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Abstrakt 

Tato práce pojednává o metodách recyklace a zneškodňování elektroodpadu s využitím 

nízkoteplotního plazmatu s možností získání druhotných surovin. V první části diplomové 

práce je rozpracovaná problematika týkající se vyřazeného elektro-zařírení resp. 

elektroodpadu včetně platné legislativy pro nakládání s tímto druhem odpadu. V další části 

diplomové práce jsou obecné informace o plazmatu a shrnutí možností jeho použití pro 

zneškodňování a recyklaci odpadů. Informace jsou seřazeny z odborných publikací a článků 

z  výzkumu a vývoje této oblasti. Dále je v práci obsaženo vlastní experimentální využití 

nízkoteplotního plazmatu pro recyklaci použitých čipových karet. V praktické části jsou 

zahrnuty základní popisy platebních resp. čipových karet a jejich materiálové složení. 

Následuje popis plazmového pracoviště a vlastní výsledky měření se závěry a vyhodnocením 

použitelnosti a efektivnosti využití nízkoteplotního plazmatu pro recyklaci čipových karet. 

Klíčová slova 

Elektroodpad; nízkoteplotní plazma; recyklace platebních karet 

 

Abstract 

This work deals with recycling methods and electric waste disposal using low-temperature 

plasma with the possibility of gaining secondary raw materials. In the first part of the 

dissertation there are elaborated questions referring to scrapped electric equipments and/or 

electric waste, including valid legislation for handling with this type of waste. In the next part 

of the dissertation there are general information about plasma and recapitulation of the 

possibilities of its use for waste disposal and recycling. Information is sentenced from 

specialized publications and articles from research and development in this area. Further the 

work contains own experimental use of low-temperature plasma for recycling used chip cards. 

Practical part includes basic descriptions of credit cards and/or chip cards and their material 

composition. It is followed by the description of plasma workplace and own measurement 

results with conclusions and evaluation of usability and effectiveness of low-temperature 

plasma use for chip cards recycling. 

Key words 
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1. Úvod 

 
Otázka recyklace odpadů je v této době velice aktuální, především jedná-li se o tzv. 

elektroodpad. Produkce elektroodpadu resp. vyřazeného elektrického a elektronického 

zařízení prudce stoupá a je potřeba řešit problémy s jeho recyklací či zneškodňováním. Tento 

druh odpadu se dá označit jako polykomponentní. Elektronický odpad můžeme definovat jako 

směs různých kovů, spojenou, pokrytou nebo pomíchanou s různými plasty a keramikou [1]. 

Struktura elektroodpadu se neustále mění. Existuje řada recyklačních postupů a technologií, 

mezi které patří i pyrometalurgické metody.  

Jednou z možností zneškodňování odpadu pyrometalurgickými metodami je pomocí 

nízkoteplotního plazmatu. Již delší dobu se provádí výzkum zaměřený na zneškodňování 

vybraných druhů odpadů pomocí plazmatu, a to především komunálního odpadu a odpadních 

polymerních materiálů (pneumatiky, PET). Existují firmy, které se metodami zneškodňování 

odpadů pomocí plazmatu dlouhodobě zabývají, a uplatňují v praxi fungující zařízení.  

Cílem diplomové práce je ověření možnosti zneškodňování vybraného druhu elektroodpadu, 

vyřazených čipových karet, pomocí nízkoteplotního plazmatu.  

K vytvoření a udržení plazmatu je v podmínkách na povrchu Země nutné zahřát látku na 

vysokou teplotu nebo v ní vytvořit elektrický náboj. Samotné plazma je ionizovaný vodivý 

plyn o teplotě 4000 – 5000 °C (jsou dosahovány i teploty 20 000 °C). Plazmový hořák pracuje 

na principu elektrického oblouku a je napájen stejnosměrným proudem. Jedná se tedy o 

poměrně energeticky náročný proces. Mechanicky upravený odpad je dávkován do prostoru 

plazmového reaktoru, kde nastává účinkem plazmového oblouku rychlý termický rozklad a 

destrukce škodlivin obsažených v odpadu. Anorganické podíly odpadu vytvářejí strusku, 

vzniklé plyny jsou v ideálním stavu tvořeny především oxidem uhelnatým a vodíkem 

(syntézní plyn), který se může vrátit na začátek procesu a energeticky tak proces podpořit. 
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A. PŘEHLED PROBLEMATIKY A LEGISLATIVY TÝKAJÍCÍ SE 

ODPADNÍHO ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ A 

OBECNÉ INFORMACE O PLAZMATU - TEORETICKÝ ZÁKLAD 

PRÁCE 

 
Následuje popis odpadního elektrického a elektronického zařízení a shrnutí platné legislativy 

pro nakládání s tímto odpadem. Navazují obecné informace o pojmu plazma a možnostech 

aplikace plazmatu pro zneškodňování odpadu. 

 
2. Odpadní elektrické a elektronické zařízení 
 
Elektrické a elektronické zařízení se po vyřazení z provozu stává tzv. elektroodpadem. 

K vyřazení dochází ze dvou důvodů a to tak, že zařízení je již vysloužilé, anebo je 

technologicky zastaralé. Elektroodpad je produkován v širokém měřítku a prakticky v každém 

provozu průmyslových odvětví, v administrativě, obchodu, dopravě, bankovnictví, v armádě a 

mnoha dalších. Často se skladuje ve velkých skladech elektroodpadu (obr.1), kde čeká na 

recyklační zpracování. Objem elektroodpadu roste třikrát rychleji než objem běžného 

komunálního odpadu. Navíc jsou elektrická a elektronická zařízení součástí každé 

domácnosti, čímž se jeho objem ještě zvyšuje. Avšak elektroodpad produkovaný 

domácnostmi se často stává součástí komunálního odpadu díky špatnému nebo vůbec 

žádnému třídění odpadů. Ke všemu je vývoj elektroniky tak rychlý, že zastaralými se stávají 

ještě zcela funkční zařízení. 
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   Obr. 1 Sklad elektroodpadu [2] 

2.1. Základní parametry elektroodpadu 
 
Elektroodpad se dá charakterizovat jako tzv. polykomponentní odpad. Vyřazené 

elektrozařízení má jistý potenciál jako zdroj druhotných surovin (především kovů) avšak je 

nutné zohlednit také obsah ekotoxických a toxických látek (těžké kovy – olovo, kadmium, 

rtuť, chrom v oxidačním stupni VI, polybromované bifenyly a difenylethery, freony, aj.). 

Recyklace polykomponentních odpadů je vzhledem k různorodosti zastoupených materiálů 

složitější. Elektroodpad můžeme tedy definovat jako směs různých kovů, spojenou, pokrytou 

nebo promíchanou s různými plasty a keramikou.   

Recyklace tohoto druhu odpadu představuje v moderním světě trvale udržitelný přístup 

k požadovaným druhotným materiálům.  

Moderní elektronika je materiálově velice různorodá. Může obsahovat až šedesát různých 

druhů materiálů. Mezi drahé a environmentálně nejnáročnější materiály patří kovy, jako je 

zlato, stříbro, palladium, platina, měď, cín nebo antimon. Spotřeba drahých kovů na výrobu 

elektroniky je z pohledu celosvětové těžby významná. Například celosvětová těžba mědi v 

roce 2007 byla 16 miliónů tun, přičemž 4,5 miliónů tun bylo použito na výrobu elektroniky, 

čili 28 %. Ještě větší podíl na celosvětové těžbě mají antimon (50%), cín (58%) nebo indium 

(79%). Celosvětový průmysl výroby elektroniky využívá 30% roční těžby stříbra a 10% roční 

těžby zlata [3]. Drahé kovy se nacházejí zejména na deskách plošných spojů, kde jsou 

součástí kontaktů a různých miniaturních komponent.   
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V elektronice jsou nejvíce zastoupeny plasty. Jedná se především o termoplasty a termosety 

s obsahem samozhášecích přísad a stabilizačních přísad. Doposud se používají materiály 

škodlivé pro životní prostředí, jako jsou právě samozhášecí přísady, které jsou tvořeny 

polybromovanými bifenyly, polybromovanými difenyléthery, tetrabromobisofenoly a také 

oxidem antimoničným. Dále se jedná o stabilizační přísady. Patří sem kadmium, olovo, 

šestimocný chrom a rtuť, kde jejich obsahy zajišťují plastům pružnost či houževnatost a 

odolnost proti dlouhodobému tepelnému namáhání. O plastech je známo, že nejsou vůbec 

nebo jen velice obtížně zpracovatelné, a to pouze za použití vysokých teplot, které se 

pohybují kolem 1200°C [4]. 

 

2.2.  Legislativa v oblasti vyřazeného elektrozařízení 

Vyřazené elektrozařízení je třeba rozdělit do základních kategorií na základě norem a směrnic 

Evropské unie podle jeho rozměrů a složení [5]. 

Symbol pro označení elektrického a elektronického zařízení  

Symbol označující oddělený sběr elektrických a elektronických zařízení sestává z pojízdného 

kontejneru na odpad přeškrtnutého křížem. Symbol musí být vytištěn viditelně, čitelně a 

nesmazatelně.  

 

 

Kategorie elektrických a elektronických zařízení v oblasti působnosti směrnice 

2002/96/ES  

1. Velké domácí spotřebiče 

2.  Malé domácí spotřebiče 

3.  Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 

4.  Spotřebitelská zařízení 

5.  Osvětlovací zařízení 
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6.  Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových 

nástrojů) 

7.  Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 

8.  Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků) 

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu  

10. Automaty 

11. Plynové výbojky  

Ze směrnice 2002/96/ES vyplývá seznam výrobků a zařízení, které je možno zařadit do 

vybrané kategorie. 

Seznam výrobků, které je nutno vzít v úvahu pro účely směrnice 2002/96/ES a které 

spadají do kategorií IA 

1.  Velké domácí spotřebiče 

Velká chladicí zařízení; ledničky / chladničky; mrazáky; ostatní velká zařízení používaná 

pro chlazení, uchování a skladování potravin; pračky; sušičky; myčky nádobí; kuchyňské 

spotřebiče; elektrické sporáky; elektrické plotny; mikrovlnné trouby; ostatní velká zařízení 

používaná k vaření a jinému zpracování potravin; elektrická topidla; elektrické radiátory; 

ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku; elektrické 

ventilátory; klimatizační zařízení; ostatní ventilační, odsávací a klimatizační zařízení. 

2.   Malé domácí spotřebiče 

Vysavače; čistící stroje na koberce; ostatní zařízení pro čištění; zařízení používaná k šití, 

pletení, tkaní a jinému zpracování textilu; žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, 

mandlování a další péči o oděvy; topinkovače; fritovací hrnce; mlýnky, kávovary a 

zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů; elektrické nože; spotřebiče pro 

stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo;  hodiny, 

budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času; váhy. 
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3.  Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 

Centrální zpracování údajů: velké sálové počítače, servery; minipočítače; tiskárny; osobní 

počítače: osobní počítače (včetně ZPJ, myší, monitorů a klávesnic), laptopy (včetně ZPJ, 

myší, monitorů a klávesnic); notebooky; elektronické diáře; tiskárny; kopírovací zařízení; 

elektrické a elektronické psací stroje; kapesní a stolní kalkulačky; další výrobky a zařízení 

pro sběr, ukládání, zpracování, prezentaci nebo sdělování informací elektronickým 

způsobem; uživatelské terminály a systémy; faxy; dálnopisy; telefony; telefonní automaty; 

bezdrátové telefony; mobilní telefony; záznamníky a další výrobky nebo zařízení pro 

přenos zvuku, obrazu a jiných informací pomocí telekomunikací. 

 

4.   Spotřebitelská zařízení 

Rádiové soupravy (radiobudíky, radiomagnetofony); televizory; videokamery; 

videorekordéry; hi-fi rekordéry; audiozesilovače; hudební nástroje a jiné výrobky nebo 

zařízení pro účely záznamu nebo reprodukce zvuku nebo obrazu, včetně signálů nebo 

technologií pro šíření zvuku nebo obrazu jiných než telekomunikací. 

 

5.  Osvětlovací zařízení 

Svítidla se zářivkami s výjimkou svítidel v domácnostech; přímé (trubicové) zářivky; 

kompaktní zářivky; vysoce intenzivní výbojky, včetně vysokotlakých sodíkových lamp a 

lamp halidů kovů; nízkotlaké sodíkové lampy; jiná osvětlovací zařízení nebo zařízení pro 

šíření nebo řízení osvětlení, s výjimkou přímo žhavených žárovek. 

 

6.  Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových 

nástrojů) 

Vrtačky; pily; šicí stroje; zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, 

sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování 

dřeva, kovů a dalších materiálů; nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro 

odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely; nástroje pro pájení, svařování 

nebo podobné zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo 

plynných látek jinými způsoby; nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti. 
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7.  Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 

Elektrické vláčky nebo soupravy závodních autíček; ruční ovladače videoher; videohry; 

počítače pro cyklistiku, skoky do vody, běh, veslování atd.; sportovní vybavení 

s elektrickými nebo elektronickými součástmi; výherní mincovní automaty. 

 

8.  Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků) 

Radioterapeutická zařízení; kardiologická zařízení; dialyzační přístroje; přístroje 

k okysličování plic; přístroje jaderného lékařství; laboratorní zařízení pro in-vitro 

diagnostiku; analytická zařízení; mrazicí zařízení; testy oplodnění; jiné přístroje pro 

zjišťování, prevenci, monitorování, ošetření, zmírnění onemocnění, zranění nebo 

postižení.  

 

9.   Přístroje pro monitorování a kontrolu 

Detektory kouře; regulační ventily topení; termostaty; přístroje pro měření, vážení nebo 

seřizování pro domácnosti nebo užívané jako laboratorní zařízení; jiné monitorovací a 

kontrolní přístroje používané v průmyslových zařízeních (např. v kontrolních panelech). 

 

10.  Výdejní automaty 

Automaty na horké nápoje; automaty na horké nebo chlazené lahve nebo konzervy; 

automaty na tuhé výrobky; automaty na peníze; veškerá zařízení, která vydávají 

automaticky všechny druhy výrobků. 

 
2.3. Legislativa Evropské unie upravující oblast nakládání s elektroodpadem 

Snaha o řešení otázek starého elektrozařízení a elektroodpadu není v zemích Evropské unie 

novinkou. EU si stanovila poměrně náročné cíle v oblasti sběru i zpracování těchto výrobků. 

Legislativa vychází z toho, že všechna vyrobená zařízení a přístroje co již nejsou nikomu k 

užitku, končí svůj životní cyklus a stávají se odpadem. Oblast elektrických a elektronických 

zařízení je upravená legislativou EU (č. 2002/96/ES a č. 2002/95/ES). Směrnice 2002/96/ES z 

ledna 2003 je více známá jako směrnice WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), 
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má zajistit používání systémů pro sběr, zpracování a recyklaci elektronického odpadu ve 

všech členských státech Evropské unie. Z těchto předpisů vyplývá množství povinností 

výrobců týkajících se elektrozařízení a elektroodpadu jelikož to jsou právě výrobci 

elektrických a elektronických zařízení, na které dopadá zodpovědnost z více EU legislativních 

norem - obalových, WEEE i pro baterie.  

Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních o odpadních elektrických 

a elektronických zařízeních (OEEZ), článku 3 se „elektrickým a elektronickým zařízením (EEZ)“ 

rozumí zařízení, jehož správná funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli, 

a zařízení k výrobě, přenosu a měření tohoto proudu a pole, které spadá do kategorií uvedených 

v příloze IA a je určeno pro použití s napětím nepřesahujícím 1 000 V pro střídavý proud a 1 500 

V pro stejnosměrný proud. 

Sesterská směrnice  RoHS (the Restriction of the use of certain Hazardous Substances in 

electrical and electronic equipment) doplňuje směrnici WEEE zákazem přítomnosti určitých 

nebezpečných látek v produktech ve fázi návrhu, resp. omezením použití určitých 

nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Tato směrnice zakazuje 

uvádět na trh EU nová elektrická a elektronická zařízení obsahující větší než odsouhlasené 

limity olova (Pb), kadmia (Cd), rtuti (Hg), šestimocného chrómu (Cr6+) a samozhášecích 

přísad na bázi polybromovaného bifenylu (PBB) a polybromovaného difenyléteru (PBDE). 

Výrobci musí znát požadavky směrnice RoHS a zajistit, aby je jejich výrobky i jejich součásti 

splňovaly. 

2.4. Shrnutí 

V České republice nyní funguje šest provozovatelů kolektivních systémů, se souhlasem pro 

zajištění financování nakládání s elektroodpady a s historickým elektrozařízením, které 

zajišťují zpětný odběr elektroodpadu, jsou to: ASEKOL, s. r. o., EKOLAMP, s. r. o., 

Elektrowin, a. s., REMA Systém, a. s., RETELA, s. r. o., OFO-recycling s.r.o. [6]. Kolektivní 

systém je společnost, která financuje a organizuje zpětný odběr nepotřebných 

elektrospotřebičů. Přijímá vysloužilá elektrozařízení od spotřebitelů a následně pak zajišťuje 

jejich opětovné použití, materiálové využití či ekologickou likvidaci. Zmíněné kolektivní 

systémy mají neziskový charakter. Financovány jsou výrobci a dovozci elektrozařízení a 

elektroodpadu, kteří využívají jejich služeb. Tomuto účelu slouží tzv. recyklační příspěvek, 

který platí zákazník k ceně nového elektrospotřebiče při jeho nákupu. Recyklační poplatek, 
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který je součástí ceny nového elektrospotřebiče, připočítávají od srpna 2005 výrobci, nebo 

dovozci k ceně všech nových elektrospotřebičů. Tento poplatek, se liší pro jednotlivé typy 

elektrospotřebičů a jeho výše se může podle skutečných nákladů v dalších letech měnit. Na 

základě přijatých směrnic Evropské unie se Česká republika zavázala dosáhnout do 31. 

prosince 2008 průměrné roční míry sběru elektrozařízení z domácností 4 kg na obyvatele. 

Povinnosti, které musí výrobce podle §37j plnit individuálně, ačkoliv je zapojen do 

kolektivního systému: [7] 

1. Uvádět elektrozařízení na trh tak, aby byla usnadněna demontáž a využití 

elektrozařízení. 

2. Vést průběžnou evidenci všech elektrozařízení, která byla dovezena nebo vyrobena, 

uvedena na trh nebo vyvezena mimo ČR. 

3. Zajistit označení elektrozařízení.  

4. Aktivně se zapojit do informačního systému pro spotřebitele - v průvodních 

dokumentech elektrozařízení informovat o zapojení v kolektivním systému, o místech 

zpětného odběru a odděleného sběru a požadavku, aby elektrozařízení nebyla 

odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem. 

5. Uvádět elektrozařízení ze skupin 1 až 7 a 10 po 30. 6. 2006 tak, aby neobsahovala 

rtuť, olovo, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly a polybromované 

difenylétery.  

3. Problematika elektroodpadu 

Objem elektronického odpadu, který je po celém světě každoročně vyprodukován, v poslední 

době stoupá velmi rychlým tempem. V současnosti to je asi 20-50 miliónů tun ročně. 

Elektronický odpad nyní tvoří až  5% pevného domácího odpadu (celosvětově), což je skoro 

stejný objem jako plastových obalů. Elektronický odpad neprodukují jen vyspělé země, ale i 

v Asii se ročně vyhodí přibližně 12 milionů tun vysloužilé elektroniky. 

Elektronický odpad je dnes nejrychleji rostoucím komponentem pevného komunálního 

odpadu, protože lidé modernizují své počítače, mobilní telefony, televize, audio soustavy, 

tiskárny a další elektronické vybavení rychleji než kdykoliv předtím. Největší problémy 

způsobují mobilní telefony a počítače, protože ty jsou vyměňovány nejčastěji.  V roce 2005 
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klesla průměrná  životnost počítače ve vyspělých státech na dva roky oproti roku 1997, kdy 

byla šest let. V roce 2004 bylo celosvětově prodáno 183 miliónů počítačů, tedy o 11.6% více 

než v roce 2003. Životnost mobilního telefonu je ve vyspělých zemích kratší než dva roky. 

Mobilních telefonů bylo v roce 2004 prodáno 674 miliónů (o 30% více než v roce 2003). 

Předpokládá se, že do konce roku 2010 se bude používat 716 miliónů nových počítačů, v Číně 

přibude 178 milionů nových uživatelů a v Indii 80 miliónů. Vyspělé země předpokládají, že 

se jejich produkce elektroodpadu během příštích pěti let ztrojnásobí [8]. 

3.1. Elektroodpad ve světě 

Množství elektroodpadu jednotlivých zemí je určen především technickou vyspělostí, 

množstvím obyvatel, státních institucí a soukromým sektorem. Základním parametrem je však 

délka intervalu pro potřebu obměny určitých elektronických výrobků a to jak z důvodu 

nefunkčnosti zařízení tak i jeho technologického zastarání. Množství elektronického odpadu 

je tedy možné předvídat z množství produkce elektrotechnického zařízení a jejich životnosti a 

ekonomickém růstu v daném státě.  

Problematikou elektroodpadu ve státech Evropské unie se zabývá mnoho firem řádově deset 

let avšak v relativně nových členských zemích, jakou je i Česká republika, není množství 

produkovaného elektroodpadu tak dobře zmapováno a údaje nejsou tak přesné. 

Ve snaze řešení problematiky je motivujícím faktorem i skutečnost, že ve spalovnách a na 

skládkách mizí velké množství drahých materiálů. 

3.1.1. Elektroodpad v jednotlivých zemích 

Množství produkce a objemu recyklovaného elektrozařízení je v jednotlivých státech různé. 

Záleží především na ekonomické vyspělosti dané země a době, za kterou se zařízení stává již 

zastaralým.   

3.1.1.1. Německo 

Množství šrotu z elektroniky se v Německu pohybuje kolem 1,8 mil. tun za rok. V Německu 

existuje řada firem specializovaných na recyklaci šrotu z elektroniky. Odběr a zhodnocení 

elektrických a elektronických přístrojů v rámci celého Německa nabízí firma VonRollMBB 

Recycling GmbH. Firmy EGR Elektro-Gerate Recycling GmbH, Electrorecycling GmbH, R-
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Plus Recycling GmbH Eppingen se zabývají kompletním zneškodňováním elektrošrotu, 

demontáží a odbytem druhotných surovin. TDE Recycling GmbH v Barchfeldu provádí 

odstraňování škodlivých látek a optimální získávání hodnotných materiálů z vyřazeného 

elektronického zařízení. Na recyklaci ušlechtilých kovů se zaměřuje firma ESG 

Edelmaterialservice. Nejvýznamněji ovlivňuje objem recyklovaného elektroodpadu 

v Německu firma Trienekens AG ve Viersenu, která již v roce 2001 zajišťovala sběr, 

demontáž, recyklaci a zneškodnění asi 55 000 tun šrotu z elektroniky, z toho 42 000 

z kategorie malých přístrojů. V přepočtu na počet obyvatel ve spádové oblasti tak zajistila 

splnění směrnice Evropské unie, která předepisovala, aby do konce roku 2006 připadaly na 

jednoho občana alespoň 4 kg tohoto vytříděného odpadu [9].  

3.1.1.2. Irsko 

Systém placení služeb odpadového hospodářství při jejich využití je znám jako účinné řešení 

problémů, avšak je spojen i s potížemi, jak ukazuje příklad z Irska. Ačkoliv teoreticky je tento 

systém v Irsku zaveden od ledna 2005, prakticky je závazný pouze pro poskytovatele služeb 

sběru odpadu. Mnoho především venkovských domácností, nemajetných a produkujících 

většinu odpadu se v systému neúčastní. Množí se ilegální skládky a ilegální služby v 

nakládání s odpady [10]. 

3.1.1.3. Holandsko 

V Holandsku, jako i v jiných zemích, se musí dovozci a výrobci řídit předpisy o 

zneškodňování elektrických spotřebičů s využitím nejlepších dostupných technologií pro 

recyklaci s minimálním dopadem na životní prostředí. Jedná-li se o výrobek, kde výrobce už 

neexistuje, přebírají odpovědnost místní úřady. Recyklací ledniček a mrazniček se 

v Holandsku již od roku 1990 zabývá firma Coolrec a Recydur [9].  

3.1.1.4. Velká Británie 

Spojené království dnes produkuje 1,2 milionů tun odpadu ročně. Z tohoto objemu je e-odpad 

(PC, herní konzole, mikrovlnné trouby a pračky) nejrychleji rostoucí formou odpadu v rámci 

EU. Až do začátku roku 2007 šla většina z elektronického odpadu na skládku [11]. 

Na základě těchto zkušeností musela Velká Británie přijmout radikálnější opatření. Vláda 

Velké Británie zahájila debatu o návrzích pro snížení produkce jak komunálního tak i 
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průmyslového odpadu. Přijatá směrnice má za cíl změnit způsob nakládání se starým 

elektrickým zařízením. Jedná se především o zvýšení objemu recyklace a zpřísnění nakládání 

s e-odpady – odstranění veškerých nebezpečných materiálů a zabránění jejich pronikání do 

životního prostředí. Tyto opatření by měli přispět k zachování přírodních zdrojů a snížení 

znečištění ovzduší a vody způsobeným nevhodným zpracováváním elektroodpadu [12]. 

Ve Velké Británii prudce vzrostl počet mobilních telefonů, které, z hlediska recyklace, 

obsahují nebezpečné látky (kadmium) a představují odpad s relativně velkým množstvím 

drahých kovů. Společnost Oxfam v červnu roku 2001 zahájila program „Bring Bring Scheme“ 

pro zajištění sběru starých mobilních telefonů od občanů, které následně odkupuje 

telekomunikační firma. Takto se zajistí jak odstranění nebezpečných složek mobilních 

telefonů, tak i určité procento navrácení použitelných součástek na opravy či do nových 

přístrojů.  

3.1.1.5. USA 

Ve spojených státech amerických se každoročně vyřadí přibližně 20 milionů osobních 

počítačů a pouze 11% se recykluje. Vláda se snaží zlepšit situaci podporou spolupráce sektoru 

elektronického průmyslu a místními samosprávami v podobě grantů na recyklační programy. 

Například americká firma Hawlett-Packard přijala recyklační program pro vyřazené počítače 

a zajišťuje odběr vyřazených počítačů jakékoliv firmy [9]. 

 
3.1.2. Situace v rozvojových zemích 

Stará elektronika neboli e-odpad, se stává globálním problémem. Jednotlivé výrobky často 

obsahují toxický materiál, který ohrožuje lidské zdraví i životní prostředí. Množství e-odpadu 

rychle narůstá a běžná praktika jeho posílání k recyklaci do zemí rozvojového světa přestává 

stačit.  

Elektroodpad je vyvážen ze zemí rozvinutých do rozvojových zemí, přičemž často dochází k 

porušování mezinárodního práva. Kontrola v 18 evropských přístavech v roce 2005 odhalila, 

že až  47% procent z odpadu určeného na vývoz, včetně elektronického odpadu, představoval 

ilegálně vyvážený odpad. V samotné Velké Británii bylo v roce 2003 vyvezeno do zemí 
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Dálného Východu, Indie, Afriky a Číny nejméně 23 tisíc tun nedeklarovaného nebo 

elektronického odpadu z „šedého trhu“ [8].  

U elektroodpadu, který je shromažďován v USA za účelem recyklace, se odhaduje, že 50% až 

80% je ve skutečnosti posláno do rozvojových zemí, kde může být uložen nebo demontován 

za účelem získání drahých kovů. Neodborná demontáž, často nejchudší vrstvou místních 

obyvatel, vede k otravám lidí a znečištění půdy, vzduchu a vody [13].  

Recyklace v rozvojových zemích spočívá v hrubém získávání vzácných kovů z elektroniky 

bez ohledu na obsah škodlivých látek, nebezpečných pro dělníky nebo životní prostředí. Jedná 

se hlavně o staré televizory, počítače, ledničky a mobilní telefony. Podle odhadů OSN se 

jejich množství bude zvyšovat do roku 2020 ve stovkách procent. Počet odhozených 

mobilních telefonů vzroste v té době v Číně sedmkrát a v Indii dokonce 18 krát. Sám 

rozvojový svět začal rychle produkovat vlastní elektroodpad, který tak už není kam odvážet. 

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) proto doporučuje vybudování ohromných 

recyklačních center, aby se předešlo škodlivým důsledkům z hromadění nebezpečného 

odpadu. Avšak experti jsou poměrně skeptičtí k možnosti, že rozvojové země nákladné 

programy přijmou. Povědomí veřejnosti o toxicitě elektroodpadu je navíc téměř nulové [14]. 

 
3.2. Nebezpečné látky v elektroodpadu 

 
Elektrozařízení obsahuje v některých případech škodlivé látky, které mohou vlivem 

nevhodného používání či likvidace po vyřazení elektrozařízení znečistit životní prostředí nebo 

přímo způsobit otravu obyvatel. Jedná se především o toxické kovy a přísady v plastových 

částích elektrozařízení, jako jsou různá změkčovadla, plnidla a jiné. 

Obsah škodlivých látek v elektroodpadu upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2002/95/ES. Ta požaduje, aby členské státy zajistily s účinkem od 1. července 2006, že nové 

elektrické a elektronické zařízení uváděná na trh – až na povolené výjimky – nebudou 

obsahovat olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) a 

polybromovaný difenylether (PBDE) [15].  
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3.2.1. Těžké a toxické kovy  

Specifickou skupinou anorganických kontaminantů jsou kovy, zejména těžké kovy. Za těžký 

kov je označován takový, který má hustotu větší než 5 g.cm-3 ( 5000 kg.m-3), jedná se o Fe, 

Mn, Cu, Zn, Co, Mo, Hg, a jiné. Mezi velmi toxické kovy se řadí rtuť (Hg), kadmium (Cd), 

olovo (Pb), arsen (As) a organické sloučeniny selenu (Sn). Do jednotlivých složek životního 

prostředí se toxické kovy dostávají zejména vyluhováním z elektroodpadu při nevhodném 

skladování (obr. 2) a ukládání. Po znečištění životního prostředí těmito látkami je velmi těžká 

asanace neboť zmíněné těžké kovy v půdě, rostlinách a v organismech kumulují. Například, 

při bioakumulaci v organismu, je poločas biologické eliminace kadmia v ledvinách 10-30 let 

[16]. 

Mezi elektroodpad, který obsahuje nebezpečné složky, se řadí například monitory počítačů 

obsahující především velké množství olova, které zachycuje nežádoucí záření z obrazovky, 

dále baryum, kadmium, stroncium, cín a ve starších typech monitorů se někdy používal i 

arsen. Základní deska počítače a další desky s elektronickými součástkami (síťové karty, 

zvukové karty, video karty apod.) obsahují kadmium, selen, rtuť a řadu jiných chemických 

látek. Dále do skupiny elektroodpadu s obsahem nebezpečných složek patří kondenzátory 

s obsahem PCB, baterie (rtuťové, lithiové, olověné, nikl-kadmiové), desky s tištěnými spoji 

vybavené součástkami s obsahem škodlivých látek, olovnatá skla, fyzikálně inertní skla, 

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

rtuť (rtuťové spínače) a jiné. 

 

   Obr. 2 Nelegální skládka [17] 
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3.2.2. Polymery v elektroodpadu 

Do plastových součástí elektrozařízení (bužírky drátů, plastové kryty a díly) se přidávají 

směsi látek zabraňující hoření, které obsahují látky na bázi antimonu, brómu nebo chlóru. Při 

tepelném zpracování plastových částí elektroodpadu se uvolňují nebezpečné látky. 

Vysokoteplotní procesy (například tavení) mohou vést k uvolnění oxidu berylnatého, 

kademnatého nebo olovnatého a par olova, dioxinů, furanů, par chloru a bromu. 

4. Plazma 

Pod pojmem plazma je zpravidla myšleno plynné prostředí složené z neutrálních částic, iontů 

a elektronů. Náboj v plazmatu nemusí být v objemu rozložený rovnoměrně, avšak navenek je 

elektricky neutrální. V plazmatu probíhá mnoho procesů. Na chování plazmatu mají zásadní 

vliv srážky částic [18]. 

Plazma je tedy směs elektricky nabitých neutrálních částic, které na sebe navzájem působí. 

Nabité částice na sebe působí prostřednictvím elektrického pole na vzdálenost, která značně 

převyšuje rozměr částic [19]. 

Odhaduje se, že asi 99 % hmoty ve vesmíru je v plazmatickém stavu, to znamená v podobě 

elektricky vodivého plynu s atomy disociovanými na kladné a záporné elektrony. Vytvoření a 

udržení plazmatu je v podmínkách na povrchu Země nutné zahřát látku na vysokou teplotu 

nebo v ní vytvořit elektrický náboj. 

Plazma existuje ve vesmíru v různých, často velmi odlišných formách. S plazmatem se 

můžeme setkat například ve formě blesku (obr.3), polární záře, uvnitř zářivek a tzv. neonů, 

plazma tvoří také konvenční hvězdy, sluneční vítr, či mlhoviny. Parametry plazmatu v těchto 

formách se liší o mnoho řádů [20].  
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              Obr. 3 Plazma v podobě blesku [21] 

 

4.1. Základní parametry plazmatu 

Mezi základní parametry plazmatu patří jednak tzv. makroparametry (například tlak, intenzita 

elektrického pole, driftová rychlost částic či velikost elektrického proudu procházejícího 

plazmatem) a pak mikroparamtery (ke kterým řadíme kupříkladu koncentraci daného druhu 

částic ni, teplotu tohoto druhu částic Ti, rozdělovací funkci fi nebo střední srážkovou frekvenci 

mezi dvěma druhy částic νik) [22]. 

4.1.1. Stupeň ionizace 

Stupeň ionizace plazmatu (poměr počtu ionizovaných částic vůči celkovému počtu částic) je 

jedním z nejdůležitějších parametrů, který určuje chování plazmatu. Závisí především na 

teplotě a lze ho v prvním přiblížení odhadnout ze Sahovy rovnice pro jedenkrát ionizované 

plazma v termodynamické rovnováze. 

Podle stupně ionizace rozlišujeme slabě ionizované plazma a silně ionizované plazma. V 

slabě ionizovaném plazmatu je koncentrace nabitých částic zanedbatelně malá v porovnání s 

koncentrací neutrálních molekul. V silně ionizovaném plazmatu převládá koncentrace 

nabitých částic. 
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4.1.2. Teplota 

Podle teploty se rozlišují dva druhy plazmatu - vysokoteplotní a nízkoteplotní plazma. 

Vysokoteplotní plazma má střední energii nabitých částic větší než 100 eV, což odpovídá 

řádově 106 K, a vyskytuje se ve hvězdách (obr. 4) a při experimentech s řízenou 

termonukleární syntézou. Nízkoteplotní plazma se vyskytuje například v zářivkách, 

výbojkách a v elektrickém oblouku [20]. 

 

 

         Obr. 4 Plazma ve hvězdách – snímek povrchu Slunce (foto NASA) 
         [23] 

4.2. Druhy plazmatu 

4.2.1. Slabě ionizované plazma  

Slabě ionizované plazma je plazma, ve kterém je koncentrace nabitých částic zanedbatelně 

malá v porovnání s koncentrací neutrálních molekul. Nabité částice se převážně srážejí 

s molekulami plynu. V případě slabě ionizovaného plazmatu elektrická vodivost roste 

s koncentrací nabitých částic. Při konstantní koncentraci nabitých částic elektrická vodivost 

klesá s rostoucí teplotou elektronů. 
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4.2.2. Silně ionizované plazma 

Silně ionizované plazma je druh plazmatu, ve které převládá koncentrace nabitých částic 

(neutrální molekuly plynu mají zanedbatelnou koncentraci). Dominují vzájemné srážky 

nabitých částic. U silně ionizovaného plazmatu elektrická vodivost nezávisí na koncentraci 

nabitých částic a narůstá s teplotou elektronů s exponentem 3/2. Proto plazma při vysokých 

teplotách může být vodivější jako kovové vodiče. 

4.2.3. Vysokoteplotní plazma 

Za vysokoteplotní plazma se považuje plazma, ve kterém je střední energie  

nabitých částic je větší jako 100 eV, což odpovídá řádově 106 K. Vysokoteplotní plazma má 

až 100 % stupeň ionizace. Tento druh plazmatu se vyskytuje např. ve hvězdách a plazmových 

fúzních reakcích [23]. 

4.2.4. Nízkoteplotní plazma  

Za nízkoteplotní plazma se obvykle považuje plazma, kde teplota alespoň jedné z komponent 

je přibližně rovna pokojové teplotě (300 K). Obvykle převládají neutrální částice, přičemž 

koncentrace nabitých částic se pohybuje v rozmezí 1010 až 1019 m-3 [24]. 

4.2.5. Plazma v úplné termodynamické rovnováze 

Úplná termodynamická rovnováha plazmatu se dá charakterizovat jediným parametrem - 

teplotou. V tomto stavu je plazma opticky silné, díky čemuž je i záření v rovnováze 

s plazmatem. Toto plazma se nachází například na Slunci nebo v obloukovém výboji při 

vysokých tlacích.  

4.2.6. Lokální termodynamická rovnováha plazmatu 

Při zmenšování koncentrace částic v plazmatu (např. při snižování tlaku), klesá absorpce 

záření a i optická tloušťka se zmenšuje = lokální termodynamická rovnováha [23]. 
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4.3. Nízkoteplotní plazma – plazma plamene, elektrické a doutnavé výboje, plazmové  

       hořáky 

Nízkoteplotní plazma se vyskytuje na Zemi běžně, a to v zářivkách, výbojkách a neonech, 

vzniká v elektrických obloucích při svařování. Přestože tyto druhy plazmatu dosahují teplot 

řádově až T = 104 K, všechny spadají do kategorie nízkoteplotního plazmatu. 

Plazma plamene je v podmínkách na Zemi asi nejběžnějším druhem plazmatu. Plazma 

plamene klasického hoření neboli rychlé oxidace je velmi slabě ionizováno. Teploty při 

běžném hoření se pohybují kolem T = 1 000 K a u speciálně konstruovaných hořáků dosahují 

maximálně T = 4 500 K.  

Vyšších teplot lze dosáhnout v plazmatu elektrických výbojů. Uměle vytvořené plazma 

elektrických výbojů má velmi rozsáhlé možnosti využití v technice. Fotony neboli 

kvazičástice světla jsou z výboje emitovány především v důsledku přeskoků elektronů mezi 

energetickými hladinami v elektronových obalech neutrálních atomů i iontů po nepružných 

srážkách v plazmatu výboje. Někdy se využívá přeměna neviditelného UV záření na viditelné 

pomocí luminoforů. Na obr. 5  je znázorněn detail obloukového výboje ve vysokotlaké 

rtuťové výbojce.  

 

   Obr. 5 Obloukový výboj [25] 

Doutnavé výboje se využívají k rozprašování různých materiálů a k depozici tenkých vrstev 

za sníženého tlaku. Je-li terč z rozprašovaného materiálu ve vakuové komoře přiveden na 

dostatečně vysoký záporný potenciál, kladné ionty z plazmatu výboje bombardují jeho 

povrch, tím z něho vyrážejí jednotlivé atomy, čímž ho rozprašují. Tenké vrstvy naprášeného 
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materiálu vznikají ulpěním rozprášených atomů na substrátech vhodně umístěných před 

terčem. Podobně jako může být materiál doutnavým výbojem rozprašován, může být i 

nízkotlakým obloukovým výbojem prudce zahříván a odpařován.  

Obloukové výboje se za atmosférického tlaku využívají v plazmových hořácích (obr.6), ke 

svařování, tavení v obloukových pecích apod. Plazmové hořáky byly vyvinuté pro 

průmyslové tavení kovů a díky jejich variabilní kapacitě (50 KWh až 2500 KWh) se užití v 

komerčních průmyslových zařízeních v US (GM), Canada (AlCan) a Japonsku (Kobe, 

Kawasaki). Pomocí technologie plazmových hořáků se můžou nastřikovat i těžkotavitelné 

materiály. Nanášená hmota je v podobě prášku přiváděna do plazmatu, kde se jednotlivá 

zrnka prášku taví a roztavená jsou spolu s plazmatem vystřikována ven z hořáku proti 

substrátu. V elektrickém oblouku plazmových hořáků lze dosáhnout teplot až T = 3 · 104 K. 

Při takových teplotách je možné tavit a řezat kovy, horniny i speciální keramiku a také vrtat 

kameny. Samotný výboj nesvítí příliš intenzivně. Intenzivní světlo pochází z elektrod 

zahřátých na vysokou teplotu [25]. 

 

Obr. 6 Plazmový hořák [21] 

4.4. Zneškodňování odpadu pomocí plazmatu 

Plazma je soubor velkého množství elektricky nabitých a neutrálních částic s určitým počtem 

volných elektronů. Základem plazmové technologie je plazmový oblouk, ve kterém se plyn 

přecházející hořákem v elektrickém poli vysoké intenzity transformuje na plazmu o teplotě 

několika tisíc stupňů Celsia. Vysoká teplota plazmatu, která může být vygenerovaná 
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v plazmovém hořáku nebo v plazmovém oblouku, je výsledkem elektrického odporu sloupce 

plazmového oblouku elektricky vodivého plynu měnícího elektrickou energii na teplo. 

Plazmové hořáky pracují s vnitřním elektrickým obloukem, vznikajícím mezi studenými 

ocelovými nebo měděnými elektrodami chlazenými vodou, vytvořeným stejnosměrným 

proudem. Jako ionizující plyn se využívá argon nebo dusík, který je ekonomicky výhodnější. 

Takové plazmové hořáky se využívají především k ohřevu anebo tavení materiálů [26]. 

Vysoká teplota plazmového oblouku v sobě kombinuje unikátní vlastnosti. Elektrický oblouk 

je tzv. zdroj čistého tepla, je stabilní, dá se směrovat a plamen je kontrolovatelný. Výsledkem 

je teplo vytvořeno bez spalování. Tyto vlastnosti zajišťují použitelnost procesu pro pevný, 

kapalný i plynný materiál a to četně kovů, keramiky, skla a organických látek [27]. 

Plazmový oblouk pracuje s horkou dutou grafitovou elektrodou, přes kterou se do 

elektrického oblouku vytvořeným stejnosměrným nebo střídaným proudem mezi dutou 

grafitovou elektrodou (katodou) a ohřívaným materiálem (anodou), přivádí ionizující plyn 

(obvykle dusík). Tyto plazmové reaktory se používají hlavně pro tavení a redukci oxidických 

chromových nebo železných rud. 

Intenzita proudu je kritickým parametrem plazmových hořáků. Optimální hodnota intenzity 

proudu by měla být asi 0,5 MW.m-2. Plazmové hořáky jsou odolné vůči korozi plazmovými 

plyny, ale s rostoucí intenzitou proudu se jejich opotřebení zvyšuje. Při dobré údržbě je 

životnost hořáku asi 5000 pracovních hodin. Plazmové hořáky se studenými elektrodami 

spotřebují pěti až deseti násobek plynu vztáhnutého na přenášené množství energie [26]. 

Horká grafitová elektroda může pracovat s vyššími intenzitami proudu a menším přítokem 

plazmového plynu. Grafitové elektrody jsou relativně levné a dobře ovladatelné. Pokud dojde 

k jejich opotřebení, dají se v plazmovém reaktoru rychle a jednoduše vyměnit. Schéma 

plazmového reaktoru s dutou grafitovou elektrodou je na obr. 7. 
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Obr. 7 Schéma plazmového reaktoru s dutou grafitovou 
elektrodou. 1 – plazmová pec, 2 – dutá grafitová  
elektroda (katoda), 3 – anoda, 4 – ionizující plyn,  
5 – vsázkový otvor, 6 – odvod spalin [26] 
 

Zařízení pro plazmové tavení má tyto výhody [26]: 

− možnost zpracování různých druhů odpadů, 

− vysoká provozní teplota, 

− možnost udržovat v peci atmosféru definovaným parciálním tlakem kyslíku, 

− vysoká reakční rychlost vzhledem k velkému reakčnímu povrchu a vysokou teplotu, 

− vysoká výtěžnost kovu, 

− dobrá separace kovu od strusky v tekutém stavu, 

− malý objem spalin, 

− dobrá kontrola jednoduchého procesu, 

− vysoká provozní flexibilnost, 

− nízká hlučnost, 

− nízké investiční a provozní náklady, 

− minimální vliv na životní prostředí. 

Nevýhodou plazmového procesu je vysoká spotřeba energie a relativně vysoká pořizovací 

cena plazmového reaktoru. 



26 
 

[Zadejte text.] 
SERVÁTKOVÁ, Markéta: Použití nízkoteplotního plazmatu při recyklaci vybraných druhů 
elektroodpadu. Diplomová práce VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2010. 
 
 

Zplyňování odpadů v plazmovém reaktoru představuje možný způsob termického 

zneškodňování odpadů. Dostatečně vysoké teploty, dosažené při procesu vzniku plazmatu, 

zajišťují termický rozklad i některých nespalitelných odpadů. Teplota při procesu zplyňování 

je o mnoho vyšší než jsou teploty při konvečním spalování. Organické a anorganické složky 

odpadu se termicky rozloží na vysokohořlavý pyrolýzní plyn, který má vysokou koncentraci 

vodíku a oxidu uhelnatého a nízkou koncentraci oxidu siřičitého, chlorovodíku a vodní páry. 

V relativně malém objemu vyprodukovaného pyrolýzního plynu, se mohou nacházet i páry 

kovů s nízkým bodem varu jako např. Hg, Cd, Zn a Pb. Ty je možné s vysokou účinností 

zachytit, spolu s oxidem siřičitým a chlorovodíkem, v neutralizačním a filtračním zařízení 

jako kovonosný koncentrát nebo síranové a chloridové soli. Vyčištěného pyrolýzního plynu 

(bez dioxinů, furanů a oxidů dusíku) se může využít jako paliva v kogeneračních jednotkách 

na výrobu elektrické energie a tepla. Inertní nezplyněné složky odpadu (sklo, keramika, 

neprchavé kovy – hlavně železo, měď a cín) se roztaví a vytvoří na dně plazmového reaktoru 

dvě nemísitelné kapalné fáze – kov a strusku [28]. Objem kovu a strusky závisí na chemickém 

složení zneškodňovaného odpadu a nepřesahuje 2 až 10 hm. % jeho původního objemu. 

Inertní strusku je možné použít ve stavebnictví a kovová fáze může tvořit surovinu pro 

druhotnou výrobu kovu. 

Pro účely výzkumu procesu zplyňování odpadů pomocí plazmy byla navrhnuta plazmová 

laboratorní pec. Tato pec byla postavena na principu elektrické obloukové pece s dutou 

grafitovou elektrodou o rozměrech 12 mm se závislým plazmovým obloukem. Jako plazmový 

plyn byl použit dusík, který proudí přes grafitovou katodu otvorem o průměru 2 mm a 

optimálním průtokem 5,5 l.min-1. v ústí grafitové elektrody se dusík ionizuje v elektrickém 

oblouku a tvoří plazma. Dno plazmové pece tvoří grafitovou anodu. Vnitřní objem pece je 

0,47 dm3. Zařízení pracuje se stejnosměrným napětím 25 V a proudem 120 A [28]. Celkový 

elektrický výkon pece je 3000 W. Schéma této plazmové laboratorní pece je na obr. 8. 
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Obr. 8 Schéma laboratorní plazmové pece: 1 – elektromotor, 2 – převodovka 
posunu katody, 3 – grafitová elektroda (katoda), 4 – anoda, 5 – odvod spalin, 6 
– tepelná izolace, 7 – otvor pro odvod spalin, 8 – otvory pro termočlánky na 
měření teploty, 9 – přívod chladící vody, 10 – těsnění katody, 11 – přívod 
chladící vody katody, 12 – držák katody, 13 – přívod ionizujícího plynu, 14 – 
dávkovací uzávěr peletizovaného odpadu, 15 – dávkovač peletizovaného 
odpadu, 16 – šamotový podklad, 17 – ocelový stojan, 18 – stojan. [28] 

Solena Group je společností, která byla založena ve státě Delaware, za účelem rozvoje 

technologie plazmového zplyňování a vitrifikace. Tato společnost vyvinula patentovaný 

Solena SPGV (Plasma Gasification Vitrification) proces a IPGCC (Integrated Plasma 

Gasification Combined Cycle) proces. Systém SPGV se využívá k úplnému oddělení a 

rozložení všech komponent (organických a anorganických) na jejich elementární sloučeniny, 

které se dají účelně využít. Zásadním kamenem zařízení v systému SPGV je plazmový 

reaktor, ve kterém je umístěn jeden nebo více plazmových hořáků. Patentovaný Solena PGV 

proces využívá plazmového hořáku pro dosažení teplot okolo 5000 °C. Při procesu jsou 

všechny organické látky rozloženy na  H2 a CO, čili na syntézní plyn. Všechny anorganické 

látky jsou vitrifikovány ve strusce. Syntézní plyn se jímá pro následnou výrobu elektrické 

energie, metanolu, nebo vodíku. Schéma zplyňování odpadů je znázorněno na obr. 9. Mezi 

proměnnými v procesu PVG patří stav paliva, seřízení výkonu plazmového hořáku a regulace 
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vstupujícího plynu. Nižší obsah uhlíku v palivu sníží energetickou hodnotu vystupujícího 

plynu a vyšší obsah anorganických látek v palivu zvýší množství strusky a sníží teplotu 

vystupujícího plynu.  

  

 

       Obr. 9 Zplyňování odpadu s využitím plazmového reaktoru [21] 

Plazmová vitrifikace při PVG procesu nabízí jak destrukci organických látek, tak imobilizaci 

těžkých kovů. Při plazmové vitrifikaci (obr. 10) je dosaženo vysokých teplot pro úplnou 

destrukci organických látek. Struska v sobě mimo jiné imobilizuje těžké kovy. Struska se 

dostává do tekutého stavu při teplotách okolo 1250°C a váže veškeré těžké kovy. 

Vitrifikovaný sediment je použitelný mnoha způsoby, jako je výroba ozdobných dlaždic, 

skelné vaty (Rock Wool Insulation), štěrkových podkladů pro silnice (“Glasphalt”) nebo 

výroba střešní krytiny (Shingle Manufacture) [21]. 

Integrovaná zplyňovací technologie umožňuje mísit různé druhy odpadních materiálů. Mezi 

nesporné výhody této technologie patří modulární systém provozu technologie, vysoká 

účinnost v přeměně odpadu na elektrickou energii či vodík a v neposlední řadě to, že se jedná 

o ekonomicky návratnou a ověřenou technologii.  



29 
 

[Zadejte text.] 
SERVÁTKOVÁ, Markéta: Použití nízkoteplotního plazmatu při recyklaci vybraných druhů 
elektroodpadu. Diplomová práce VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2010. 
 
 

 

Obr. 10 Plazmová vitrifikace [21] 

 

B. TECHNOLOGICKÉ VYUŽITÍ NÍZKOTEPLOTNÍHO PLAZMATU 

PRO ZNĚŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH ČIPOVÝCH KARET – 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST PRÁCE  

Následuje stručný popis kreditních resp. čipových karet a jejich materiálového složení. Dále 

pak navazuje popis plazmového reaktoru na společném plazmovém pracovišti FMMI VŠB-

TU Ostrava a společnosti Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o. a vlastní výsledky měření 

se závěry a vyhodnocením použitelnosti a efektivnosti využití nízkoteplotního plazmatu pro 

možnou recyklaci a zneškodňování vybraného druhu elektroodpadu - čipových karet. 

5. Platební karty 

Platební karty se stávají stále důležitější součástí života společnosti. Plastové karty nacházejí 

své uplatnění v oblastech identifikace, informatiky, telekomunikací, zdravotnictví, reklamy a 

marketingu. Tvoří nedílnou součást systémů přenosu a zabezpečení dat, přístupových 

systémů, platebních systémů apod.  

Přístup obyvatel České republiky k používání platebních karet zaznamenal změnu se snahou 

vydavatelů je zatraktivnit. V posledních letech tak dochází k dynamickému růstu jejich počtu.  
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Počátky systému úhrady pomocí platebních karet sahají hluboko do minulosti. Podle 

některých historiků, podobný systém úhrady, na kterém fungují platební karty, využívali již 

naši předkové v době křižáckých výprav. Avšak oficiálně jsou za předchůdce platebních karet 

považovány úvěrové mince nebo známky (metal charge coins, metal credit tokens), které 

obchodníci zavedli již v roce 1870 [29].  

První univerzální platební karta byla vydána v roce 1950 ve Spojených státech amerických 

společností Diners Club (obr. 11) [30].  

 
        Obr. 11 Kreditní karta vydaná  

          v roce 1951 [31]  

První kreditní kartu, podobnou těm dnešním, vydala v roce 1951 The Franklin National Bank 

v New Yorku. Karta nesla jméno majitele a výši úvěrového limitu. Byla vydávána zdarma 

důvěryhodným klientům a obchodníci při platbě hradili bance poplatek.  

Evropa se vydáváním platebních karet začala zabývat až po roce 1965. Na území České 

republiky jsou mezinárodní platební karty Diners Club a American Express přijímány 

k akceptaci od roku 1969 [30]. První kartu vydala Živnostenská banka v roce 1988 jako 

dispoziční kartu k tuzexovému účtu a následně první kartu VISA. 

V polovině devadesátých let se platební karty staly jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících 

bankovních služeb. Na obr. 12 je znázorněn vývoj trhu platebních karet v České republice od 

roku 1988 až po rok 2008. 
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     Obr. 12 Vývoj trhu platebních karet v České republice [30]  

Dnes jsou po celém světě desítky milionů lidí používajících debetní karty, kreditní karty i 

klubové platební karty. 

 

         Obr. 13 První bankomat na světě – Barclays Bank  
            1967 [32] 

Řada nových objevů a technologií umožnily vznik nového typu platebních karet. Doposud 

byly karty vydávány jako kreditní, tedy úvěrové. Možnosti užití karet v bankomatech (obr.13) 

přivedly na svět novou myšlenku - debetní karty. S rostoucím zájmem o platební karty, 

vývojem technologií a celosvětovou použitelností karet začalo narůstat riziko zneužívání 

platebních karet i přesto, že na kartách bylo již užíváno několik ochranných prvků. 

Společnosti začaly hledat nový způsob ochrany platební karty před zneužitím. Proto v 80. 

letech začaly s vývojem nového systému ochrany platebních karet prostřednictvím čipové 

technologie [29]. Za otce čipových karet je považován Francouz Roland Moreno.  
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5.1. Rozdělení platebních karet 

Z hlediska funkčnosti lze rozlišit dvě základní verze platebních karet – karty debetní a karty 

kreditní. Debetní kartou zle čerpat finanční prostředky pouze do výše zůstatku na běžném 

účtu (nebo do výše disponibilního zůstatku na účtu s kontokorentním úvěrem). Tím se liší 

debetní karty od kreditních, ze kterých se finanční prostředky čerpají výhradně na úvěr. V 

České republice nesprávně zdomácnělo označení „kreditní karty“ nebo „kreditky“ pro celou 

skupinu platebních karet, včetně debetních, které zatím na trhu převažují [30]. Podle 

technologie a systému ověření platby se platební karty dělí na elektronické, embosované, 

internetové a čipové. 

Dnes jsou na trhu platební karty s magnetickým proužkem, karty s čipem a karty hybridní 

[33]. 

• Magnetický proužek na zadní straně karty slouží jako médium pro záznam 

identifikačních údajů při elektronických transakcích. Magnetické karty nesou 

jednoznačnou elektronickou informaci. Ve formě magnetického záznamu je nejčastěji 

uloženo číslo platební karty a PIN, ale může obsahovat i jiné informace. Nevýhodou 

magnetického proužku je fakt, že kapacita záznamu dat na proužek je omezená. 

� Karta s čipem obsahuje zabudovaný mikroprocesor, do něhož lze bezpečně uložit 

informace potřebné k ověření osobního kódu klienta. Její nevýhodou je méně 

obchodních míst, na kterých s ní lze platit, ale zato je mnohem bezpečnější.  

· Bezkontaktní čipové karty převážně jsou využívány pro přístupové systémy. 

· Kontaktní čipové karty moderní identifikační média s možností zapisování a 

uchování dat. 

� Hybridní karta obsahuje čip i magnetický proužek. Tato karta tedy má výhody obou 

předchozích karet. Lze ji použít na všech obchodních místech a navíc je bezpečnější. 

� Embosované karty mají vystouplé písmo, kterým jsou na platební kartě vyraženy 

karetní informace a informace o jejím držiteli (číslo platební karty a jméno majitele). 

Existence reliéfního písma na kartě výrazně rozšiřuje možnosti jejího použití - kromě 

obchodů vybavených elektronickým platebním terminálem lze embosovanou platební 
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kartu použít také v obchodech, které jsou vybaveny pouze mechanickým snímačem 

(tzv. imprinterem).  

� Další: 

· plastové potištěné karty jsou shodné a většinou se používají k reklamním 

účelům, 

· karty s čárovým kódem jedna z nejlevnějších forem identifikace. 

5.2. Náležitosti platební karty (obr. 14) 

Platební karta obecně musí obsahovat následující informace. 

Označení vydavatele karty  

– banky a kartové asociace (VISA, Europay/MasterCard, JCB), finanční společnosti 

(American Express, Diners Club), obchodní domy, letecké, telekomunikační 

společnosti, atd. 

Jméno držitele platební karty  

– držitelem je obvykle majitel účtu, ke kterému se karta vztahuje nebo jím může být i 

osoba oprávněná disponovat s prostředky. 

Číslo platební karty  

– obvykle se skládá z 12-19 znaků, přičemž první dva vymezují oblasti použití, dalších 

zpravidla pět míst identifikuje vydavatele a zbývající čísla slouží k určení karty a 

jejího držitele. 

Platnost platební karty  

– je důležitá z hlediska použitelnosti karty, neboť karty s prošlou platností jsou 

automaticky zablokovány. 

Čip 

– mikroprocesor umístěný na platební kartě, který slouží k záznamu dat. Je výrazně 

bezpečnější než magnetický proužek a otevírá také možnosti na poli věrnostních 

programů. V současné době jsou v ČR vydávány platební karty s vestavěným 

magnetickým proužkem i čipem, tak zvané hybridní karty. V budoucnu by však měla 

čipová technologie magnetické proužky zcela nahradit.  

 



34 
 

[Zadejte text.] 
SERVÁTKOVÁ, Markéta: Použití nízkoteplotního plazmatu při recyklaci vybraných druhů 
elektroodpadu. Diplomová práce VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2010. 
 
 

 

         Obr. 14 Náležitosti čipové karty [30]  

 

5.3. Čipové karty 

V současnosti se používá mnoho variant kontaktních a bezkontaktních čipových karet. Čipové 

karty mohou uložit mnohem více informací než karty s magnetickou stopou a mohou být 

přeprogramovány k uložení, smazání, nebo setřídění dat, jsou lépe zabezpečené.  

Kontaktní čipová karta (obr. 15) má rozměry běžné platební karty se zapuštěným 

integrovaným čipem, který obsahuje pouze paměť, nebo paměť a mikroprocesor. Čipy 

vybavené pouze pamětí jsou funkčně podobné disketě a jsou levnější než čipy 

s mikroprocesorem. Mají však menší zabezpečení. Čipy obsahující paměť i mikroprocesor 

jsou také funkčně podobné disketě, ale obsahují inteligentní řídící obvod, který se používá k 

bezpečnému přidání, odebrání nebo změně informací v paměti. Kontaktní čipové karty musí 

být vloženy do čtečky karet, kde se její kontakty musí fyzicky dotýkat povrchu čipu [34]. 

Tento typ karet je použit v mnoha aplikacích, jakými jsou např. zabezpečení přístupu do sítě, 

prodejní automaty, jídelny, věrnostní aplikace a elektronické peněženky.  

 

      Obr. 15 Kontaktní čipová karta [34] 
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Bezkontaktní čipové karty (obr. 16) se liší od kontaktních tak, že je na čip připojena zalitá 

anténa, která umožní bezdotykové čtení a zápis informací do paměti. Bezkontaktní čipové 

karty se nemusí vkládat do čtečky karet, stačí být pouze v dosahu radiofrekvenční čtečky.  

Bezkontaktní čipové karty se používají speciálně tam, kde je požadován rychlý přístup a 

uživatelský komfort. Využití těchto karet je především v aplikacích kontroly fyzického a 

logického přístupu, identifikací osob, elektronických cestovních dokladech a prodejních 

automatech. 

 

         Obr. 16 Bezkontaktní čipová karta  

                       [34] 

Hybridní karty (obr. 17) obsahují dvě nebo více čipových technologií umístěných na jedné 

kartě, jako např. bezkontaktní čip s anténou, kontaktní čip s kontaktním polem anebo 

proximitní čip s anténou. Individuální komponenty nejsou vzájemně propojeny, díky čemuž 

může jedna karta sloužit pro více aplikací.  

 

         Obr. 17 Hybridní karta [34] 

Kombinované karty (obr. 18) jsou známé taky jako karty "dual-interface". Mají jeden čip, ke 

kterému lze přistoupit buď pomocí kontaktního pole, nebo bezdrátově pomocí zalité antény. 

Tento druh čipové karty je populární díky snadnému použití a vysokému stupni zabezpečení. 

Jednou z nejvíce používaných aplikací tohoto druhu čipové karty je hromadná přeprava. V 
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této aplikaci se používá kontaktní pole čipu pro přenos finanční částky do paměti a bezdrátové 

rozhraní pak pro odečtení jízdného.  

 

   Obr. 18 Kombinovaná čipová karta [34] 

5.4. Syntetické hmoty používané při výrobě platebních karet 

K výrobě platebních karet se používají syntetické hmoty jako PVC, ABS, PET, PVH, nebo 

polykarbonáty. Typ materiálu je vybrán většinou s ohledem na účel, který plastová karta bude 

plnit a důležitým faktorem je i cena materiálu. Nejrozšířenější materiál je PVC, který lze bez 

problémů potisknout ve všech běžných termosublimačních tiskárnách.  

Pod pojmem kompozitní karta (PVH) je myšlena karta sendvičové konstrukce. Obě strany 

jsou opatřeny svrškem z PVC pro snadný potisk a jádro je tvořeno z PET. Výsledkem je 

vhodná kompenzace teplotní nestálosti PVC. Kompozitní karty jsou odolnější zejména vůči 

vyšším teplotám (kolem 180 °C). Jen tyto kompozitní karty je možno laminovat, právě díky 

jejich teplotní odolnosti.  

Používané materiály k výrobě plastových karet a jejich vlastnosti jsou přehledně vypsány 

v tab. 1 [34].  
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Materiál Vlastnosti, omezení a výhody 

PVC 
 

polyvinylchlorid 

nízká cena 

dobré mechanické vlastnosti 

omezená životnost 

nízká tepelná odolnost 

toxické pro životní prostředí 

nelze laminovat 

PVH 
 

kompozitní karty 

lepší mechanické vlastnosti než PVC 

vyšší tepelná odolnost než PVC 

vyšší cena než PVC 

kombinace PVC a PET 

toxické pro životní prostředí 

ABS 
 

akrylonitril butadien 
styren 

nízké náklady 

vysoká tepelná odolnost (až 100 °C) 

vysoká mechanická odolnost 

ekologická výroba 

PET 
 

polyethylen tereftalát 

vysoká tepelná odolnost (až 100 °C) 

velmi dobré mechanické vlastnosti 

ekologická výroba 

PC 
 

polykarbonát 

vysoká odolnost 

ekologická výroba 

nejvyšší cena 

nejvyšší životnost 

     Tab. 1 Používané materiály k výrobě plastových karet a jejich vlastnosti  

 

5.5. Chemická analýza plastových karet 

Elementární prvkové (uhlík, vodík, dusík) složení vstupního materiálu (platební čipové karty) 

je uvedeno v následující tabulce č.2, ze které vyplývá celkový průměrný obsah elementárních 

prvků – C, H, N – činí 52,596 %. 
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 C (%) H (%) N (%) 
Platební karty 1 44,554 7,68 0,506 
Platební karty 2 44,069 7,502 0,564 
Platební karty 3 44,717 7,778 0,422 
Průměrný obsah 44,446 7,653 0,497 

    Tab. 2 Elementární prvkové (C, H, N) složení – vstupní materiál 

Obsah prvků v  platebních čipových kartách stanoven metodou RTG-fluorescence (Innow X) 

je uveden v následující tabulce (tab. 3). Doplňuje obsah elementárních prvků C, H, N (tab. 2) 

do 100 %. 

 

      Tab. 3 Obsah prvků v platebních čipových 
       kartách – metoda RTG-fluorescence 

V další části bych popsala plazmové zařízení, které se nachází na společném plazmovém 

pracovišti FMMI VŠB-TU Ostrava a společnosti Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o. a 

na kterém byly provedeny experimentální tavby. 

6. Plazmové zařízení 

Používané zařízení pro účely plazmové metalurgie se na jednotlivých pracovištích liší. 

Rozdíly mohou spočívat v řadě aspektů, jakými jsou různé materiály a morfologie 

používaných elektrod, vlastní rozměry plazmového reaktoru a obsahu plazmové pece a 

mnoho jiných. Některé firmy si chrání informace o používaném zařízení v rámci „know how“. 

6.1. Vývoj technologií plazmové metalurgie v Moravskoslezském kraji 

Plazmová metalurgie před asi dvaceti lety představovala příležitost pro tzv. znovu oživení 

některých oborů. V oblasti zařízení plazmové metalurgie se jednalo o zařízení pro mimopecní 

Prvek mg/kg % 
Ca 10325 ± 213 15,787 
Ti 14544 ± 182 22,238 
Fe 2166 ± 30 3,312 
Sn 2043 ± 44 3,124 
Cu 1589 ± 24 2,430 
V 126 ± 14 0,193 
Cr 61 ± 10 0,093 
Ni 130 ± 14 0,199 
Bi 9 ± 2 0,014 
Sr 10 ± 1 0,015 
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bezstruskovou rafinaci oceli a zařízení pro úpravu povrchu hutních výrobků. Dále se jednalo o 

energetické využití plazmových hořáku a v oblasti práškové metalurgie představovalo plazma 

možnosti uplatnění zařízení pro výrobu kovových prášků a finálních výrobků z kovových 

prášků. Možným ekologickým přínosem bylo spalování toxických odpadů. V neposlední řadě 

měla být plazmová metalurgie přínosem v oblasti vývoje nových materiálů pro potřeby 

energetického, chemického, leteckého strojírenství - kotlový program a turbíny a výrobě 

čistých kovů.  

Se vznikem národního podniku Vítkovické železárny, byly v roce 1946 zřízené Výzkumné a 

zkušební ústavy. Činnost ústavů byla zaměřena především na výzkum v oblastech: 

metalurgie, materiálového inženýrství a tepelného zpracování, tváření a materiálového 

zkušebnictví.  V roce 2003 byla divize 940 – Výzkum a vývoj privatizována a oddělila se od 

zakladatelské společnosti VÍTKOVICE, a.s. Tímto aktem vznikl nový právní subjekt 

VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r. o. V průběhu roku 2006 byla část této společnosti, 

která se zaměřila na technické aplikace výzkumné činnosti do výrobní praxe a inženýrskou 

činnost, vyčleněna do samostatné dceřiné společnosti s názvem VÍTKOVICE – Výzkum a 

vývoj – technické aplikace s.r.o. V únoru 2007 se společnost osamostatnila a působí v rámci 

skupiny Český výzkum. Začátkem roku 2008 byla společnost transformována do akciové 

společnosti VÍTKOVICE – Výzkum a vývoj – technické aplikace a.s. [35] Rozhodnutím 

Valné hromady společnosti a zápisem do Obchodního rejstříku dnem 27.2.2008 byl název 

společnosti změněn na Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o. 

Společnost Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o. se zabývá výzkumně vývojovou 

činností zaměřenou především na aplikaci nových poznatků v oblasti průmyslové výroby 

hutních produktů, zejména materiálů se zvýšenou životnosti pro náročné použití v oblasti 

nástrojových ocelí a to jak pro práci za tepla tak studena, dále pak magneticky měkkých ocelí 

a materiálů pro jadernou energetiku.  

Jedním z prvních úkolů plazmového pracoviště VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r. o. 

ve spolupráci s VŠB – TU bylo studium možností odstraňování škodlivých neželezných kovů 

z taveniny, a to jejich vypařováním z kapek „rozpadlého“ licího proudu vlivem podtlaku a 

vysoké povrchové teploty ve vakuu. Cílem výzkumných prací na pracovišti VÍTKOVICE -

Výzkum a vývoj spol. s r. o. bylo prověření možnosti aplikace plazmové technologie 

bezstruskové rafinace oceli pro odstranění neželezných kovů z tekuté oceli [36]. 
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6.2. Popis experimentálního zařízení na pracovišti plazmové metalurgie poloprovozu  

       Materiálového a metalurgického výzkumu s.r.o.  

V roce 2004 byla provedena úprava pracoviště plazmové metalurgie na poloprovozu 

VÍTKOVICE – Výzkum a vývoj, spol. s r.o. (V V&V). Byla opravena vyzdívka původní 

plazmové pece o obsahu do 20 kg, zajištěna počítačová technika a měřicí ústředna a plazmová 

pec byla osazena termočlánky NiCrNi.  Avšak konstrukční řešení a silné opotřebení této pece 

neumožňovalo ani po úpravách efektivně vyhodnotit energetické bilance ze zkušebních taveb. 

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o výrobě nové plazmové pece se vsázkou do 50 kg [37].  

V dílnách společnosti VÍTKOVICE – Vývoj a výzkum byla v roce 2005 vyrobena plazmová 

pec o hmotnosti tavby do 50 kg a její příslušenství, kterými jsou vodou chlazené víko, 

stojany, odlévací nádoba a jádra pro vyzdívání. Zajištěn byl stojan (vyřazená sloupová 

radiální vrtačka bez vřeteníku) pro uchycení horní elektrody a umožnění přímočarého posuvu 

horní elektrody v plazmové peci. U firmy JAP Bystřice nad Olší byla objednána výroba 

speciálních grafitových elektrod pro horní a spodní část plazmové pece. Dále byla provedena 

elektroinstalace napojení čtyř svařovacích traf TRT 1000, plazmové pece a stojanu pro posuv 

horní elektrody. Odtah spalin byl zajištěn ocelovou ohebnou hadicí napojenou na stávající 

odtahové potrubí v hale poloprovozu. Schéma plazmového pracoviště na poloprovozu 

společnosti je znázorněn na obr. 19. Vyzdívka nádoby plazmové pece zůstává tvořena 

nízkocementovým žárobetonem na bázi tabulárního korundu a spinelu (V-ULCK185M), 

s tepelnou odolností do 1850 °C. Vyzdívka víka plazmové pece je vyrobena z chemicky 

vázaného hlinito-křemičitanového plastického žáruvzdorného materiálu (CAPRAM 70), 

s tepelnou odolností do 1700°C [37]. 
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    Obr. 19 Situační schéma plazmového pracoviště na poloprovozu VÍTKOVICE –  

                    Výzkum a vývoj, spol. s r.o. [37] 

Pro ovládání a řízení tavby byl navržen a vyroben rozvaděč RD2 (obr. 20). Ten umožňuje 

zapínání a vypínání čtyř výkonových zdrojů pro napájení plazmy včetně havarijního vypnutí 

ze dvou míst. Byla provedena celková rekonstrukce elektrické části polohovacího zařízení, 

úprava měřicího programu v PC - přidání dalších 4 měřených míst (měření, vizualizace, 

ukládání do databáze). Změnil se způsob ukládání dat do souboru tak, aby byla možnost 

přímé konverze dat pro program Excel. Měřicí program současně ukládá data z modulu 

mikroprocesorového řízení umístěného v rozvaděči RD2. V sekundových intervalech jsou 

zaznamenány všechny stavy a zásahy obsluhy pro pozdější analýzu. [37] Na obr. 21 je vidět 

celé pracoviště pro výzkum plazmy po rekonstrukci zařízení. 
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Obr. 20 Rozvaděč RD2 – ovládání a řízení tavby [37] 

 

Obr. 21 Plazmové pracoviště [37]  
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7. Experimentální plazmové tavení na pracovišti plazmové metalurgie    

    společnosti Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o. 

V rámci experimentální části diplomové práce proběhlo na společném plazmovém pracovišti 

FMMI VŠB-TU Ostrava a poloprovozu společnosti Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o. 

plazmové tavení. Cílem bylo ověření možnosti zneškodňování vybraného druhu 

elektroodpadu – čipových karet – pomocí nízkoteplotního plazmatu. 

Plazma je považována za ionizovaný plyn složený z iontů, elektronů (případně neutrálních 

atomů a molekul), který vzniká odtržením elektronů z elektronového obalu atomů plynů nebo 

roztržením molekul (ionizací). K tomuto ději dochází při vysokých teplotách nebo vlivem 

elektrického výboje. 

7.1. Průběh pokusné tavby v plazmovém reaktoru s přídavkem čipových karet 

V následující části bude popsán postup plazmového tavení v jednotlivých krocích dle časové 

posloupnosti.  

1. Připravila se vsázka tvořena dvěma kompaktními kusy surového železa (obr. 22) a 

kovovými šponami přidanými za účelem vytvoření elektrické vazby mezi elektrodami 

(obr. 23). 

 

 Obr. 22 Plazmový reaktor se vsázkou surového železa 
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 Obr. 23 Plazmový reaktor se vsázkou surového železa vsázky a  

   šponami 

 

2. Vsázka o hmotnosti 36 kg byla umístěna do plazmového reaktoru a po usazení a 

zajištění víka, došlo k zapnutí plazmové pece (obr. 24). Pro zapálení plazmového 

oblouku je vždy nutné dodat fyzikálně dostatečné množství energie. Ta je za 

příznivých okolností, které se nacházejí ve struktuře plazmového hořáku schopna 

ionizovat plyn. Průtok ionizačního plynu – dusíku – byl nastaven na optimálních 30 

l/min. Po počátečním částečně nestabilním hoření - vlivem pevné železné vsázky, 

která se ještě nestačila roztavit - s kolísáním napětí na oblouku došlo k jeho uklidnění 

a stabilizaci.  
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                       Obr. 24 Plazmová pec v provozu 

3. Během následujících 11 minut byla vsázka částečně roztavena a plamen oblouku se 

protáhl až do kritické vzdálenosti, což vedlo k jeho zhasnutí. Aby byl znovu vytvořen 

plamen oblouku, zasune se elektroda na chvíli hlouběji do plazmové pece tak, aby 

došlo ke kontaktu. Čím jsou elektrody dále od sebe, tím větší je napětí a tím nižší je 

proud.  

 

4. Po dostatečně dlouhé době pro roztavení vsázky (31 minut) byla plazmová pec 

vypnuta, kvůli měření teploty. Pomocí sondy byla naměřena teplota 1391 °C. Při 

měření teploty může dojít k poškození sondy o tvrdou krustu strusky. Termočlánek na 
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bázi platiny a rhodia je chráněn skleněným krytem, který se může slabým nárazem 

poškodit, čímž dojde ke znehodnocení sondy. Poté došlo ke stažení strusky a 

následovaly odběry kovu a strusky na zkoušky. 

 

5. Vsadilo se prachového vápna o hmotnosti 0,46 kg s následným promícháním obsahu 

reakční komory pomocí dřevěné tyče.  Uzavření plazmové pece víkem a její spuštění. 

 

6. Následujících 17 minut byla plazmová pec v chodu a poté došlo opět k jejímu vypnutí, 

změření teploty, která měla hodnotu 1490 °C, stažení strusky a odběry kovu a strusky 

na zkoušky. 

 

7. Vsazení 0,62 kg CaSi v podobě plněných profilů a zapnutí pece. 

 

8. Asi po dalších třech minutách provozu bylo vsazeno 0,48 kg CaC2 (karbid vápenatý) a 

po dvou minutách byla pec vypnuta. 

 

9. Při následném měření byla neměřena teplota 1640 °C. Opět byla stažena struska a 

provedeny odběry kovu a strusky na zkoušky. 

 

10. Nyní následovalo vsazení platebních resp. čipových karet, v podobě drcených pásků 

(obr. 25), o hmotnosti 1,56 kg. Po uzavření víka pece byl opět zapálen plazmový 

oblouk.  Během krátké doby (1-2 minuty) došlo k přehřívání hadice, sloužící pro 

odvod spalin, protože spaliny mají příliš vysokou teplotu (vyšší než 1000 °C). 

Z tohoto důvodu musel být dočasně snížen proud, čímž se dosáhlo snížení teploty 

spalin. Při snížení proudu došlo také k uklidnění taveniny. Postupně byl proud znovu 

zvýšen na požadovanou hodnotu. 
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Obr. 25 Rozdrcené platební resp. čipové karty 

11. Plazmová pec byla v poslední fázi v provozu 22 minut a poté byla vypnuta. 

Následovalo měření teploty, při kterém se objevil problém s nedostatečným rozsahem 

použitelnosti termočlánku, a proto byla teplota odhadnuta na 1700 °C. Během 

následujících osmi minut byly prováděny pokusy o změření teploty taveniny avšak 

bez výsledku. Po osmi minutách od prvního pokusu, klesla dostatečně teplota taveniny 

a bylo již možné určit přesnou teplotu, která činila 1450 °C. Poté bylo provedeno 

stažení strusky a odběry kovu a strusky na zkoušky. 

 

12. Po ukončení bylo možné provést „odpich“ taveniny (obr. 26) a vyčištění reakční 

komory plazmové pece (obr 27). 
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Obr. 26 „Odpich“ taveniny z plazmové pece 

 

Obr. 27 Vyčištěná reakční komora plazmové pece 
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Průběh pokusné tavby v plazmové peci s přidáním čipových karet je přehledně zaznamenán 

také v tab. 4. 

Tavba s plasty - 31.3.2010       

        teplota 
 

hmotnost čas 
        [°C] [kg] [h:min] 
Vsázka - surové železo      36 8:25 
Zapnutí plazmové pece       8:33 
Vypnutí plazmové pece       9:04 
Měření teploty     1391   9:04 
Stažení strusky, odběr zkoušky kovu a 
strusky     9:07 
Vsazeno prachové vápno     0,46 9:06 
Zapnutí pece         9:08 
Vypnutí pece         9:25 
Měření teploty     1490   9:26 
Stažení strusky, odběr zkoušky kovu a 
strusky     9:27 
Vsazeno CaSi (plněný profil)     0,62 9:28 
Zapnutí pece         9:30 
Vsazeno CaC2 (karbid vápníku)     0,48 9:33 
Vypnutí pece         9:55 
Měření teploty     1640   9:58 
Stažení strusky, odběr zkoušky kovu a 
strusky     10:00 
Vsazeny kreditní karty (drcené ve 
skartovačce)   1,56 10:01 
Zapnutí pece         10:03 
Vypnutí pece         10:25 
Měření teploty (nešla změřit - odhad) 1700   10:26 
Měření teploty     1450   10:34 
Stažení strusky, odběr zkoušky kovu a 
strusky     10:37 

    Tab. 4 Průběh pokusné tavby  
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7.2. Výsledky pokusné tavby v plazmové peci s přídavkem čipových karet 

V tab. 5 jsou popsány proudo-napěťové parametry při pokusné tavbě a teplota spalin 

odcházející z komínku. A z této tabulky byly vytvořeny grafické závislosti. V grafu 1 je 

možné vidět závislost proudu resp. napětí a teploty spalin v komínku a v grafu 2 závislost 

proudu a napětí na čase. 

 

čas 
 [h:mm] 

napětí  
[V]  

proud 
[A] 

teplota spalin 
[°C] 

8:27 0 0 16,3 

8:32 36 367 22,7 

8:37 102 448 221,4 

8:42 107 882 374,0 

8:47 53 1506 257,1 

8:52 64 1450 449,7 

8:57 69 1405 624,8 

9:02 59 1440 660,6 

9:07 0 0 229,8 

9:12 42 1538 551,3 

9:17 57 1486 712,4 

9:22 55 1444 769,9 

9:27 0 0 126,3 

9:32 41 1521 883,4 

9:37 34 1536 578,7 

9:42 44 1496 644,1 

9:47 57 1366 771,7 

9:52 57 1413 876,4 

9:57 0 0 129,5 

10:02 37 1399 1064,3 

10:07 63 1209 729,2 

10:12 45 1446 735,7 

10:17 53 1393 808,0 

10:22 51 1457 895,6 

10:27 0 0 437,7 

10:32 0 0 115,3 

10:37 0 0 75,7 

           Tab. 5 Hodnoty proudu, napětí a teploty spalin v průběhu pokusné 
            tavby 
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 Graf 1 Závislost proudu resp. napětí a teploty spalin 

 

 

 Graf 2 Závislost proudu a napětí na čase 
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Analýza kovu a strusky po pokusném tavení v plazmovém reaktoru  

V tab. 6, 7 je uvedena chemický analýza vzorků kovu a strusky, odebíraných během procesu 

tavby, dle stanovení akreditované laboratoře. Z tab. 6 je vidět, že množství uhlíku (C), 

manganu (Mn), křemíku (Si), fosforu (P), síry (S), mědi (Cu), niklu (Ni), vanadu (V), niobu 

(Nb), wolframu (W), kobaltu (Co) i titanu (Ti) poklesl v průběhu pokusné tavby a naopak 

množství niklu (Ni) a chromu (Cr) mírně vzrostlo. 

Analýza kovu po pokusném tavení  (tab. 6) 

vzorek 
č. C Mn Si P S Poznámka 

   %   - 

1 4,50 0,58 0,50 0,091 0,027 vsázkové sur.železo 

2 3,00 0,14 0,19 0,060 0,023 čas odběru zkoušky - 9.07 

3 2,60 0,17 0,08 0,062 0,020 čas odběru zkoušky - 9.27 

4 2,40 0,17 0,42 0,068 0,013 čas odběru zkoušky - 10.00 

5 2,60 0,11 0,22 0,047 0,012 čas odběru zkoušky - 10.37 

  

vzorek 
č. 

Cu Ni Cr V Mo Poznámka 

   %   - 

1 0,006 0,010 0,097 0,018 0,013 vsázkové sur.železo 

2 0,010 0,040 0,081 0,005 0,012 čas odběru zkoušky - 9.07 

3 0,011 0,039 0,097 0,006 0,012 čas odběru zkoušky - 9.27 

4 0,018 0,040 0,140 0,006 0,013 čas odběru zkoušky - 10.00 

5 0,017 0,043 0,170 0,004 0,011 čas odběru zkoušky - 10.37 

 

vzorek 
č. 

Nb W Co Ti Poznámka 

 % - 

1 0,003 0,011 0,003 0,020 vsázkové sur.železo 

2 <0,003 <0,005 <0,003 <0,005 čas odběru zkoušky - 9.07 

3 <0,003 <0,005 <0,003 <0,005 čas odběru zkoušky - 9.27 

4 <0,003 0,005 <0,003 <0,005 čas odběru zkoušky - 10.00 

5 <0,003 <0,005 <0,003 0,005 čas odběru zkoušky - 10.37 

 

Zbytek do 100 % tvoří železo.  
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Analýza strusky po pokusném tavení (tab. 7) 

vzorek č. C S Fekov FeO Fe2O3 
Poznámka 

 % 
 

- 

2 0,06 0,007 13,57 0,85 1,28 čas odběru strusky - 9.07 

3 0,04 0,008 13,01 <0,01 3,63 čas odběru strusky - 9.27 

4 0,03 0,005 0,16 1,64 0,78 čas odběru strusky - 10.00 

5 0,05 0,007 0,71 2,32 3,27 čas odběru strusky - 10.37 

 

vzorek č. 
Fecelk SiO2 CaO MgO MnO Poznámka 

 % 
 

- 

2 15,12 30,30 4,10 1,20 7,00 čas odběru strusky - 9.07 

3 15,55 13,50 18,60 1,50 1,20 čas odběru strusky - 9.27 

4 1,98 13,70 18,80 1,90 0,70 čas odběru strusky - 10.00 

5 4,80 11,30 12,80 1,90 0,90 čas odběru strusky - 10.37 

  

vzorek č. 
Al2O3 Cr2O3 P2O5 TiO2 V2O5 Poznámka 

 % 
 

- 

2 40,20 0,50 <0,1 0,4 0,1 čas odběru strusky - 9.07 

3 48,00 0,10 <0,1 0,3 <0,1 čas odběru strusky - 9.27 

4 61,80 0,10 <0,1 0,2 <0,1 čas odběru strusky - 10.00 

5 64,60 0,10 <0,1 1,7 <0,1 čas odběru strusky - 10.37 

 

V další kapitole jsem se pokusila výpočtem stanovit energetickou bilanci a posoudit úroveň 

využití tepla u tohoto procesu v praxi. 

7.3. Tepelně technické výpočty 

Měrná spotřeba energie pro výrobu hmotnostní jednotky je dána energetickou bilancí. 

Pozornost musí být věnována snižování tepelných ztrát při metalurgických pochodech a 

zvyšování efektivnosti přenosu tepelné energie ze zdroje na kovovou vsázku. 

 

7.3.1. Energetické bilance 

Energetické bilance jsou vypočítávány pro plazmovou pec s hmotností vsázky do 50 kg a pro 

skutečně naměřené teploty taveniny. Dále je uveden postup výpočtu experimentální ukázkové 

tavby. 
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Teplota tekutého surového železa  Fe-C činí 1210 °C.  

Teplotní spád mezi tuhým (cca 20 °C) a tekutým surovým železem (1210 °C) je 1190 °C. 

Měrné teplo surového železa při teplotě 20 °C je 0,5192 kJ/kg.deg. 

Měrné teplo surového železa při teplotě 1210 °C je 0,7247 kJ/kg.deg. 

Rozdíl měrných tepel 0,7247 – 0,5192 = 0,2055 kJ/kg.deg musí být kompenzován dodáním 

energie [37]. 

Přepočet tepla na skutečné množství surového železa (36 kg) a teplotní spád 1190 °C: 

0,2055 * 1190 * 36 = 8830,620 kJ = 8830620 J 

Průměrný příkon zdroje je (W*ϕ) = 45000 * 0,5 = 22500 W = 22500 J/sec. 

Čas pro přenos potřebné energie je: 391
22500

8803620
=  sec při 100 % využití energie a nulových 

elektrických ztrátách při přeměně elektrické energie na plazmovou. 

Celková dosažená energie na roztavení surového železa (1210 °C) průměrným příkonem 

zdroje 22500 W za 49 minut: 

22500 * 49 * 60 = 66150000 W.sec = 66150,0 kJ 

Průměrný tepelný obsah tekutého surového železa je dle [37] 1130,436 kJ/kg. 

Ve 36 kg surového železa při teplotě 1210 °C je obsaženo 1130,436 * 36 = 40 695,696 kJ. 

Efektivnost přenosu plazmové energie na surové železo je: 5,61100
66150

696,40695
=∗ %. 

 

7.3.2. Tepelné ztráty 

Na základě měřených teplot vyzdívky, pláště nádoby, víka a dna plazmové pece, teploty 

chladicí vody víka plazmové pece a teploty spalin (tab. 8) jsou vypočítávány tepelné ztráty 

plazmové pece. V tab. 8 jsou uvedeny teploty na plazmové peci měřené termočlánky a 

odporovými teploměry (chladicí voda). 
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Tab. 8 Naměřené teploty vyzdívky, pláště nádoby, víka a dna plazmové pece, teploty 
chladicí vody víka plazmové pece a teploty spalin 

čas 
[h:mm] 

THLP 
[°C]  

THLZ 
[°C] 

TDLP 
[°C] 

TDLZ 
[°C] 

TVLP 
[°C] 

TVLZ 
[°C] 

8:27 16,1 16,1 16,0 16,0 16,2 16,1 

8:32 16,0 16,0 16,0 16,0 16,2 16,2 

8:37 16,0 15,8 16,1 16,1 16,2 16,3 

8:42 16,0 16,4 17,0 16,0 17,4 16,4 

8:47 16,2 18,1 16,1 16,3 17,0 16,5 

8:52 17,1 21,3 16,5 17,0 17,6 16,9 

8:57 20,6 27,3 17,7 18,0 18,3 17,2 

9:02 26,8 35,3 19,7 21,5 19,9 17,5 

9:07 34,2 44,3 23,6 24,3 23,2 19,8 

9:12 47,3 58,2 29,2 29,9 24,0 21,1 

9:17 62,9 73,6 35,8 36,5 26,0 22,0 

9:22 79,1 88,8 43,4 43,9 28,3 23,0 

9:27 94,3 104,6 51,2 51,4 32,5 24,4 

9:32 110,4 119,9 60,0 59,5 33,8 26,2 

9:37 127,4 136,5 68,7 68,3 35,5 27,5 

9:42 144,0 152,3 78,0 77,2 37,5 28,5 

9:47 160,0 167,2 87,1 85,9 39,5 29,8 

9:52 175,2 182,1 96,4 94,9 42,0 31,3 

9:57 188,4 195,7 105,0 102,8 47,5 33,7 

10:02 202,7 209,9 114,2 111,6 50,6 37,0 

10:07 217,4 225,8 123,3 120,6 49,5 38,8 

10:12 232,2 242,3 132,6 129,3 50,6 39,9 

10:17 246,8 256,8 140,4 138,4 51,8 41,4 

10:22 260,4 271,3 148,3 146,6 53,0 42,7 

10:27 273,1 285,0 156,4 154,8 58,1 44,5 

10:32 283,0 297,4 163,6 161,4 61,1 47,8 

10:37 295,8 310,8 171,6 169,3 60,2 49,7 

        

THLP teplota horní části vyzdívky nádoby – přední 

THLZ teplota horní části vyzdívky nádoby – zadní 

TDLP teplota dolní části vyzdívky nádoby – přední 

TDLZ teplota dolní části vyzdívky nádoby – zadní 

TVLP teplota vyzdívky víka – přední 

TVLZ teplota vyzdívky víka – zadní 
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čas 
[h:mm] 

T plášť 
[°C] 

T dno 
[°C] 

T víko 
[°C] 

T spaliny 
[°C] 

T voda-
vstup 
[°C] 

T voda-
výstup 
[°C] 

8:27 16,0 15,9 16,3 16,3 16 16 

8:32 16,0 15,9 16,4 22,7 16,1 16 

8:37 16,0 15,9 17,1 221,4 16,2 16,3 

8:42 16,0 16,2 18,1 374,0 16,3 16,7 

8:47 16,5 16,6 19,0 257,1 16,5 16,9 

8:52 15,9 17,1 20,3 449,7 16,7 17,6 

8:57 18,6 18,1 25,3 624,8 17 18,9 

9:02 23,4 19,6 30,5 660,6 17,4 20,2 

9:07 33,4 20,8 29,1 229,8 18,2 20,9 

9:12 38,9 22,3 29,3 551,3 18,7 21,1 

9:17 46,9 23,8 36,4 712,4 19,3 22,8 

9:22 56,9 25,6 41,7 769,9 20 24,7 

9:27 73,6 26,8 43,8 126,3 21 27,4 

9:32 81,5 28,5 36,6 883,4 21,1 26,2 

9:37 90,8 30,7 36,8 578,7 22,8 26,8 

9:42 101,5 32,7 37,5 644,1 23,6 27,8 

9:47 111,2 35,4 40,5 771,7 24,4 29,7 

9:52 121,9 38,9 45,3 876,4 25,4 31,8 

9:57 140,6 42,0 53,6 129,5 26,8 35,1 

10:02 146,8 45,1 47,0 1064,3 28,1 33,6 

10:07 154,0 48,7 49,2 729,2 28,9 34,8 

10:12 161,8 52,0 49,1 735,7 29,9 35,9 

10:17 170,2 55,6 53,1 808,0 30,9 37,7 

10:22 178,8 58,5 58,9 895,6 32 40,5 

10:27 187,7 61,1 66,4 437,7 33,4 46,1 

10:32 202,3 64,7 52,0 115,3 35,1 41,4 

10:37 209,4 66,9 45,5 75,7 36 40,5 

 

Na následujících grafech jsou uvedeny: 

- časový průběh teploty vyzdívky plazmové pece (graf 3), 

- časový průběh teploty pláště, dna a víka plazmové pece (graf 4), 

- časový průběh teploty chladící vody víka plazmové pece (graf 5), 

- časový průběh teploty spalin (graf 6). 
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   Graf 3 Závislost teploty vyzdívky plazmové pece na čase 

 

 

 

   Graf 4 Závislost teploty plášťě, dna a víka plazmové pece na čase 
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   Graf 5 Závislost teploty chladící vody na čase 

 

  Graf 6 Závislost teploty spalin na čase 

Rovnice výpočtu tepelných ztrát: 

 
d

Ts
Q

∆⋅
⋅= λ      

TcmQ p ∆⋅⋅=  

 Q ... ztráta tepla [W]    d ... tloušťka [m] 

 λ ... tepelná vodivost [W/m.K]  m ... hmotnost [kg] 
 s ... plocha [m2]    cp ... měrné teplo [J/kg.K] 

 ∆T ... rozdíl teplot [K] 
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Tepelná ztráty vedením vyzdívkou nádoby plazmové pece [37] 

Za předpokladu vnitřní teploty vyzdívky plazmové pece cca 1205 °C (= teplota taveniny) a 

průměrné vnější teploty vyzdívky 18 °C je tepelná vodivost vyzdívky (λ) aproximací dle 

materiálového listu pro průměrnou teplotu 612 °C (1205 + 18)/2 rovna 2,98 W/m.K.  

Pro plochu vyzdívky 0,3028 m2, průměrnou tloušťku vyzdívky (d) 0,163 m a rozdílu teplot 

vyzdívky 1187 °C (1205 °C – 18 °C) je tepelná ztráta: 

 
d

Ts
Q

∆⋅
⋅= λ  

 sec/92,807092,8070
163,0

2731187
3028,098,21 JWQ ==

+
⋅⋅= . 

Tepelná ztráty vedením vyzdívkou víka plazmové pece [37] 

Za předpokladu vnitřní teploty vyzdívky plazmové pece cca 433°C (= teplota spalin) a 

průměrné vnější teploty vyzdívky 17 °C je tepelná vodivost vyzdívky (λ) aproximací dle 

materiálového listu pro průměrnou teplotu 225 °C (433 + 17)/2 rovna 5,18 W/m.K.  

Pro plochu vyzdívky 0,0235 m2, průměrnou tloušťku vyzdívky (d) 0,108 m a rozdílu teplot 

vyzdívky 416 °C (433 °C – 17 °C) je tepelná ztráta: 

d

Ts
Q

∆⋅
⋅= λ  

sec/67,77667,776
108,0

273416
0235,018,52 JWQ ==

+
⋅⋅= . 

Tepelná ztráty vedením ocelovým pláštěm nádoby plazmové pece [37] 

Teplota vnitřního pláště je 18 °C (= teplotě vnější vyzdívky), teplota vnějšího pláště je 18 °C. 

Plocha ocelového pláště je 0,3028 m2, tloušťka pláště 0,005 m. Tepelná vodivost ocelového 

pláště pro průměrnou teplotu pláště 0 °C (18+18)/2 je rovna 48 W/m.K. 

Hodnota tepelné ztráty je: 

 
d

Ts
Q

∆⋅
⋅= λ  

sec/00
005,0

1818
3028,0483 JWQ ==

−
⋅⋅=  
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Tepelná ztráty vedením ocelovým pláštěm víka plazmové pece [37] 

Teplota vnitřního pláště je 17 °C (= teplotě vnější vyzdívky), teplota vnějšího pláště je 21 °C. 

Plocha ocelového pláště je 0,0235 m2, tloušťka pláště 0,010 m. Tepelná vodivost ocelového 

pláště pro průměrnou teplotu pláště 19 °C (17+21)/2 je rovna 48 W/m.K. 

Hodnota tepelné ztráty vedením ocelovým pláštěm víka plazmové pece je: 

 
d

Ts
Q

∆⋅
⋅= λ  

sec/2,4512,451
01,0

1721
0235,0484 JWQ ==

−
⋅⋅=  

Tepelná ztráta vodním chlazením víka plazmové pece [37] 

Průtok vody je 21 l/min = 0,35 kg/sec na základě hustoty vody při 20 °C. Měrné teplo vody 

při teplotě 20 °C je 4179,5 J/kg.K. 

 TcmQ p ∆⋅⋅=  

 ( ) sec/7,8775,171,185,417935,0 JQ =−⋅⋅= . 

Tepelná ztráta spalinami [37] 

Při změřeném průtoku spalin 0,122 m3/sec a měrného tepla spalin při 413 °C (433-20) °C 

1432 J/m3.K je hodnota tepelné ztráty spalinami: 

 TcmQ p ∆⋅⋅=  

 ( ) sec/72150204331432122,0 JQ =−⋅⋅= . 
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8. Závěr 

Využití nízkoteplotního plazmatu v metalurgii je charakterizované vysokými teplotami a 

velmi rychlým průběhem reakce. 

Pokusy s vybraným druhem elektronického odpadu – použitými platebními kartami prokázaly 

možnost použití zařízení s katodo-anodovým zapojením s půdní elektrodou. Upravený 

elektronický odpad se vkládal do reaktoru do taveniny kovu. Struskotvorné přísady se 

přidávaly zvlášť. Jednotlivé pokusy měly relativně vysokou výtěžnost. Výsledný kov 

z pokusu má vyšší obsah niklu a chromu. Obsah vanadu, mědi, niklu, titanu, manganu a 

kobaltu se snížil intenzivním vypařováním. 

Bylo provedeno několik pokusných taveb, na kterých se ověřovaly podmínky zpracování 

vybraného druhu elektronického odpadu. Osobně jsem se zúčastnila jedné pokusné tavby. 

Vstupní surovinou byly použité platební karty. Zpracovávaný materiál se upravoval mletím na 

jednotnou velikost, aby byla dosažena konstantní rychlost sypání do plazmového sloupce.  

Produktem pokusů je přetavený materiál - kov s určitým chemickým složením, dále pak 

struska a spaliny.    

Strusky je relativně hodně s minimální vyluhovatelností vodou. Struska se nerozpadá a je 

inertní (na konci tavby obsahovala struska 64,6 % Al2O3 a 11,3 % SiO2 – tab. 7). Ve Finsku 

se již podobná struska úspěšně využívá ve stavebnictví při stavbě silnic.  

Jako plazmový plyn byl použit dusík. Ukázalo se, že dusík je ekonomicky i technologicky 

nejvýhodnější plazmový plyn. Nepřechází do roztaveného kovu a zvyšuje teplotu plazmy a 

tím i energetickou účinnost procesu.  

Produktem po plazmovém pokusném tavení je pak: 

• tekutý kov na bázi železa s obsahem uhlíku okolo 2,6 % (tab. 6) v závislosti na 

složení vsázky a režimu redukce, 

• struska (tab. 7), jejíž složení nelimituje její další využití např. ve stavebnictví. 

Plyny, které zvyšují teplotu plazmy, zvyšují energetickou účinnost procesu (dusík, vodík). 

Dusík nepřechází do roztaveného kovu a je ekonomicky výhodný.  
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Z provedených experimentů lze učinit následující závěry: 

� hlavní část redukce probíhá uhlíkem s produktem redukce CO, 

� redukce je po ustálení teplotních podmínek velmi rychlá a můžeme předpokládat 

možnost zpracování většího množství odpadu,  

� při překročení sypných rychlostí nebo krátkodobém nedostatečném výkonu může dojít 

k „přidušení“ tavby - pro praktické použití bude třeba optimalizovat sypné rychlosti, 

�  jakost kovu je funkcí podílu jednotlivých složek kovonosného odpadu,   

� kovová frakce se může dále hydrometalurgicky zpracovat pro využití neželezných 

kovů. 

Zapojení s půdní elektrodou je technicky schůdným řešením, vyžaduje však technicky náročnou 

půdní elektrodu. 

Výše uvedené výsledky dávají potvrzení o technické schůdnosti a výhodnosti uvedené 

aplikace plazmového ohřevu i v podmínkách ČR.  
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