdra, 

ve kterém je uloženo magnetické jádro. Filtry jsou nenáročné na údržbu. Magnetické filtry 

můžou být v trojím provedení. Prvním jsou magnetické filtry pro potrubní transportní 

systémy - do potrubí se montují pomocí přírub. Druhým jsou magnetické filtry pro nádrže - 

vkládají se do nádrží s provozní kapalinou, přičemž počet filtrů závisí na objemu nádrže a 

třetím typem jsou magnetické odlučovače pilin [27]. 

4.3.11 Separátory neželezných kovů 

Separace neželezných kovů je založena na přepínání magnetických pólů. Při 

umístění magnetu mezi severní a jižní magnetický pól jsou přítomné kovové předměty 

k magnetu okamžitě přitaženy a u nekovových předmětů nedochází k žádné reakci. 

Separátory neželezných kovů fungují na principu vzniku vířivých proudů, vlivem 

vystavení neželezného materiálu střídavému napětí. Vířivé proudy vytváří opačné 

magnetické pole než to, které je generováno samotným magnetem a působí rozdílně na 

materiály s různou elektrickou vodivostí.  

Mezi vířivými proudy a magnetickým polem separátoru vzniká elektrodynamická 

síla (Lorentzova síla), která působí na vodivé částice. Základní parametry, které ovlivňují 

velikost Lorentzovy síly, jsou: velkost částic, tvar částic a poměr elektrické vodivosti ke 

měrné hmotnosti. Vstupní surovina je dopravována po dopravníkovém páse směrem k 

rychlé rotujícímu magnetickému indukčnímu válci, složenému z velkého počtu střídajících 

se magnetických pólů. Rotující magnetický válec vytváří rychle se měnící magnetické 

pole, které produkuje vířivé proudy v kovových předmětech nacházejících se v separované 

surovině. Vzniká odpudivé silové působení mezi kovovým předmětem a nejbližším 
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magnetickým pólem indukčního rotoru. Výsledkem působení mezi kovovým předmětem a 

indukčním rotorem je vymršťování neželezných kovových částic z dopravníkového pásu v 

blízkosti indukčního rotoru (Obr. 10). Materiály s nízkou elektrickou vodivostí jsou 

ovlivňovány magnetickým polem rotoru jen velmi málo nebo vůbec, a proto padají vlivem 

gravitace na konci dopravníku dolů. Materiály s vysokou elektrickou vodivostí jsou 

vymršťované z dopravníku do různé vzdálenosti, která je závislá hlavně na rozměrech 

předmětu, elektrické vodivosti a na hustotě materiálu [27, 29, 33, 34]. 

 
Obrázek 10: Schéma fungování separace neželezných kovů [34] 

 

Separátory neželezných kovů se uplatňují při separaci různých materiálů jako 

odpadní struska, sklo, domovní odpad, elektronický šrot, baterie, dřevěné odřezky nebo 

slévárenský písek. Separátor neželezných kovů může separovat mnoho neželezných kovů 

a slitin [28, 29]. Nejpoužívanějším neželezným kovem, který je často předmětem separace 

z důvodu recyklace a znovuvyužití je hliník. Tento kov může být zpracován znovu 

zpracován nespočetně krát [34].  

Separátor neželezných kovů (ESC – eddy current separator) je separační systém s 

rychle se točícím magnetickým rotorem, který generuje indukční pole prostřednictvím 

magnetických pólů. Rychlost rotoru ovlivňuje variabilitu magnetického pole a nastavitelný 

počet otáček pólového bubnu umožňuje oddělení každého vodivého materiálu optimálně 

od zbytkové směsi. Při úpravě jemné frakce se volí vysoký počet otáček za minutu, co 

umožňuje separaci malé neželezné částice kovu od velikosti 2 mm. Nastavitelná je také 

rychlost přepravního pásu, což umožňuje nastavení požadované paraboly vyhazování 
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zbytkového materiálu. Magnetické rotory se konstruují s různým počtem magnetických 

pólů. Počet těchto pólů, jako i rychlost rotace ovlivňují účinnost separace. Pro separaci 

hrubých frakcí (částice > 70 mm) jsou vhodné rotory s menším počtem pólů a velkou 

penetrací prostoru a naopak pro jemnou frakci se používají magnetické rotory s větším 

počtem [27, 29]. Pro provedení pólového bubnu existují dva systémy (Obr. 11): 

 Centrický (kocentrický) systém – osa pólového bubnu je identická s osou hlavy 

bubnu. Magnetický rotor je uložen v ose rotačního válce, čeho výsledkem je velký 

separační úhel, žádoucí pro některé typy upravovaných materiálů. Tento typ umístění 

bubnu je vhodný pro toky materiálu obsahující pouze neželezné kovy bez železa nebo 

toky s malým množstvím železných částic.  Nevýhoda tohoto systému je, že linie 

účinku na hlavu bubnu nemůže být variabilně zajištěna a při podílu jemného 

železného prachu v přiváděné směsi může dojít k poškození hlavy bubnu. 

 Excentrický systém – osa vnitřního rotačního magnetického bubnu leží mimo osu 

hlavy vnějšího bubnu. Poloha hlavy bubnu je nastavitelná natočením. Toto provedení 

je vhodné i pro odstraňování neželezných kovů z materiálů, které obsahují i železné 

částice [27, 28]. 

 

Obrázek 11: Systémy umístění magnetického rotoru [27] 
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Centrické neboli symetrické umístění magnetického rotoru má oproti 

excentrickému uložení několik výhod. Prvním je vyšší účinnost separace z toho důvodu, že 

neželezné částice zůstávají delší čas v magnetickém poli. Dalším důvodem je menší 

vzduchová mezera, co zlepšuje účinnost separace pro malé částice. Symetricky umístěný 

rotor u centrického systému také umožňuje dosáhnout vyšší rychlosti dopravníkového 

pásu, čím se zvětšuje celková kapacita systému a není nutno nastavovat polohu 

magnetického rotoru [28]. 

Separátory s vířivými proudy můžou být v různém provedení: vertikální bubnový 

(VDECS – vertical drum eddy-current separator), rotační bubnový (RDECS – rotating 

drum eddy-current separator), pásově-bubnový (BDECS – belted-drum eddy-current 

separator), jednodiskový (SDECS – single disc eddy-current separator), sílový (HFECS – 

high-force eddy-current separator) a mokrý separátor s vířivými proudy (WECS – wet 

eddy-current separator) [35]. 

Separátory neželezných kovů mají určitá technická a fyzikální omezení. Příkladem 

je neschopnost odseparovat prachové částice a částice menší než 2 mm (nadrobno 

rozsekané dráty a kabely). Pro docílení třídění velmi jemné frakce (0,5 – 5 mm) lze využít 

systém separátorů neželezných kovů uspořádaných do dvoustupňové nebo třístupňové 

kaskády. Dalším omezením jsou komplikace při separaci těžkých kovů nebo kovů se 

špatnou elektrickou vodivostí (nerezová ocel a olovo). Z těchto důvodů je nutné uskutečnit 

před samotnou separací co nejpodrobnější analýzu základní suroviny a jejího složení [29, 

34]. 
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5 MOŽNOSTI VYUŽITÍ MAGNETICKÝCH SEPARÁTORŮ 

V RECYKLACI 

Magnetické separátory mají široké uplatnění nejen při recyklaci odpadů různých 

typů a rozměrů, ale také při čištění odpadních vod a kalů [6]. Magnetická separace nachází 

uplatnění zejména při zpracování autovraků, elektrických a elektronických zařízení, ale 

také při úpravě odpadů z energetického průmyslu, recyklaci plastů, stavebního odpadu a 

v jiných odvětvích [6, 13, 33]. 

Běžně využívanými separátory jsou závěsné magnetické separátory sloužící k 

separaci železných předmětů ze stavebních a demoličních odpadů, automobilových 

pneumatik, skla, plastů, dřeva, plechovek, elektrických kabelů, pro recyklaci papíru, a také 

pro čištění strusky ze spaloven. Uplatnění separátorů najdeme také v oblasti získávání 

železného šrotu jako materiálu k dalšímu prodeji. Zajištění homogenního výstupu bez 

nežádoucích železných částí představuje podstatnou výhodu také v oblasti kompostování 

organické hmoty. V oblasti recyklace nachází uplatnění nadále například magnetické 

desky, teleskopické magnetické rošty, bubnové separátory, vysokogradientní magnetické 

separátory, separátory s vířivými proudy a jiné. Magnety jsou využívány také již při sběru 

sběrných surovin, kdy jsou tyto běžným vybavením pracovníků (kuželový magnet, 

magnetické testovací tyče). Magnetické separátory jsou většinou součástí větších 

separačních celků nacházejících se v centrech komunálního odpadu, nebo ve 

specializovaných sběrnách kovového odpadu [25, 30, 36]. 

Jak už bylo zmiňováno, recyklace nejenže snižuje spotřebu materiálu, ale ve 

srovnání s výrobou z primárních surovin je i méně energeticky náročná. Například 

přepracování jedné tuny hliníkového odpadu spotřebuje pouze jednu dvacetinu energie 

potřebné k těžbě a zpracování stejného množství kovu z rudy. V současnosti je přibližně 

jedna třetina hliníku používaného v průmyslu na celém světě tvořena hliníkem vyrobeným 

recyklací kovového odpadu. Separace tohoto kovového odpadu je přitom důležitým 

krokem v procesu recyklace. Je součástí prvního kroku úpravy materiálu k recyklaci – 

mechanického třídění kovových odpadů [37]. 
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5.1 Separace odpadů z automobilového průmyslu 

Rozvíjející se automobilový průmysl přináší čím dál vyšší nárůst produkce nových 

vozů, a proto se tomuto nárůstu musí přizpůsobit také technologická řešení pro jejich 

zpracování po skončení jejich životnosti. Zvyšování procenta materiálové 

recyklovatelnosti autovraků je jak technologicky, tak i ekonomicky náročné. Pro zvolení 

správné technologie úpravy a zpracování odpadů ze starých vozidel je nutné znát základní 

údaje o použitých materiálech, o jejich výrobě a vlastnostech. Asi 75 % hmotnosti vozu je 

tvořených železnými a neželeznými kovy a zbytek tvoří plasty, guma, sklo a nátěrové 

hmoty. Hlavní konstrukce automobilů je z oceli a jejich slitin (Obr. 13).  

 

Obrázek 12: Materiálové složení starého vozidla [33] 

 

 

Při zhodnocování vozidel po skončení jejich životnosti je podstatná jakost získané 

druhotné suroviny (železného šrotu) a vytváření uzavřených materiálových toků pro kovy, 

plasty, gumu, sklo, použité oleje a další materiály. Staré vozidla představují různorodý 

zdroj dále využitelných materiálů, který je možné při vhodné separací a následném 

zpracování použít jako vstupní surovinu pro další výrobu [33, 36, 38]. 
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Významný zdroj druhotných surovin ze starých automobilů představují ojeté 

pneumatiky. Při jejich drcení lze získat 56 % gumového materiálu, 34 % polyamidu a 10 % 

oceli. Separaci předchází řezání a drcení rozřezaných částí na rozměry přibližně 2 x 2 cm. 

Účinnost separace kovových částí je přibližně 95 % [33, 39]. 

Automobilové baterie jsou velmi důležitým zdrojem olova a představují až 

poloviční spotřebu z jeho světové produkce. Velmi hodnotnou komoditu představují 

z hlediska materiálového složení také katalyzátory. Co se týče olověných akumulátorů, 

jejich podporovaný sběr a doprava umožnuje využít až 90 % z nich. Kabelový šrot tvoří 

přibližně 5 kg celkové hmotnosti vozidla a představuje zdroj mědi jako druhotné suroviny 

[33]. 

Prvním krokem při recyklaci starých vozidel je jejich procesní dekontaminace, což 

spočívá ve vypuštění všech kapalin. Následně je demontován akumulátor, katalyzátor, 

všechny pneumatiky a airbagy. Proces recyklace pneumatik spočívá v jejich postupném 

drcení, mechanické, magnetické a pneumatické separaci frakcí. V procesu recyklace nejsou 

vyžadovány chemické procesy. Dekontaminované vozidlo postupuje na další zpracování 

do dezintegrační linky (Obr. 14). 

 

 

Obrázek 13: Dezintegrační linka pro stará vyřazená vozidla [33] 

 

Jednou z technologií podílející se na tomto procesu jsou inovované magnetické 

systémy. Magnetické separační systémy nacházejí své uplatnění ve všech stádiích separace 
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autovraků. Pomocí těchto systémů získáváme nová řešení při procesu recyklace splňující 

rostoucí požadavky na čistotu konečného materiálového výstupu. Před magnetickou 

separací a separací vířivými proudy je důležitá úprava rozměrů materiálů drcením 

a mletím. Při magnetické separaci v dezintegrační lince se separují železné kovy od 

nerezové oceli, neželezných kovů a nekovových materiálů. Neželezné a nekovy pak 

pokračují k dalšímu zpracování separátory s vířivými proudy [33, 36]. Pro oddělování 

železných kovů v těžkých provozech, například na výstupech z drtičů autovraků se využívá 

bubnový elektromagnetický separátor. Tento separátor dokáže separovat velkého množství 

rozměrných a ostrých železných příměsí z velkoobjemových materiálových toků. Pro 

separaci autovraků je méně vhodný jindy univerzální závěsný magnetický separátor 

s pásem, protože zde hrozí riziko proražení a opotřebení pásu. 

Významným faktorem při separaci je hloubka magnetického pole. 

Elektromagnetický bubnový separátor je velmi výkonný a snadno si poradí s enormní 

zátěží při třídění výstupního materiálu za drtičem. Bubnový separátor se skládá rotujícího 

nemagnetického bubnu, obaleného pláštěm je vyrobeným z manganové oceli. Buben se 

otáčí kolem fixovaného magnetického systému a poloha magnetického segmentu je 

nastavována pomocí svěrného spojení. Separátor je běžně umísťován nad výstupní 

dopravník za drtičem. Upravovaný materiál je vyzdvihován zezdola, zatímco zachycené 

železné části jsou přeneseny přes vrchol bubnu. Provozní náklady a finance na pořizování 

bubnového separátoru mohou být vysoké, ale vysoká je taktéž účinnost separace. 

Elektromagnetický bubnový separátor dokáže zpracovat až 50 tun materiálu za hodinu. 

Bubnový magnetický separátor v provedení s permanentním magnetem nabízí 

účinné kontinuální třídění s velkou objemovou kapacitou a s významným podílem železa a 

jeho slitin. Radiálně vystřídané magnetické pole převrací separované částice, čím se 

dosahuje vysoké čistoty vyseparovaného materiálu. Závěsný magnetický separátor (v 

permanentním nebo elektromagnetickém provedení) lze uplatnit prakticky na všech 

stupních třídění drceného nebo demontovaného materiálu od železných příměsí. Tento typ 

separátoru je výkonný, je lehce adaptovatelný do využívané technologie a v případě 

permanentního magnetického systému má minimální nároky na údržbu. Bubnové a 

závěsné magnetické separátory jsou osvědčené při recyklaci železného automobilového 

šrotu, při recyklaci drcených pneumatik, úpravě vstupního materiálu pro separaci 

neželezných kovů, nebo při čištění plastového a skleněného materiálového podílu. 
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Magnetické válce nachází své uplatnění pro separaci nerezové oceli, která má slabě 

magnetické vlastnosti [36]. 

Pro separaci neželezných kovů v další fázi třídění automobilové drtě je vhodnou 

technologií Eddy Current (EC) separátor, který umožňuje získávat neželezné kovy, jako 

měď, hliník nebo mosaz. Pro správný chod Eddy Current separátoru je nutné předchozí 

důkladné odstranění železných částí. Dalšími parametry, na které nutno dbát je správné 

nastavení rychlosti dopravníku a seřízení dělícího hradítka podle objemu a typu tříděného 

materiálu. Dalším parametrem je síla v prostoru působení vířivých proudů, která by měla 

dosahovat co největších hodnot. Pro tento účel se sestrojují speciální magnetické rotory se 

zvýšeným počtem pólů magnetů. Nové řady EC separátorů jsou již běžně vyráběny 

s excentrickým uložením magnetického rotoru v separačním válci. Důležitým doplňkem 

magnetické separace neželezných materiálů je I-Sens separátor. Tento separátor je složen 

z dopravního pásu, ve kterém je namontována snímací deska, která slouží k detekci 

přítomnosti kovových částic a také jejich umístění na dopravníkovém pásu. Speciální 

software je schopen vypočítat reakci vzduchových trysek na polohu a velikost kovových 

částic, které jsou pak odstraněny z proudu zbylého materiálu pulsem vzduchu a padají za 

separační přepážku. I-Sens separátory separují materiály, jako jsou nerezové a měděné 

drátky. I-Sens separátory a Eddy Current se uplatňují při dočišťování výstupních frakcí 

třídících linek, třídění kombinovaných součástek z autovraků a při recyklaci 

elektronického odpadu [36]. 

Sklo, plasty a pryž jsou podstatné nekovové materiálové složky z drtící a 

demontážní technologie při likvidaci autovraků. Jejich vytřídění od kovových částí je 

zajištěno již zmíněnými magnetickými separátory společně s kaskádovými, deskovými, 

vysokogradientními, trubkovými separátory, magnety s externími póly a tyčovými 

separátory. Čím více jsou technologie zaměřovány na finální dočištění, tím je větší 

zvyšování výtěžnosti recyklace. Vhodným příkladem, jak se dá zvýšit čistota granulátu na 

konci procesu je magnetický tyčový separátor, využívaný například při recyklaci 

plastových dílů a součástek z autovraku. Separátor je určen pro odstraňování slabě 

magnetických železných částic. S využitím nových generací tyčí je možné zachytit částice 

z nerezových ocelí, a dokonce i nejjemnější železný prach. Nejčastěji se k třídění frakce 

nekovů a neželezných kovů, které se získají separací vířivými proudy, využívá třídění 

jednotlivých frakcí podle jejich hustoty. Jako rozdružovací médium používáme solné 
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roztoky NaCl a ZnCl2, vodu, kapalný CO2, SF6 a etanol s vodou. Dezintegrované částí jsou 

po separaci vířivými proudy nasypány do nádrže se solným roztokem, kde se zbaví 

nečistot. Dochází tak k oddělování lehčí frakce (guma, plasty, hořčík, tenkostěnný hliník) 

od těžších složek (horninové kamínky, silnostěnný hliník, měděné dráty a další neželezné 

kovy) [33, 36]. 

5.2 Separace odpadů z energetického zpracování surovin 

Magnetická separace nachází uplatnění také v materiálové recyklaci cenných složek 

ze strusky, která vzniká při energetickém využívání odpadů, a to zejména v recyklaci kovů. 

Struska ze spaloven komunálního odpadu má velký potenciál jako sekundární zdroj pro 

řadu materiálů jako například železné i neželezné kovy, sklo, minerály apod. V spalovnách 

jsou instalovány magnetické separátory, pomocí kterých jsou získávány kusy železného 

šrotu přímo za odvodem strusky z kotle. Nejjednodušším způsobem je magnet umístěný 

nad pásovým dopravníkem se struskou, čím se ale odstraní pouze malý podíl železných 

částic větších rozměrů. Účinnější separace kovů vyžaduje předúpravu strusky, která 

zahrnuje snížení obsahu vlhkosti. Drcení a sítování hrubé frakce pomůže k rozbití 

aglomerovaných částic a dojde tak k uvolnění kovů. Železné kovy jsou pak vytříděny 

magnetickým separátorem a na získání neželezných kovů je použit separátor využívající 

vířivé proudy (Eddy current separator). Těmito druhy separace je možné získat kovy 

o velikosti částic nad 10 mm. Účinnost separace je pro železné kovy přibližně 80 % a pro 

neželezné kovy se účinnost pohybuje v rozmezí 20 – 30 % z jejich celkového obsahu ve 

strusce [5, 40]. 

Dalším využitím magnetické separace je separace kovů při kombinovaném způsobu 

úpravy elektrárenských a teplárenských popílků. Popílky v závislosti na druhu spalovaného 

uhlí mohou obsahovat až 14 % Fe. Největší význam při získávání železa z popílku mají 

magnetické oxidy, které lze magnetickou separací získat ve formě Fe koncentrátů. Kvůli 

nízkému obsahu železa v popílku se hledají úpravárenské metody, které by zvýšením 

koncentrace železa v popílku umožňovaly průmyslové využití koncentrátu. Takovou 

metodou je kombinace suché a mokré magnetické úpravy. V prvním stupni se uskuteční 

předúprava na suchém magnetickém separátoru, kde se získá produkt s obsahem 

magneticky odstranitelných oxidů železa a nemagnetický podíl. Při druhém kroku se v 
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mokrém prostředí sníží přilnavost jednotlivých zrníček popílku. Jedná se o pročisťující 

stádium. Výsledný koncentrát může obsahovat až 43 % železa [41]. 

5.3 Separace elektronického odpadu 

Produkce elektrických a elektronických zařízení celosvětově stále stoupá. Kvůli 

v nich obsaženým nebezpečným materiálům představují tato zařízení riziko pro životní 

prostředí, a proto třeba dbát na jejich úpravu a zpracování po ukončení jejich životnosti. 

Hlavní ekonomickou sílou recyklace těchto zařízení je zužitkování vzácných kovů, i když 

v současné době obsah vzácných kovů v elektrických a elektronických zařízení klesá. 

Hlavními kovy, které lze recyklací těchto zařízení získat jsou měď, zlato a hliník. Úspěšná 

separace materiálů musí být založena na rozdílech jejich fyzikálních vlastností [42]. 

Odpady z elektrotechnického a elektronického průmyslu jsou tvořeny směsí kovů a slitin 

kovů společně s produkty na bázi polymerů. Zpracování těchto odpadů tedy zahrnuje 

zpracování kovů a následně zpracování plastů. Základním předpokladem je rozdělení 

směsného produktu na kovový a nekovový podíl tak, aby v kovové frakci byl minimální 

obsah polymerů a v nekovové části co nejnižší obsah kovů. Ve výrobcích elektronického 

a elektrotechnického průmyslu je přibližně 40 % kovů, 30 % polymerů a 30 % 

těžkotavitelných oxidů [16]. 

Magnetické a elektromagnetické separace se využívá například v recyklaci 

obrazovek a monitorů, které dominují mezi zpětně odebíraným elektrozařízením. Při jejich 

recyklaci tvoří podstatnou složku získávaných surovin sklo. Vzácné kovy, plasty, sklo a 

další suroviny získávané recyklací počítačových monitorů a obrazovek nespotřebovávají 

zdaleka tolik energie, ani neznečišťují životní prostředí škodlivými oxidy uhlíku a dusíku, 

jako přímá těžba přírodních zdrojů. Téměř 50 % těžkých kovů nacházejících se na 

skládkách pochází ze spotřební elektroniky, která obsahuje mnohé cenné látky a prvky. 

Plošné spoje monitorů a obrazovek jsou zpracovávány kvůli získání drahých a neželezných 

kovů. Kabely jsou rovněž využívány s cílem získáni mědi [42]. K separaci některých slitin 

mědi slouží vysokogradientní magnetická separace. Pro separaci většiny kovů 

z elektronických a elektronických zařízení se využívají separátory založené na elektrické 

vodivosti materiálů. Jedním z nich je separace vířivými proudy [43]. 
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5.4 Separace kovů z plastových odpadů 

Magnetické separátory nachází uplatnění při recyklaci plastů. Výskyt kovových 

částí v plastovém odpadu může vážně ohrozit zařízení recyklační technologie, jakost 

recyklátu a následně také jakost výrobků z plastových regranulátů. Zařazení na separaci 

kovů do procesu zpracování odpadů se proto vyplácí také po ekonomické stránce. 

Nebezpečí kovů v odpadech spočívá nejen v možném poškození recyklačního zařízení 

vylomením funkčních částí, ale také v rozdrcení větších kovových částí na velmi malé 

částice, čím se stávají v dalším zpracování neoddělitelné. Co se týče mechanického 

poškození, u mlýnů dochází nejčastěji k vylomení, rozlomení, či otupení nožů, a tím 

k snížení jejich životnosti a výkonnosti zařízení. Kovové části a úlomky nožů pak vedou k 

problémům opotřebení plastifikačních zařízení u vstřikovacích strojů a extruderů a k 

nákladné údržbě. Již části o velikosti 1 mm způsobují závažné poruchy, kterých následky 

mívají náklady na opravu často přesahující pořizovací cenu magnetického separátoru. U 

extruderů způsobují malé kovové části ucpávání sít a brání návaznosti výrobního procesu. 

Zvláště citlivé je na přítomnost kovových částic vstřikování. Důsledkem těchto částic 

dochází k ucpávání trysek a kanálků malých průměrů. 

Problémy při zpracování odpadů netvoří jenom železné a ocelové nečistoty, které 

jsou snadněji odlučované magnetickými systémy, ale také části z nemagnetických 

nerezavějících ocelí a z barevných kovů (hliník, olovo, měď, bronz a mosaz), které bývají 

v plastových výrobcích přítomné v podobě zálisků nebo zástřiků. Vhodnou variantou pro 

detekování kovových částic jsou detektory kovů. Nejúčinnější je montáž detektorů již na 

dopravníky odpadu před mlýny a drtič. Kovy jsou detekovány již od velikosti 0,3 mm a 

signalizovány LED diodou. U tunelových provedení s větším navýšením materiálu se 

používají detektory s dělenou cívkou. Všechny detektory jsou propojitelné s odfukovací 

tryskou nebo mechanickou rukou. 

Pro separaci kovů ze sypkých odpadů je nejvhodnějším typem separátor s 

dvoukanálovou fázovou detekcí. Tento separátor se dává pod cyklony nebo do svislých 

potrubí, kde je padajícímu materiálu klapkou přehrazena cesta a materiál s kovem je 

separován. K separaci železných i neželezných kovů od částic velikosti již 0,3 mm se 

využívá vysokorychlostní detekce s digitálním zpracováním signálu.  
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Nejlepším způsobem ochrany před výskytem kovových částí v tavenině plastu je 

nasazení separátoru bezprostředně před vstup granulátu do plastifikační komory. I 

v případě, že jsou zařízení vybavena filtračním zařízením, separátory zabezpečují, aby se 

kovové části nedostali do válců a na šneky, čím se prodlužuje životnost filtračního 

zařízení. 

Příkladem ekonomicky výhodného nasazení magnetického separátoru je spotřeba 

při výrobě nárazníků vstřikováním do velkých forem, kdy se při výrobě po nasazení 

separátoru ušetřilo až 6000 eur/rok, přičemž pořizovací cena separátoru byla kolem 

2500 eur pro jeden vstřikovací stroj [44]. 
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6 ZÁVĚR 

Předložená bakalářská práce se zabývá využitím magnetických separátorů při 

recyklaci odpadů. Cílem práce bylo charakterizovat proces magnetické separace a také 

popsat jednotlivá zařízení, která jsou vhodná k této činnosti.  

Účinnost zařízení závisí na vícerých faktorech, a proto je třeba brát na tyto faktory 

ohled již při výběru separátoru. Součástí práce jsou také možnosti využití magnetických 

separátorů pro recyklaci odpadů a zhodnocení nejvhodnějších variant při jednotlivých 

vlastnostech odpadů.  

Magnetické separátory jsou nepostradatelné zejména při recyklaci stavebních a 

demoličních odpadů, elektrického a elektronického odpadu, kovového šrotu, polymerních 

odpadů, při dotřídění zbytkových komunálních odpadů, skla, biomasy, papíru apod.  

Rovněž jsou magnetické separátory nepostradatelné při odstranění nečistot a 

nežádoucích železných a neželezných kovů ze sypkých materiálů a jiných toků produktů. 

Magnetickou separací získáváme cenné suroviny, které by jinak končily na 

skládkách, a které by musely být znovu získávány z přírodních surovin, čím by docházelo 

k devastaci krajiny jak vznikající skrývkou nadložních hornin, tak samotnou těžbou. Díky 

magnetické separaci lze tedy přispět ke snaze snížit spotřebu přírodních surovin a zároveň 

snížit negativní dopad na životní prostředí.  



Milan Žídek: Využití magnetických separátorů pro recyklaci odpadů 

 

2018  41 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

1. Státní politika životního prostředí České republiky In Ministerstvo životního prostředí 

[online]. 2015 [CIT. 2017-04-15]. Dostupné z: 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi/$FIL

E/SOPSZP-Aktualizace_SPZP_2012-2020-20161123.pdf 

2. Politika druhotných surovin České republiky schválená vládou ČR dne 15. 9. 2014. In 

MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2015 [cit. 2017-03-31]. Dostupné z: 

https://www.mpo.cz//dokument153352.html 

3. Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024. Ministerstvo 

životního prostředí. 

4. ŠAFAŘÍKOVÁ, M. a ŠAFAŘÍK, I. Magnetické separace v přírodních vědách a 

biotechnologiích. Chemické listy. 1995, 89, 280 – 287 s. 

5. ŠYC, M., KAMENÍKOVÁ, P., KRAUSOVÁ, A., BALOCH, T., ZACH, B., 

POHOŘELÝ, M., SVOBODA, K. a PUNČOCHÁŘ, M. Materiálové využití strusky 

ze spaloven komunálního odpadu. Waste forum. 2015, 75 – 82 s. 

6. NISHIJIMA, S., IZUMI, Y., TAKEDA, S., SUEMOTO, H., NAKAHIRA, A. a 

HORIE, S. Recycling of abrasives from wasted slurry by superconducting magnetic 

separation. IEEE Transactions on Applied Superconductivity. 2003, 13(2), 1596 – 

1599. ISSN 1051-8223. 

7. SVOBODA, J. Magnetic Techniques for the Treatment of Materials. Kluwer 

Academic Publishers, c2004. 641 s. ISBN 1-4020-2038-4. 

8. BALÁŠ, M., SKÁLA, Z. a LISÝ, M. Spalovny odpadu – odpad jako palivo. In TZB 

info [online]. 2014 [cit. 2017-03-25]. Dostupné z: http://energetika.tzb-info.cz/energie-

z-odpadu/11897-spalovny-odpadu-odpad-jako-palivo. 

9. Odpady. In MŽP – Ministerstvo životního prostředí [online]. 2015 [cit. 2017-02-18]. 

Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr. 

10. Cirkulární ekonomika In Incien – Institut Cirkulární Ekonomiky [online]. [cit. 2017-

02-16]. Dostupné z: http://incien.org/cirkularni-ekonomika/. 

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

12. Signály – Kvalita lidského života a životního prostředí. Odpady: problém či zdroj? In 

EEA – European Environment Agency [online]. 2014 [cit. 2017-02-15]. Dostupné z: 

http://www.eea.europa.eu/cs/signaly/signaly-2014/clanky/odpady-problem-ci-zdroj 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi/$FILE/SOPSZP-Aktualizace_SPZP_2012-2020-20161123.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi/$FILE/SOPSZP-Aktualizace_SPZP_2012-2020-20161123.pdf


Milan Žídek: Využití magnetických separátorů pro recyklaci odpadů 

 

2018  42 

13. JUNÁK, J. Recyklačné technológie. 1. časť. Technická univerzita v Košiciach. 2012, 

195 s. ISBN 978-80-553-1254-5. 

14. Politika druhotných surovin České republiky (samostatná část Surovinové politiky 

České republiky). In MPO [online]. 2014 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: 

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/51372/60887/635844/priloha003.pdf . 

15. KURAŠ, M. Odpadové hospodářství. Chrudim: Ekomonitor, 2008. ISBN 978-80-

86832-34-0. 

16. BURKOVIČ, R., BOTULA, J., ŘEPKA, V. a KROČA, L. Odpady z elektronického a 

elektrotechnického průmyslu a jejich zpracování. Metal 2011. ISBN 978-80-87294-

67-3. 

17. Recyklace kovů. In Odpadový hospodár [online]. 2016-2017 [cit. 2017-04-29]. 

Dostupné z: http://odpadovy-hospodar.cz/recyklace/recyklace-kovu. 

18. GÁLUSOVÁ, P. a MELICHOVÁ, Z. Progresívne systémy zberu (zhodnocovania) 

batérií a akumulátorov. Zborník 6, Banskoštiavnické dni. 2003, 48-53. 

19. SHIN M. S., KIM, N. H., SOHN, J. S., YANG, D. H. a KIM, Y. H. Development of a 

metal recovery process from Li-ion battery wastes. Hydrometallurgy. 2005, 79 (3–4), 

172-181. ISSN 0304-386X. 

20. BERNARDES, A. M., ESPINOSA, D. C. R. a TENÓRIO, J. A. S. Recycling of 

batteries: a review of current processes and Technologies. Journal of Power Sources. 

2014, 130(1–2), 291-298. ISSN 0378-7753. 

21. VEIT, H. M., DIEHL, T. R., SALAMI, A. P., RODRIGUES, J. S., BERNARDES, A. 

M. a TENÓRIO, J. A. S. Utilization of magnetic and electrostatic separation in the 

recycling of printed circuit boards scrap. Waste Management. 2005, 25 (1), 67-74. 

ISSN 0956-053X. 

22. SVOBODA, J. a T. FUJITA. Recent developments in magnetic methods of material 

separation. Minerals Engineering [online]. 2003, 16(9), 785-792 [cit. 2017-05-03]. 

DOI: 10.1016/S0892-6875(03)00212-7. ISSN 08926875. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0892687503002127. 

23. REPKOVÁ, J., M. MAHULIAKOVÁ, D. CIPRIAN, M. LESŇÁK a J. LUŇÁČEK. 

The Effect of Magnet Magnetization Vector Orientation in Halbach Arrays on the 

Effectiveness of Separation. Acta Physica Polonica A. 2014, 126 (1), 158-159. ISSN 

1898-794X. 

24. DOLNÍČEK, Z. Laboratorní metody výzkumu. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2005, 62 s. 

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/51372/60887/635844/priloha003.pdf
http://odpadovy-hospodar.cz/recyklace/recyklace-kovu
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0892687503002127


Milan Žídek: Využití magnetických separátorů pro recyklaci odpadů 

 

2018  43 

25. Magnety a magnetické separátory. In Sollau [online]. [cit. 2017-03-11]. Dostupné z:  

http://www.sollau.cz/cs-21-magnety-a-magneticke-separatory.html. 

26. BOTULA, J. Fyzikální separační procesy II [online]. 2007 [cit. 2017-03-17]. 

Dostupné z: http://jiri-botula.webnode.cz/. 

27. Magnetické separátory. In Selos [online]. 2016 [cit. 2017-03-08]. Dostupné z: 

https://www.magnety.cz/magneticke-separatory/.  

28. PROCHÁZKA, O. Elektromagnetická separace odpadů. Odpadové fórum, 2005. 6(9), 

29-30. ISSN 1212-7779. 

29. Magnetické separátory pro recyklaci. In Wamag [online]. 2015 [cit. 2017-03-11]. 

Dostupné z: 

http://www.wamag.cz/souboryeditor/Magneticke_separatory_pro_recyklaci_CZ_wwe.

pdf 

30. Magnetické separátory – odlučovače kovů. In MAGSY [online]. [cit. 2017-03-16]. 

Dostupné z: http://www.magsy.cz/24669-magneticke-separatory-odlucovace-kovu 

31. BAIK, S. K., HA, D. W., KO, R. K. a KWON, J. M. Magnetic field and gradient 

analysis around matrix for HGMS. Physica C: Superconductivity and its Applications. 

2010, 470(20): 1831-1836. ISSN: 0921-4534. 

32. Magnetic separators. In HSmagnets [online]. 2016 [cit. 2017-03-13]. Dostupné z: 

http://www.hsmagnets.com/magnetic-separators/. 

33. PAULÍKOVÁ, A. Štúdia recyklácie starých vozidiel - dezintegracné a separacné 

technológie. In Rusko, M., Balog, K. [Eds.] 2007: Manažérstvo životného prostredia 

2007. 711 – 727. ISBN 978-80-89281-18-3. 

34. Separace neželezných kovů pomocí vířivých proudů (R-SPM). In Magnet-Pro 

[online]. 2014 [cit. 2017-03-14]. Dostupné z:  http://www.magnet-pro.cz/separatory-

spvp.html. 

35. KÖHNLECHNER, R, Z SCHLETT, M LUNGU a C CAIZER. A new wet Eddy-

current separator. Resources, Conservation and Recycling [online]. 2002, 37(1), 55-60 

[cit. 2017-05-03]. DOI: 10.1016/S0921-3449(02)00057-5. ISSN 09213449. Dostupné 

z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0921344902000575.  

36. Magnetické separátory Wamag pro recyklaci autovraků. In Technika a trh [online]. 

2015, [cit. 2017-03-16]. Dostupné z: 

https://www.technikaatrh.cz/komponenty/magneticke-separatory-wamag-pro-

recyklaci-autovraku. 

http://www.sollau.cz/cs-21-magnety-a-magneticke-separatory.html
https://www.magnety.cz/magneticke-separatory/
http://www.magnet-pro.cz/separatory-spvp.html
http://www.magnet-pro.cz/separatory-spvp.html


Milan Žídek: Využití magnetických separátorů pro recyklaci odpadů 

 

2018  44 

37. Ekologie. In Anbermetall [online], [cit. 2017-03-15]. Dostupné z: 

http://www.anbremetall.cz/cz/ekologie.html. 

38. Wamag [online]. 2014 [cit. 2017-03-14]. Dostupné z:  http://www.wamag.cz. 

39. SOBOTOVÁ, L., JENČO, J. Recyklácia pneumatík. Transfer inovácií. 2014, 29, 73 – 

45. ISSN 1337-7094. 

40. KRAUSOVÁ, A., ŠYC, M.,  KAMENÍKOVÁ, P., ŠOMPLÁK, R. A PAVLAS, M. 

Charakterizace strusky ze zařízení pro energetické využití odpadů. Odpadové 

Fórum. 1, 2016, 16-23. ISSN 1804-0195. 

41. MIKOLÁŠ, J. a MOUCHA, B. Maloodpadové a recyklačné technológie. Bratislava: 

Alfa. 1989. 256 s. ISBN 80-05-00102-9. 

42. CUI, J. a FORSSBERG, E. Mechanical recycling of waste electric and electronic 

equipment: a review. Journal of Hazardous Materials. 2003, 99 (3), 243-263. ISSN 

0304-3894. 

43. Recyklace TV obrazovek a monitorů. In ECO technika [online]. 2008 [cit. 2017-04-

30]. Dostupné z: http://www.ecotechnika.sk/ecotechnika-22011/recyklace-tv-

obrazovek-a-monitoru.html. 

44. BAGAROVÁ G., M. Detektory a separace kovů v recyklaci plastů. In Odpady 

[online]. 2002 [cit. 2017-03-14]. Dostupné z: http://odpady-online.cz/detektory-a-

separace-kovu-v-recyklaci-plastu/. 

http://www.wamag.cz/
http://www.ecotechnika.sk/ecotechnika-22011/recyklace-tv-obrazovek-a-monitoru.html
http://www.ecotechnika.sk/ecotechnika-22011/recyklace-tv-obrazovek-a-monitoru.html
http://odpady-online.cz/detektory-a-separace-kovu-v-recyklaci-plastu/
http://odpady-online.cz/detektory-a-separace-kovu-v-recyklaci-plastu/


Milan Žídek: Využití magnetických separátorů pro recyklaci odpadů 

 

2018  45 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Schéma separace pomocí blokového separátoru ............................................... 20 

Obrázek 2: Schéma pásového magnetického separátoru s podélným vynášením ............... 21 

Obrázek 3: Schéma pásového magnetického separátoru s příčným vynášením .................. 21 

Obrázek 4: Schéma bubnového magnetického separátoru s variantou vyzvedávaní .......... 22 

Obrázek 5: Schéma bubnového magnetického separátoru s variantou přepadávání ........... 23 

Obrázek 6: Schéma separace pomocí magnetického válce ................................................. 23 

Obrázek 7: Schéma trubkového separátoru ......................................................................... 24 

Obrázek 8: Schéma rotačního magnetického roštu .............................................................. 25 

Obrázek 9: Schéma fungování kaskádového separátoru ..................................................... 26 

Obrázek 10: Schéma fungování separace neželezných kovů .............................................. 28 

Obrázek 11: Systémy umístění magnetického rotoru .......................................................... 29 

Obrázek 13: Materiálové složení starého vozidla ................................................................ 32 

Obrázek 14: Dezintegrační linka pro stará vyřazená vozidla .............................................. 33 

 


