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Anotace 

Ve své práci se zabývám problematikou získávání barevných kovů 

z elektroodpadů, především plošné spoje. Uvádím legislativní požadavky a 

zákony týkající se elektroodpadů a některé způsoby jejich zpracování. 

V experimentální části ověřují možnosti použití chemického loužení 

elektroodpadů v kyselinách a následné elektrolýzy, k získání mědi a cínu.  

Klíčová slova  
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Summary 

In my dissertation work I focus on  the issue of extraction of non-ferrous metals, 

especially printed wirings. I list legislativ requirements and laws concerning 

electro-waste and methods of its processing. In the experimental article I'm 

verifying ways of applying chemical leaching on electro-waste in acids, and 

consequently electrolysis, to obtain copper and tin. 
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1 Úvod 

V současné době se s elektrozařízením setkáváme v každodenním životě, ať už 

je to v domácnostech, práci, při osobní zábavě nebo při komunikaci. Mezi tyto 

elektrozařízení patří různé přístroje jako jsou např. televizní přijímače, ledničky, 

tiskárny, počítače, hračky, mobilní telefony aj. Už si ani nedovedeme představit, že 

bychom se bez nich obešli. Ale jako všechno se v dnešní době vyvíjí, 

elektrospotřebiče nejsou výjimkou. Proto vzniká stále větší množství odpadu, který 

se musí zlikvidovat. 

Tato likvidace však musí byt provedena takovým způsobem, aby nezasahovala 

do životního prostředí. Nejlepším řešením pro takovou likvidaci je recyklace a zpětné 

využití všech možných složek elektroodpadu. To vše je opatřeno v zákonech, 

nařízeních a direktivách jednotlivých státu. Česká republika není výjimkou a všechna 

opatření jsou zaimplementována v zákoně o odpadech č.185/2001 Sb. 

Cílem mé diplomové práce je vyhodnotit možnosti získávání mědi a cínu za 

pomoci jednoduchých úpravnických metod, jako je loužení v kyselinách a elektrolýza 

elektroodpadu. V diplomové práci jsou taktéž zahrnuty informace ohledně legislativy 

Evropské unie a České republiky, týkajících se elektroodpadů. V teoretické části jsou 

popsána složení a metody zpracování vysloužilých elektrických a elektronických 

zařízení. V praktické části je zobrazen celý podrobný proces loužení a následně 

dané elektrolýzy jednotlivých výluhů. V závěru diplomové práce je uvedeno 

vyhodnocení mé praktické části.  
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2  Právní p ředpisy elektrovýrobk ů 

Základním právním předpisem pro nakládání s odpady je Směrnice Rady 

75/442/EHS z 15.července 1975 o odpadech, ve znění  směrnice Rady 

91/156/EHS z 18. Března 1991, kterou se mění směrnice  75/442/EHS o 

odpadech, ve znění rozhodnutí Komise z 24. Května 1996, kterou se 

přizpůsobují směrnici Rady 75/442/EHS o odpadech přílohy II a IIB 

(96/350/ES).Tato směrnice byla plně transponována do zákona o odpadech 

č.185/2001 Sb., v platném znění. K této rámcové směrnici jsou postupně 

vydávaný navazující předpisy, které se týkají jednotlivých komodit odpadů, 

jednotlivých způsobu nakládání , statisticky apod. Kromě směrnic jsou 

Evropským parlamentem a Radou vydávány další právní předpisy – Nařízení a 

Rozhodnutí.[1] 

Jako každý členský stát Evropské unie musel začlenit do své legislativy 

právní předpisy EU, Česká republika není výjimkou. Jako základ, který upravuje 

problematiku elektroodpadu, je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2002/96/ES z 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických 

zařízeních (OEEZ). Hlavním účelem této směrnice je prevence vzniku odpadu z 

elektrických a elektronických zařízení, jejich recyklace, opětovného použití a 

jiné formy využití ve snaze snížit množství odpadu. Také se usiluje o lepší 

účinnost v oblasti ochrany životního prostředí ze strany všech subjektu 

zapojených do cyklu elektrických a elektronických zařízení, zejména subjektů 

přímo zapojených do zpracování těchto odpadních zařízení nevyjímaje 

distributorů, spotřebitelů a také výrobců. [2] 

Vzhledem k obsahu nebezpečných látek v elektroodpadech, se vztahuje i 

další ze základních směrnic a to Směrnice Rady 94/31/ES upravující Směrnici 

91/689/EHS o nebezpečných odpadech, která je transponována do zákona 

č.185/2001 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů. [1] 

Dalším důležitým předpisem je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používaní některých 

nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Účel této 

směrnice je přispět k ochraně lidského zdraví, šetrnému využití a zneškodnění 
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odpadních elektrických a elektronických zařízení a to omezením používaní 

nebezpečných látek v EEZ. [3] 

Proto všechny členské státy musí od 1. července 2006 zajistit, aby nově 

vyrobené elektronická a elektrická zařízení uvedené na trh neobsahovala 

nebezpečné látky jako jsou rtuť, olovo, šestimocný chrom, kadmium, 

polybromovaný difenylether (PBDE) a polybromovaný bifenyl (PBB). V 

některých případech nebylo možné tyto předpisy dodržet, proto Komise dospěla 

k Rozhodnutí 2005/618/ES,(30) kterým se mění směrnice 2002/95/ES. Táto 

směrnice stanovuje maximální hodnoty koncentrací pro rtuť, olovo, šestimocný 

chrom, polybromovaný difenylether a polybromované bifenyly ve výši 0,1 % a 

pro kadmium 0,01 % hmotnosti v homogenních materiálech. 

Rozhodnutí Rady 2002/312/ES, kterým se České republice, Estonsku, 

Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Slovensku a Slovinsku povolují určité dočasné 

odchylky od směrnice 2002/96/ES, která stanovuje povinnost členských států 

zajistit, aby bylo nejpozději do 31. prosince 2006 dosaženo míry odděleného 

sběru v průměru nejméně čtyři kilogramy odpadních elektrických a 

elektronických zařízení z domácností na osobu za rok, stanovuje, že se může 

prodloužit tato lhůta o 24 měsíců .[4] 

V současné době je Česka republika na tom lépe, než je stanoveno 

zákonem. Podle článku uvedeného v časopise Odpady, se v roce 2005 v ČR 

k recyklaci neodevzdal téměř žádný elektroodpad. Díky rozšíření sběrné sítě a 

dobře cílené osvětě se však situace rychle změnila. Zatímco v roce 2006 ještě 

každý Čech průměrně odevzdal pouze 1,7 kg elektroodpad, o rok později už 2,4 

kg. V roce 2008 se Češi zmobilizovali a překonali čtyřkilogramovou hranici. 

Výsledek 4,3 kg elektroodpadu na osobu byl nejlepším ve střední Evropě. 

Loňska data sice ještě nejsou známa, ale předpokládá se, že každý Čech 

průměrně odevzdal přes 5 kg elektroodpadu. Přesné hodnoty sběru 

elektroodpadu za roky 2005 až 2009 jsou uvedené na obrázku č. 1.[26] 



Konstantin Babič                 Možnosti získávání vzácných kovu z elektroodpadů 

4 
2010 

 
Obrázek 1: Sběr elektroodpadu v ČR 2005 – 2009 [26] 

 

Z důvodu, že nebylo možné dostatečně srovnat údaje tykající se 

procentuálního využití OEEZ, bylo vydáno Rozhodnutí Komise 2005/369/ES. 

Tento předpis obsahuje pravidla pro sledování vzájemného   souladu členských 

států a formáty údajů pro účely směrnice 2002/96/ES.[5] 

2.1 Legislativa ČR 

Výše zmíněné předpisy jsou implementovány v osmé novele zákona o 

odpadech, jenž vstoupila v účinnost dne 6.ledna 2005, a to zákonem č.7/2005 Sb. 

Pro nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními a elektoodpadech byly 

požadavky promítnuty v 8. dílu. Na základě zmocnění v zákoně byly zpracovány 

návrhy dvou prováděcích vyhlášek: ,,Vyhláška o podrobnostech nakládání 

s elektrickými a elektronickými zařízeními  a odpady z nich '' a ,, Vyhláška, 

kterou se stanoví bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízením a 

elektroodpadem ''. V těchto vyhláškách se detailněji popisují povinnosti pro 

nakládání s elektrozařízením a elektroodpadem stanovené zákonem.[6] 

  

930

17 174

25 011

43 857

56 000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2005 2006 2007 2008 2009 (odhad)

Elektroodpad v tunach



Konstantin Babič                 Možnosti získávání vzácných kovu z elektroodpadů 

5 
2010 

Novela zákona pro své ú čely definuje tyto základní pojmy: 

� elektrické nebo elektronické zařízení (elektrozařízení) – zařízení, jehož 

funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli 

nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo 

elektromagnetického pole, které náleží do některé ze skupin EEZ (viz 

dále) a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1 000 V pro 

střídavý proud a 1 500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení 

určených výlučně pro účely obrany státu, 

�  elektroodpad – elektrozařízení, která jsou odpadem,včetně všech 

komponentů, konstrukčních dílců a spotřebních, jenž jsou součástí 

elektrozařízení v čase, kdy se jej držitel zbavuje, 

� Elektroodpad z domácností – je elektroodpad, který pochází 

z domácnosti fyzických osob a z obchodních, průmyslných, 

institucionálních a jiných zdrojů, který je svým složením a množstvím 

podobný tomu, který pochází z domácností fyzických osob 

�  opětovné použití elektroodpadu – použití zpětně odebraného nebo 

odděleně sebraného elektrozařízení nebo komponent takového 

elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému účelu, pro 

který byly původně určeny, 

� zpracování elektroodpadu – jakákoli operace prováděná po převzetí 

elektroodpadu do zařízení ke zpracování elektroodpadu za účelem jeho 

dekontaminace, demontáže, drcení, využití nebo přípravy na odstranění 

nebo jakákoli jiná činnost provedená s cílem využití nebo odstranění 

elektroodpadu, 

� Zpracovatel elektroodpadu – je podnikatel, kterému ministerstvo udělilo 

autorizaci na zpracování elektroodpadu 

� Recyklace elektroodpadu – je opětovné zhodnocení materiálů a látek 

získaných z elektroodpadu ve výrobním procesu pro původní účel nebo 

pro jiné účely, 

� výrobce elektrozařízení – fyzická nebo právnická osoba oprávněná k 

podnikání, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků 

komunikace na dálku, (1) pod vlastní značkou vyrábí a prodává 
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elektrozařízení, nebo (2) prodává pod vlastní značkou elektrozařízení 

vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na zařízení značka podle bodu 

(1), nebo (3) v rámci své podnikatelské činnosti dováží elektrozařízení do ČR 

nebo tato elektrozařízení uvádí v ČR na trh, 

� distributor – je právnická nebo fyzická osoba podnikatel, která prodává 

elektrozařízení spotřebiteli 

� Smlouva o financovaní – je pro účely tohoto zákona smlouva o půjčce, 

nájmu, pronajmu nebo prodeji na splátky, nebo jiná dohoda o odložené 

platbě, týkající se elektrozařízení, bez ohledu na to, zda podmínky této 

smlouvy, dohody nebo dodatečné smlouvy nebo dodatečné dohody 

ustanovují, že se uskuteční nebo může uskutečnit převod vlastnictví 

tohoto elektrozařízení 

� zpětný odběr elektrozařízení – odebírání použitých elektrozařízení 

pocházejících z domácností od spotřebitelů na místě k tomu výrobcem 

určeném, bez nároku na úplatu, 

� oddělený sběr elektroodpadu – odebírání použitých elektrozařízení 

nepocházejících z domácností od konečných uživatelů na místě k tomu 

výrobcem určeném.[2,7] 

Skupiny EEZ v oblasti p ůsobnosti novely zákona:  

1. Velké domácí spotřebiče.  

2. Malé domácí spotřebiče.  

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení.  

4. Spotřebitelská zařízení.  

5. Osvětlovací zařízení.  

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 řízení.  

10. Výdejní automaty. [2] 
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2.1.1 Základní povinností výrobc ů elektroza řízení 

Základní povinnosti výrobců elektrozařízení jsou zajištění sběru, 

zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a odpadu z 

něj vzniklého na vlastní náklady. Je na výrobcích, zda tuto povinnost budou 

plnit samostatně, společně s jinými výrobci na základě uzavřené smlouvy - tzv. 

solidární systém, nebo přenesením těchto povinnosti na jinou právnickou 

osobu. Výrobce je také povinen zpracovávat a každoročně zasílat ministerstvu 

roční zprávu o plnění těchto povinností. 

2.1.2 Uvádění elektroza řízení na trh 

V zákone se také uvádí povinnost výrobce EEZ, že elektrozařízení musí 

byt navrženo a vyrobeno tak, aby se usnadnila demontáž a využití. Obzvláště 

opětovné použití těchto zařízení a využití materiálu z nichž jsou vyrobena v 

souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí a právními předpisy 

na ochranu veřejného zdraví. 

Důležitým datem pro uvedení elektrozařízení na trh je 13. srpen 2005, 

protože elektrozařízení uvedené na trh před tímto datem se nazývají historická. 

Všechna elektrozařízení uvedené na trh po tomto datu, se musí označovat 

způsobem uvedeným v příloze č. 6 vyhlášky č. 352/2005 Sb. o nakládání s 

elektrozařízeními a elektroodpady.[8] 

Označovaní elektroza řízení uvád ěného na trh:  

• Elektrozařízení se pro účely zpětného odběru a odděleného sběru 

elektroodpadu označuje grafickým symbolem, který pozůstává z pojízdné 

sběrné nádoby na odpad přeškrtnuté křížem. 

• Grafický se musí vyznačit viditelně, čitelně a nesmazatelně. 

• Informacemi pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení 

(informace pro domácnosti). [8] 
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Obrázek 2: Označování elektrovýrobků[29] 

Tento symbol uvedený na výrobku nebo v průvodní dokumentaci, nám 

oznamuje, že použitý elektronicky nebo elektrický výrobek se nesmí likvidovat 

společně s komunálním odpadem. Aby byli správně likvidovány, musí se odvážet na 

místa tomu určena, kde jich přímou zdarma. Správnou likvidaci těchto produktu se 

pomůže k zachováni cenných přírodních zdrojů a napomůžeme k prevenci 

negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. 

Když se likvidace, takto označeného odpadu, provede nesprávně, může 

byt udělená pokuta v souladu s národními předpisy.Česká inspekce životního 

prostředí (ČIŽIP) dlouhodobě provádí kontroly zařízení určených ke sběru a 

výkupu odpadů. V roce 2007 bylo ze strany ČIŽIP provedeno celkem 389 

kontrol, přičemž 65 na základě přijatého podnětu. Za zjištěná porušení bylo 

zahájeno celkem 195 správních řízení o uložení pokuty. V rámci tohoto úkolu již 

150 rozhodnutí o pokutě v celkové výši 22 507 000 Kč nabylo právní moci. 

Nejvyšší pokuta dosáhla částky 5 000 000 Kč (čísla se týkají sběru odpadu 

obecně).[8,28] 

Konečný uživatel musí byt informován o tom, jakým způsobem má 

provést odděleny sběr, protože on rozhoduje, kde vyřazené zařízení skonči. 

Informace o požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se 

směsným komunálním odpadem, poskytuje výrobce prostřednictvím 

distributorů. 
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3 Elektroodpad  

Elektroodpad je definován jako elektrozařízení, které se stalo odpadem, 

včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které jsou v tom 

okamžiku součástí elektrozařízení. Zkratkou elektrozařízení jsou dle zákona o 

odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění myšlena elektrická a elektronická 

zařízení, jejichž funkce musí být závislá na elektrickém proudu nebo na 

elektromagnetickém poli nebo se musí jednat o zařízení určená k výrobě, 

přenosu a měření elektrického proudu nebo magnetického pole, a ta 

elektrozařízení, jež jsou používána při napětí nepřesahující 1000 V pro střídavý 

proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, vyjma zařízení určených výlučně pro 

účely obrany státu. Dále elektrozařízení, aby mohla být klasifikována jako 

elektroodpad, musí spadat do jedné z deseti skupin uvedených v příloze č.7 

zákona o odpadech. [9] 

Aby se s elektroodpadem správně zacházelo musí se vhodně rozčlenit. 

Některá způsoby rozdělení: [7] 

Podle p ůvodu: 

� domácí elektrospotřebiče a elektronika 

� průmyslové zařízení a služby 

Podle využití:  

� přístroje z domácnosti 

� zdroje světla 

� zdroje energie 

� telekomunikační 

� zábavní elektronika 

� lékařská technika 

Podle použitelnosti: 

� televizní přijímače 

� ostatní domácí elektronika – radiopřijímače, zesilovače, záznam zvuku a 

obrazu, zařízení pro jejich reprodukci 

� domácí elektrospotřebiče pro ohřev a chlazení, praní a sušení, vysavače, 

mytí, elektrické hračky 
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� zdroje světla domácí a průmyslové - zářivky, výbojky, žárovky 

� kancelářská technika – PC, monitory, telefony, kalkulačky, kopírky, 

tiskárny atd. 

� ochranná a zabezpečovací zařízení – snímače, čidla, identifikátory, 

hodiny, programovací zařízení, záznamová zařízení 

� zdroje elektrické energie – nouzové zdroje střídavé a stejnosměrné, 

baterie, akumulátory atd. 

� silnoproudá zařízení – rozvody, transformátory 

� velká průmyslová zařízení informační a spojovací techniky, regulační 

zařízení, klimatizace, elektromotory 

� laboratorní a lékařská zařízení – analyzátory, rentgeny, ultrazvuk atd.  

Dle zákona o odpadu, si  musí výrobce od 13.sprna 2005 financování 

odpadu z elektrozařízení uvedeného na trhu zajistit ze svých vlastních 

finančních zdrojů. Do uvedeného data záleželo financování odpadu 

z elektrozařízení  na tom, zda jsou výrobky stejného typu nebo funkce nebo 

není. V prvním případě financování spadá na výrobce při dodávce. V druhém 

případě tuto povinnost musí splnit konečný uživatelé. 

Součástí právního řádu České republiky je kromě zákona o odpadech taktéž 

vyhláška č. 352/2005 Sb. O podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a 

elektroodpadu a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi. V příloze 

jsou uvedeny technické požadavky na zpracování elektroodpadu. Povoleno je 

používat pouze technologie určené pro zpracování elektroodpadu, které zabrání 

úniku nebezpečných látek ohrožujících životní prostředí.  

Z elektroodpadu je nutné p řednostn ě demontovat  [8]: 

a) kondenzátory obsahující PCB 

b) součásti obsahující rtuť, jako jsou např. přepínače nebo fluorescenční 

lampy na podsvěcování displejů 

c) baterie a akumulátory 

d) tištěné spoje z mobilních telefonů obecně, nebo z jiných přístrojů pokud 

je povrch tištěného spoje větší než 10 cm2 
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e) inkoustové kartridže, tonerové kazety pro kapalné a pastovité náplně, 

stejně jako barevné tonery 

f) plasty obsahující brómované retardéry hoření 

g) azbestové odpady a konstrukční součásti obsahující azbest 

h) obrazovky 

i) regulované látky 

j) roztok amoniaku a vody u absorpčních chladicích zařízení 

k) všechny ostatní kapaliny zejména oleje a žíraviny 

l) výbojky, zářivky 

m) displeje z tekutých krystalů o ploše větší než 100 cm2 (pokud možno 

společně s pouzdrem) a všechny displeje podsvícené výbojkami 

n) vnější elektrické kabely 

o) součásti obsahující ohnivzdorná keramická vlákna 

p) součásti obsahující radioaktivní látky, se kterými se dále nakládá podle 

zvláštního právního předpisu 

q) elektrolytické kondenzátory s výškou od 25 mm a průměrem od 25 mm 

nebo srovnatelného objemu 

Přednostně demontované části, součásti a materiály z elektroodpadů musí 

být využity nebo odstraněny v souladu se zvláštními právními předpisy 

upravující nakládání s nebezpečnými látkami v nich obsaženými. 

3.1 Zpracování elektroodpadu 

Zpracování elektroodpadu musí probíhat za použití nejlepších 

dostupných technik, které zajišťuje výrobce. Zároveň taktéž má ze zákona 

povinnost zpracovatelům poskytnout veškeré informace o možnostech 

opětovného použití elektrozařízení a materiálového využití elektroodpadu, 

hlavně údaje o obsahu nebezpečných látek, případně způsobu jejich 

odstranění. Zpracovatel je povinen evidovat převzatý elektroodpad, způsob jeho 

zpracování a zasílat veškeré údaje o zařízení příslušnému správnímu úřadu.  
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Způsoby zpracování vybraných elektroodpad ů: 

a) z obrazovek odstranit vrstvu luminoforů, getrové destičky a elektronový 

zdroj 

b) z elektroodpadu obsahujícího regulované látky definované zákonem č. 

86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, které poškozují ozónovou vrstvu nebo 

mají potenciál globálního oteplování (GWP) vyšší než 15, pokud je 

obsahují pěny a chladící obvody řádně odsát plyny a řádně zpracovat. S 

plyny poškozujícími ozónovou vrstvu nakládat v souladu se zvláštním 

právním předpisem 

c) u konstrukčních součástí obsahujících rtuť provést vhodná opatření k 

zabránění emisí rtuti 

3.2 Využívání elektroodpadu 

Výrobce musí vytvořit systém, dle kterého by mělo být zajištěno využití 

elektoodpadu, který bude navazovat na zpětný odběr elektrozařízení nebo 

oddělený sběr elektroodpadu. Pokud  to je jen možné, vždy se použije opětovné 

využití celku. V novelizované části zákona o odpadech účinná od 1. ledna 2009  

se uvádí minimální rozsah využití elektrozařízení dle jednotlivých skupin. V níže 

uvedené tabulce č.1 je uvedena míra procentuálního využití, materiálového 

využití a opětovného použití komponentů, materiálů a látek v rozsahu průměrné 

hmotnosti elektrozařízení. 

Tabulka 1: Míra využití elektrozařízení[30] 

Skupina elektroza řízení Využití v [%] 
Opětovné použití a 

materiálové využití v [%] 

1,10 80 75 

3,4 75 65 

2,5,6,7,9 70 50 

výbojky a zářivky 80 - 

 

Fungující systém zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů přináší 

mimo ochrany životního prostředí a recyklace druhotných surovin také další 

výhody. Časopis odpady uvádí, že od září 2005 do října 2008 společnost 
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Elektrowin zpracovala u svých smluvních partnerů 42 200 tun vyřazených 

spotřebičů. Na skládkách tak skončilo jen 10 % materiálů, které se staly 

skutečnými odpady. To vše se podařilo díky bezpečné likvidaci nebezpečného 

materiálů o hmotnosti 160 tun, především freonu.[27]   

Elektroodpad, který vyžaduje zvýšenou pozornost vzh ledem k obsahu 

toxických látek:  

� Baterie (lithiové, olověné,rtuťové, nikl - kadmiové ) 

� Součástky obsahující rtuť  

� Karbonizované kabely, elektronický a elektrický šrot určený k drcení 

� Kondenzátory s obsahem PCB 

� Desky s tištěnými spoji, vybavené součástkami s obsahem škodlivých 

látek 

� Výbojky, fluorescenční elektronky, žárovky a zářivky s obsahem rtuti ve 

formě odpadního skla a střepů nebo ve fyzikálně inertní formě 

� Skleněný odpad z obrazovek a další olovnatá skla  

� Elektrická a elektronická součástky a zařízení s ekologický významným 

množstvím škodlivých látek (klimatizační a chladicí zařízení a nebo 

chladicí systémy s obsahem toxických látek jako chlor, fluor, uhlovodíky , 

chladicí oleje).[10] 

3.3 Materiálové charakteristiky elektroodpadu  

Elektronický a elektrotechnický odpad je především složen z plastů (asi 

30 %). Tyto plasty z velké časti (>25 %) jsou vyrobeny z polymerů C-H-O jako 

je polypropylen, polystyren, polyetylen apod.  Zbytek plastů jsou halogenidové 

(< 5 %) a nitrogenové (< 1%) polymery. Další složku tvoří žáruvzdorné oxidy 

(asi 30 %), kterých hlavní složkou je SiO2 (15 %), Al2O3 (6 %) a oxidy 

alkalických zemin (6 %). Dále jsou to kovy (asi 40%),které jsou měď – Cu 

(20%), železo – Fe (8%), nikl – Ni (2%), cín – Sn(4%), olovo – Pb (2%), hliník – 

Al (2%), zinek – Zn (1%), zlato – Au (0,1%), stříbro – Ag (0,2%) a paladium Pd 

(0,005%). Tyto kovy se vyskytují v elektronických součástkách – povrch 

konektorů, integrovaných obvodů apod. (obrázky č. 4,5).[10,11] 
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Obrázek 3: Složení odpadů[12] 

 

Obrázek 4: Procentuální složení kovu v elektroodpad [12

Složení odpadů

Plasty 30 %

Kovy 40 %

Těžkotavitelné oxidy 30 %

Kovy

Sn 4 %

Fe 8 %

Ni 2 %

Pb 2 %

Al 2 %

Zn 1 %

Cu 20 %

Jiné1 %
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12] 

Plasty 30 %

Kovy 40 %

žkotavitelné oxidy 30 %
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Obrázek 

 

Tohle složení 

obzvláště na druhu výrobk

zemi původu, roku výroby, velikosti z

metodách. V tabulce jsou materiálové hodnoty z

 

Tabulka 2

Elektronická 
jednotka 

Železo
jeho slitiny

Osobní po čítač 
Televizní 
přijíma če 

9,9

Zesilova če 62,2
Autorádia 

Reproduktory 2,5
Sluchátka 23,8

Videorekordéry 
Sporáky 77,9

Automatické 
pračky 

67,3

Mikrovlné trouby 71,3
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Obrázek 5: Procentuální složení plastu v elektroodpadů[12

 elektronických jednotek je závislé na 

 na druhu výrobků, které do této kategorie zahrnujeme, na výrobci, 

vodu, roku výroby, velikosti zřízení a na použitých analytických 

bulce jsou materiálové hodnoty z globálního hlediska.

2: Materiálové složení jednotlivých elektroodpadů

Železo a 
jeho slitiny  

Neželezné 
kovy 

Plasty  Sklo  
Elektro 

sou částky
Elektronika hm. % 

32 18 23 15 12

9,9 3 9,5 56,9 8

62,2 20,7 1,6 - 15,5
52 8,3 6,9 - 31
2,5 2,5 31 - 1,5
23,8 23,8 42,9 - 7,1
50 12,6 22,6 - 7,2

77,9 0,9 1 7,3 4,9

67,3 2,8 7 1,1 14,3

71,3 7,8 3,8 7 6,7

Plasty

C-H-O Polymery 
25 %

Halogenidové 
polymery 4 %

Nitrogenové  
polymery 1 %
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12] 

elektronických jednotek je závislé na řadě faktorů, 

, které do této kategorie zahrnujeme, na výrobci, 

ízení a na použitých analytických 

globálního hlediska.[12] 

Materiálové složení jednotlivých elektroodpadů[12] 

Elektro 
částky  

Ostatní  

12 - 

8 12,7 

15,5 - 
31 1,8 
1,5 62,5 
7,1 2,4 
7,2 7,6 
4,9 8 

14,3 7,5 

6,7 3,4 
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Kovy v elektroodpadech a jejích využití  

Sb - malé množství antimonu je obsaženo v samozhášecích přísadách, a to ve 

formě chloridu antimonitého nebo oxidu antimonitého. 

As – uvnitř světelných diod (LED) se nachází malé množství arzenu ve formě 

arzenidu galia. 

Fe, Al  – pro konstrukční účely jako je například výroba krytů, rámů a 

pohyblivých částí se využívají základní kovy jako je železo a hliník. 

Be – malý obsah berylia ve formě slitiny s mědí (obyčejně 98 % Cu a 2 % Be) 

může být přítomno ve zdířkách starších základních desek, které slouží 

k připojení dceřiných desek. Taktéž malé množství může být nalezeno v „finger 

clips “ používajících se k udržování elektrické vodivosti v kovovém krytu. 

Cd – kadmium se nachází v některých součástkách s PCB jako jsou rezistory a 

povrchově montované čipy, infračervené detektory a polovodiče. Taktéž malý 

obsah se nachází v plátovaných kontaktech, spínačích a velmi malé množství 

kadmia se může používat jako stabilizátor v PVC izolacích pro dráty využívané 

při konstrukci počítače. Dobíjecí nikl-kadmiové baterie se používali v starších 

typech laptopů. V současné době se používají spíše baterie typu 

niklmetalhydrid NiMH nebo lithiové. 

Cu – měď využívající se jako hlavní vodící prvek uvnitř elektronických zařízeních 

může být nalezena v PCB součástech, kabelech a elektromagnetech, 

v obrazovkách a v paměti počítače. Procentuální zastoupení mědi se v kabelech 

mění v rozmezí 20 – 45 %. Záleží na kapacitě a délce použitých kabelů. 

Cr – chrom se používá jako přísada zvyšující tvrdost nebo jako protikorozní 

přísada v ocelových krytech a také jako dekorační kov při konečných pracích. 

Pb – ve velkém počtů komponentů se nachází olovo. Ve skleněné matrici každé 

čelní desky obrazovky a kónusu je přibližně obsaženo 2 – 3 % olova 

v nerozpustné formě tj. asi 27 % z celkového složení obrazovky. Dále 15 – 100 

mg olova je obsaženo ve formě rozpustného oxidu olovnatého ve „frite“, což je 

druh pájkového skla používaného pro spojení čelní deky s kónusovým 

zakončením. Malé množství olova je obsaženo v pájce spojující malé 
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komponenty k deskám tištěných spojů a ke svařování spojů. Malé množství 

síranu olovnatého se může také použít jako stabilizátor v PVC opláštění kabelů 

a drátu. Některé poslední modely laptopů mohou obsahovat zapečetěné 

olověné akumulátory. 

Li  – lithium je obsaženo v systémech bateriového zálohování v základní desce 

počítače a v bateriích některých novějších typů laptopů. 

Hg – rtuť se nachází v malých lampách zajišťující prosvětlování ve světelných 

diodách, nicméně v poslední době se rtuť nahrazuje xenonem. Průměrné 

množství rtuti v laptopech se pohybuje v rozmezí od 0,12 do 5 mg, což přibližně 

odpovídá jedné pětině rtuti obsažené v běžných zářivkách používaných 

v domácnostech. Rtuťové spínače a relé byly tradičně využívány u velkých 

sálových počítačů. Rtuť může byt také v malém množství bateriích a deskách 

s tištěnými spoji. 

Au, Pt, Ag  – ušlechtilé kovy jako například zlato, platina a stříbro se využívají 

jako vodivý materiál především v konektorech. 

Zn – zinek ve formě sulfidu zinečnatého společně s kovy vzácných zemin tvoří 

luminiscenční vrstvu uvnitř obrazovek. Táto vrstva má za úkol přeměňovat 

kinetickou energií elektronových paprsků na světlo. 

Ti, Ni, Co, Mn  – tyto kovy jsou přítomny v malých množstvích většinou jako 

slitinové prvky. Hliník je používán ve slitině s titanem, železo s niklem, kobaltem 

a manganem v ocelových krytech. Např. kobalt může být obsažen v NiMH 

bateriích. 

Ge, Ga, In, Se, Rh, Ta  – případné stopy jednotlivých kovů mohou být nalezeny 

v součástkách desek tištěných spojů, germanium a galium v polovodičích, 

indium a selen v detektorech, ruthenium v rezistorech a tantal 

v kondenzátorech. 

Eu, Tb, V, Y  – luminiscenční směsi a zářiče uvnitř obrazovek (kromě sulfidu 

zinečnatého nebo sloučenin kadmia uvedených výše) obsahují europium, 

terbium, vanad a ytrium.[12] 
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V zhledem k rozmanitému složení elektronického odpadů, je nejlepším 

způsobem zpětného využití všech složek, separace jednotlivých komponentu, 

součástek a následné recyklace těchto složek. 

Recyklace  ( z anglického slova recycling = recirkulace, vrácení zpět do 

procesu) znamená znovu využití, znovuuvedení do cyklu. V původním slova 

smyslu se recyklací rozumí vrácení do procesu, ve kterém odpad vzniká – tedy 

pro původní účel a stejný systém. Umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné 

zdroje a v některých případech může omezovat zátěž životního prostředí. Také 

nám umožňuje zajištění zásob v případě absolutního nedostatku nebo snížení 

nákladů při stoupajících cenách surovin. Rozdělujeme ji na přímou a nepřímou. 

Přímá recyklace znamená znovuvyužití věci bez další úpravy. Nepřímá 

recyklace zahrnuje znovuvyužití pomocí znovuzpracování materiálu 

z odpadu.[13] 

Využití recyklace druhotných surovin získaných pečlivou separaci ze 

starých spotřebičů, snižuje energetickou náročnost například při výrobě železa 

(tabulka č. 2).[27] 

Tabulka 3: Zisky z recyklace elektroodpadu[27] 

Odpady vzniklé z elektroodpad ů za 

roky 2005 - 2008  
42 021 tun  

Ušetřené emise CO 2 483 687 tun 

Ušetřené kWh  1 871 870 802 

Ušetřena ropa  181 837 423 litrů 

  

Složení elektroodpadů, se odlišují z hlediska druhu odpadu, dle kategorie 

stanovené směrnicí i z hlediska doby výroby.Specifickým odpadem jsou 

elektronická zařízení, která nazýváme historická. Tato zařízení jsou vyráběna s 

větším podílem dřeva (chassis), pertinaxu (desky s plošnými spoji), ale také 

zlata, které se často používalo k pokovení kontaktů, zejména v sálových 
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počítačích či telefonických ústřednách. Právě z tohoto důvodu je důležité, aby se 

při druhotném zpracování posuzovalo individuálně, jak nadále nakládat s konkrétním 

elektroodpadem nejen z technologického hlediska, ale i z hlediska elektronického. 

Recykla ční procesy: 

I. Materiálové zhodnocení 

� Posouzení zbytkové hodnoty obchodním partnerem je zvláště 

důležité pro odhadnutí ekonomického přínosu při recyklaci 

� Zhodnocení zpracovateli elektroodpadu vzhledem k nejlepšímu 

možnému způsobu zpracování 

II. Přidaná hodnota 

� Znovuvyužití a prodej zboží třetí osobě 

� Rekonstrukce, modernizace zboží za účelem prodeje nebo 

darování třetí straně 

III. Předběžné zpracování 

� Demontáž jednotlivých částí pro opětné použití 

� Demontáž za účelem recyklace nebo odstranění škodlivých či 

hodnotných složek 

� Zpracování drcením, mletím, granulací, stříháním, paketováním, 

briketací, kryogenními metodami 

� Separace železných a neželezných podílů, ušlechtilých kovů, plastů 

atd. 

IV. Recyklace kov ů 

� Tavení železa 

� Rafinace neželezných kovů 

V. Zpracování (zneškodn ění) 

� Recyklace nebezpečných látek 

� Zneškodnění nebezpečných látek 

VI. Deponace 

� Uložení nebezpečných složek 

� Uložení nerecyklovatelného zbytku z elektroodpadu.[12] 
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3.4 Možnosti zp ětného získávání ušlechtilých kov ů z elektronického 

odpadu 

Struktura elektronického odpadů se neustále mění. Stále více sílí 

požadavek na zdokonalení a účinnou stimulaci sběrové cesty a zejména na 

důsledné dělení jednotlivých frakci. Přepracování a likvidace elektroodpadu 

představuje velmi rozsáhlý soubor činností aplikovaných na neobyčejně 

rozmanitou třídu materiálů, která zahrnuje předměty od velikosti mobilního 

telefonu až po mnohatunové smyslové soubory jako velíny se souvisejícími 

systémy čidel, telefonní ústředny nebo velkokapacitní chladící zařízení.[14] 

Jednotlivé metody zpracování tzv. „elektrošrotu“ lze rozdělit následovně: 

� mechanické, 

� pyrometalurgické, 

� hydrometalurgické, 

� elektrochemické, 

� biotechnologické. 

3.4.1 Mechanické metody 

Principem těchto metod je zmenšení velikosti vstupního materiálu a jeho 

roztřídění s využitím fyzikálních vlastností jednotlivých složek.  

V první fázi před mechanickým zpracováním se provede ruční nebo 

částečně mechanizovaná demontáž, za měřená na součásti s obsahem 

cenných kovů, jako jsou transformátory, cívky, chladící tělesa, motory, 

kondenzátory, baterie, kabely, vodivé desky aj. Taktéž ručně musí být 

odstraněny součásti s obsahem nebezpečných látek, např. rtuťové spínače, 

kondenzátory s obsahem PCB (obrázek č. 6).[11] 
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Obrázek 6: Postup zpracování elektronického odpadu [11] 
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3.4.2 Pyrometalurgické metody 

Tyto metody využívají procesů pyrolýzy, tavení spékání a reakcí 

s plynnou fází za vysokých teplot. 

Plastické hmoty a jiné organické složky obsažené v materiálech se 

nejběžnějším způsobem odstraňují spálením v peci nebo tavenině kovů.  

Výhodou  těchto tavících procesů je schopnost zpracovat všechny formy 

elektronického odpadu. 

Nevýhodou  těchto procesů je: 

� plasty a izolační materiály  jsou zdrojem znečištění životního prostředí při 

jejich odstraňování, 

� keramické a skleněné složky zvětšují množství strusky, přičemž zároveň 

rostou ztráty ušlechtilých i základních kovů.[11]  

3.4.3 Hydrometalurgické metody 

Hlavním technologickým způsobem hydrometalurgických procesů je 

několikastupňové zásadité, kyselé nebo amoniakální loužení roztříděných 

materiálů. Výluhy bývají zpracovány na kov celou řadou procesů začínající 

cementací, precipitací, destilačním srážením až po iontovou výměnou, extrakcí 

a extrakční elektrolýzou. 

Výhody  této metody: 

� možnost zpracovávat bohaté i chudé materiály, 

� procesy probíhají při nízkých teplotách, 

� vyšší výtěžnost a menší ztráty ušlechtilých kovů než u 

pyrometalurgických metod, 

� nižší spotřeba energie a provozní náklady, 

� lepší ochrana životního prostředí. 

Nevýhody  této metody: 

� nízká životnost zařízení vzhledem k agresivitě používaných chemikálií, 

� použití drahých konstrukčních materiálů (antikorozní ocel, titan a jiné), 

� vznikají silně zasolené odpadní vody s obsahem Cl−, NO3
−, SO4

2 −, 
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� exhalace s obsahem NOx, SO2, 

� neschopnost okamžité reakce na změnu složení zpracovávaného 

materiálu,velké objemy loužících roztoků.[11] 

V experimentální části se budu věnovat získávání mědi a cínu za pomocí 

hydrometalurgických a elektrochemických metod. 

3.4.4 Elektrochemické metody 

3.5 Elektrolýza 

Elektrolyt je látka, která při interakci s molekulami polárního 

rozpouštědla se štěpí nebo-li disociuje na volně pohyblivé ionty Elektrolyty jsou 

látky, které v pevné fázi jsou složeny z iontů (NaCl,NaOH), nebo z molekul, ve 

kterých jsou velmi polární chemické vazby (HCl,CH3COOH). Ději při kterém v 

daném rozpouštědle vznikají volně pohyblivé ionty říkáme elektrolytická 

disociace ,případně krátce pouze disociace. Elektrolyty dále klasifikujeme na 

slabé a silné. [21] 

Elektrolyty silné jsou takové elektrolyty ve kterých prakticky dochází k 

rozštěpení všech chemických vazeb v původních látkách a ke vzniku volně 

pohyblivých iontů. U silných elektrolytů prakticky neexistují nedisociované 

molekuly původně rozpouštěné látky.Mezi silné elektrolyty patří např. roztoky 

kyseliny sírové, chlorovodíkové.[21] 

Elektrolyty slabé jsou takové elektrolyty,ve kterých jsou rozpouštěné 

látky převážně přítomné ve formě nedisociovaných molekul a pouze jen jejich 

malá část je disociována na ionty.Opačné vlastnosti mají elektrolyty silné.Mezi 

slabé elektrolyty patří např. kyselina uhličitá, trihydrogenfosforečná, amoniak a 

většina organických kyselin.[21]  

Elektrické pole, které vznikne v elektrolytu mezi anodou (spojenou s 

kladným pólem zdroje) a katodou (spojenou se záporným pólem zdroje), působí 

na ionty elektrostatickými silami a vyvolává jejich uspořádaný pohyb: elektrický 

proud. Kationty se pohybují směrem ke katodě, anionty k anodě. Na 

elektrodách odevzdávají ionty svůj náboj a mění se v elektricky neutrální atomy 
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nebo molekuly, které se vylučují na povrchu elektrod nebo chemicky reagují s 

materiálem elektrody nebo elektrolytem. Látkové změny vyvolané průchodem 

proudu elektrolytem na elektrodách se nazývají elektrolýza (Obrázek č. 7).[20]  

  

 

Obrázek 7: Proces elektrolýzy[23] 

Zkoumání elektrolýzy dalo vzniknout novému oboru – elektrochemii. 

Elektrolýzou se zabýval v první polovině 19. století anglický fyzik Michael 

Faraday, který zformuloval Faradayův zákon pro elektrolýzu :  

První Faraday ův zákon  určuje hmotnost látky vyloučené na elektrodě 

nebo v roztoku.  

Hmotnost m vyloučené látky je přímo úměrná náboji Q, který prošel 

elektrolytem: � � � · � � � · � · �, kde konstanta úměrnosti je pro danou látku 

charakteristická a nazývá se elektrochemický ekvivalent látky [A] �[A] �[A] �[A] �    kgkgkgkg⋅⋅⋅⋅CCCC−−−−1111  

Druhý Faraday ův zákon  zpřesňuje výpočet konstanty A ,která vystupuje 

v prvním zákoně.  

Elektrochemický ekvivalent látky A vypočteme, jestliže její molární 

hmotnost dělíme Faradayovou konstantou a počtem elektronů nutných k 

vyloučení jedné molekuly: �==== 
��

��
 . Látková množství různých látek vyloučených 

při elektrolýze týmž nábojem jsou chemicky ekvivalentní. (Mohou se navzájem 

nahradit v chemické sloučenině nebo se mohou beze zbytku sloučit.) [19,22] 
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3.5.1 Využití elektrolýzy 

Elektrometalurgie  – průmyslový obor, který se zabývá výrobou kovů 

elektrolýzou.Ukažme na příkladu výroby hliníku. Z bauxitu se nejprve vyrobí  

čistý Al2O3. Bauxitová ruda se zahřívá s roztokem NaOH, ve kterém se rozpustí 

hliníková složka na hlinitan sodný, nerozpustné složky (železitá, křemičitá) se 

odfiltrují. Z hlinitanu se získá Al(OH)3 zaváděním CO2. Žíháním Al(OH)3 se 

připraví čistý Al2O3. Dále se postupuje s využitím elektrolýzy. Elektrolytická 

vana (elektrolyzér) zhotovená z uhlíku se naplní taveninou Al2O3 s Na3AlF6, 

který snižuje teplotu tání na 950 °C. Katodou jsou uhlíkové stěny elektrolytické 

vany, anodou silné uhlíkové tyče ponořené do elektrolytu. Průchodem 

elektrického proudu mezi katodou a anodou se směs taví, dochází k elektrolýze 

a na dně uhlíkové vany se postupně usazuje roztavený  čistý hliník, odkud se 

vypouští do zvláštních forem. Kyslík se vylučuje na anodě, která uhořívá za 

vzniku CO. Podobně se elektrolyticky vyrábějí např. hořčík, sodík, vápník. [24] 

Na obrázku č. 8 je znázornená vana pro tento proces. 

 

 

Obrázek 8: Vana pro proces elektrometalurgie[25] 

 

Elektrolytické čištění kov ů umožňuje odstranit z kovu nežádoucí 

příměsi. Např. pro elektrotechnické účely je potřebná dostatečně čistá měď, 

poněvadž její odpor je podstatně nižší než odpor surové mědi vyráběné 

v hutích. Z mědi určené k elektrolytickému čištění se zhotovují tlusté desky, 

které se vloží do elektrolytické vany jako anody, tj. kladné elektrody. Katodou je 
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tenká deska z čisté mědi a jako elektrolyt se používá vodný roztok síranu 

měďnatého. Elektrolýza probíhá při určitém napětí, při němž se na katodě 

vylučuje čistá měď a ostatní příměsi klesají ke dnu jako kal. Podobným 

způsobem se získávají i jiné kovy, např. nikl, zinek.[25] 

Vysoušení zdí. 

V cihle, maltě, betonu a jiných stavebních materiálech jsou kapiláry, kterými 

vzlíná voda od základů stavby vzhůru a zvlhčuje stěny zdí. Ve vodě jsou 

rozpuštěny různé soli, a tak zdivem vlastně vzlíná elektrolyt. Do vlhké zdi se 

zatlučou z obou stran hřebíky, připojí se k napětí přibližně 30 V. Elektrolyt v 

kapilárách se začne elektrolýzou rozkládat, částečkami soli se kapiláry zaplní, a 

tím se omezí vzlínání vody. Současně probíhá i elektrolýza vody na plynný 

vodík a kyslík, které ze zdiva vyprchávají, a tak se urychlí i vysušení zdiva 

(Obrázek č. 9).[24] 

 

Obrázek 9: Vysoušení zdi[24] 
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Galvanické pokovování  nebo-li galvanostegie je důležitý technologický postup, při 

němž se výrobky z méně ušlechtilých kovů pokrývají vrstvou ušlechtilejšího kovu, 

např. chrómu, který je odolnější proti korozi. To má značný význam pro snížení 

škod, které nežádoucí korozí kovových materiálů vznikají. Průkopnické práce 

v oblasti galvanostegie položil Werner Siemens a Moritz Hermann Jacobi, který také 

vypracoval metodu ke zhotovování velmi přesných otisků mincí, uměleckých 

předmětů apod. pomocí elektrického proudu, tzv. galvanoplastiku. Stejným 

problémem se ve stejnou dobu zabývalo několik vědců. Pomocí galvanoplastiky se 

vyrábí např. gramofonové desky(Obrázek č.10).[25] 

 

Obrázek 10: Galvanické pokovování[31] 

 

Galvanoplastika – elektrolytický způsob výroby kovových povlaků silných i 

několik milimetrů. Umožňuje zhotovovat velmi přesné kovové lisovací formy,  

kterých se používají k výrobě různých předmětů, např. gramofonových desek. 

Zvuk z mikrofonu se rycím hrotem zaznamená nejdříve do voskové nebo jiné 
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měkké hmoty, a tak se získá tzv. pozitivní fólie se spirálovou drážkou. Na fólii 

se pak zachytí velmi jemný prášek stříbra, vznikne vodivý povrch, 

elektrolytickým postupem se na něm vytvoří silnější vrstva mědi, a tak se získá 

lisovací forma zvaná originál, jejíž vyvýšeniny jsou věrným obtiskem ve vosku 

vyrytých drážek. Takto zhotovených lisovacích forem se pak používá k výrobě 

(dnes opět populárních) gramofonových desek(obrázek č.11). [24] 

 

Obrázek 11: Galvanoplastika[32] 

 

Polarografie . 

Polarografie patří mezi elektrochemické analytické metody. Slouží 

k určování přítomnosti a koncentrace neznámých látek v roztoku. Tuto metodu 

vytvořil český fyzikální chemik Jaroslav Heyrovský a v roce 1959 za objev 

polarografie obdržel jako první Čech Nobelovu cenu za fyziku. Princip spočívá 

ve vyhodnocování závislosti elektrického proudu na napětí na dvojici elektrod, 

které jsou ponořené do roztoku, v němž probíhá elektrolýza. Závislosti mají tvar 

vln, jejichž poloha charakterizuje jednotlivé druhy látek. Z velikosti nárůstu 

proudu lze určit koncentraci příslušné látky. Katodou je odkapávající rtuť čímž je 
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zaručeno, že se povrch elektrody neustále obnovuje.Schéma zapojení 

polarografu je znázornená na obrázku č.12.[25] 

 

Obrázek 12: Schéma zapojení klasického polarografu[33] 

3.6 Získávané kovy z elektroodpadu  

3.6.1 Měď – Cu 

Jedná se o ušlechtilý kov načervenalé barvy člověkem používaný již od 

starověku.  Charakterizuje se velmi dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí, 

mechanicky dobře zpracovatelný a odolný proti korozím. Je velmi důležitou 

součástí slitin a nepostradatelný pro elektrotechniku.  

V zemské kůře se nachází poměrně vzácně. Obsah činí 55 - 70 mg/kg. 

Vyšší obsah ryzí mědi se vyskytuje převážně ve sloučeninách, ojediněle pak 

v přírodě. 

Nejčastěji se nachází ve formě sulfidů, mezi něž patří např. chalkosin 

neboli leštěnec měděný Cu2S, covellin CuS, bornit Cu5FeS4, bouronit 

(Cu2Pb)3[SbS3]2,  chalkopyrit  neboli kyz měděný CuFeS2. Dalšími 
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významnými minerály jsou kuprit Cu2O, malachit Cu2(CO3)(OH)2 a 

azurit Cu3(CO3)2(OH)2. 

Měď jako ušlechtilý kov nedokáže z kyseliny vytěsnit kation 

vodíku, proto se nerozpouští v minerálních kyselinách, nýbrž 

v oxidujících kyselinách nebo v neoxidujících kyselinách v prostředí 

oxidačních činidel. 

Reakce m ědi s kyselinami použitými v experimentální části: [7] 

1. V roztoku zředěné kyseliny sírové se měď nerozpouští, ale v přítomnosti 

oxidačního činidla se měď rozpouští za vzniku zelenomodrého roztoku 

síranu měďnatého. V koncentrované kyselině sírové, která již je oxidující 

kyselinou, se měď zprvu nerozpouští a pouze černá na oxid měďnatý, 

uvolňuje se oxid siřičitý, a teprve po zčernání mědi se oxid měďnatý 

rozpouští v kyselině sírové na modrý roztok síranu měďnatého. 

H2SO4 + H2O2 + Cu ���� CuSO4 + 2 H2O 

2. V roztoku koncentrované kyseliny dusičné, která je také oxidující 

kyselinou, se měď rozpouští za vzniku modrého roztoku dusičnanu 

měďnatého a uvolňování  oxidu dusičitého. 

Cu + 8HNO3 ���� 3 Cu (NO3)2 + 2NO + 4H2O 

 

Recyklace m ědi: 

Nejnovější údaje poskytnuté Mezinárodní skupinou pro studium mědi 

(International Copper Study Group, ICSG) ukazují rostoucí používání mědi – od 

roku 1970 se její využití více než zdvojnásobilo. Míra recyklace tohoto kovu 

také stoupá. Celkem 37% světového využití mědi pochází z recyklovaných 

zdrojů, včetně recyklace výrobků po skončení jejich životnosti (tzv. sekundární 

výroba) a přímé recyklace „nových zbytků“ (tedy odpadu z výrobního procesu). 

V Evropě toto číslo dosahuje 42%.[15] 
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Výhody m ědi: 

� 100% recyklovatelná, a to nekonečně 

� Recyklace mědi snižuje spotřebu energie až o 85% ve srovnání 

s primární 

� Recyklace mědi snižuje těžbu přírodních zdrojů 

� Recyklace mědi zmírňuje problémy spojené s nakládáním s odpady 

� Jeden z mála materiálů, který nepodléhá rozkladu nebo ztrátě 

chemických vlastností během recyklace 

� Extrémní odolnost a trvanlivost 

 

Použití m ědi: 

� Po železu (Fe) a hliníku (Al) nejdůležitější kov 

� Součásti strojů, nářadí, nástroje 

� Přístroje 

� Umělecký řemesla 

� Pokrývaní střech 

� Potrubí 

� Obkládání lodí 

� Největší význam: dráty elektrického vedení  

� Slitiny: bronz (=Cu + Sn) �vysoká tvrdost i pevnost (bronz + Zn + Pb� 

nižší cena slitiny) 

� Dělovina, zvonovina (=čistá slitina Cu + Sn)[18] 

 

Měď v čistém stavu vede velmi dobře elektrický proud, po stříbře vykazuje 

druhou nejlepší vodivost ze všech kovů za normální teploty. Její vodivost se 

výrazně snižuje už při malém obsahu nečistot, jako jsou např. antimon a arsen. 

Současně je i výborným vodičem tepla (např. chlazení procesorů v laptopech). 

Pro praktické aplikace se často používají její slitiny, protože v čistém stavu je 

poměrně měkká. Díky velmi dobré tažnosti a kujnosti se používá pro výrobu 

vodičů elektrického proudu. 
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3.6.2 Cín – Sn 

Patří mezi kovy, které jsou známy lidstvu již od starověku především jako 

součást slitiny zvané bronz. Je to stříbrobílý lesklý kov. V technickém rozdělení 

patří mezi těžké kovy, má nízký bod tání, je dobře kujný, za normálních 

podmínek značně odolný vůči korozi a je prakticky zdravotně nezávadný. 

Využívá se při výrobě slitin (bronz, pájky) a při výrobě uměleckých předmětů. 

Není příliš tvrdý, ale jeho tažnost se využívá při válcování na velmi tenké fólie, 

tudíž se používá v potravinářství při dlouhodobém uchovávání potravin 

(pocínování konzerv, cínové fólie).   

Za normální teploty je vůči vzduchu i vodě stálý a jeho anorganické 

sloučeniny jsou pokládány za málo toxické.  Velmi dobře se rozpouští v kyselině 

chlorovodíkové za přítomnosti i malých oxidačních činidel (např. H2O2). V silně 

alkalických roztocích se kovový cín poměrně rychle rozpouští a při tom vzniká 

ciničitanový aniont [SnO3]
−2.[16] 

Reakce cínu s kyselinami použitými v experimentální  části: 

1. Cín se při reakci s horkou koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou 

(HCl) oxiduje na chlorid cínatý. 

Sn + 2HCl ���� SnCl 2 + H2 

2. Cín se při reakci s horkou koncentrovanou kyselinou sírovou (H2SO4) 

oxiduje na síran cínatý. 

Sn + +2H2SO4 ���� SnSO4 + SO2 + 2H2O 

3.  Cín se při reakci se zředěnou kyselinou dusičnou (HNO3) oxiduje na 

dusičnan cínatý.  

4Sn + 10HNO3 ���� 4Sn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O 

V zemské kůře je cín vzácným prvkem. Obsah v průměru činí pouze 2 – 

4 mg/kg. Hlavní rudou cínu je kasiterit neboli cínovec SnO2, který obsahuje 

78,62% cínu. Mezi další patří franckeit Pb5Sn3Sb2S14, cylindrit Pb3Sn4FeSb2S14 

a stanin  Cu2FeSnS4. Cínovec se vyskytuje v cínovcových žilách a pegmatitech, 

hromadí se v náplavech.[16] 
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Použití cínu: 

� povrchová úprava méně odolných kovů 

� Sn je odolný vzduchu, vodě, zředěným kyselinám i zásadám 

� bílý plech (=konzervy) 

� slitiny:  

- bronzy = Sn + Cu 

- ložiskové kovy = Sn + Sb + Cu + Pb 

- pájky = Sn + Pb 

- liteřina = Sn + Sb + Pb [17] 
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4 Praktická část 

4.1 Přípravné procesy 

V této části se zaměřuji na hydrometalurgické a elektrochemické získávání 

mědi a cínu z elektroodpadu, konkrétně z plošných spojů zobrazených na 

obrázku 13. 

 

Obrázek 13: Plošné spoje [Foto autor] 

 

Abych získal co nejlepší reprezentativní vzorek plošných spojů, vybral 

jsem čtyři různé počítačové karty, dvě síťové  a dvě zvukové karty. Na získání 

co nejčistějších plošných spojů jsem z jednotlivých karet manuálně odstranil 

kovové a plastové komponenty za pomocí jednoduchých pomůcek (šroubovák 

a kombinované kleště). 

Následně jsem tyto desky rozlámal na menší části o velikosti 1 až 2 cm. 

Hmotnost jednotlivých části těchto karet je znázorněna v níže uvedené tabulce č.4 
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Tabulka 4: Hmotnosti zásuvných karet a jejích části 

 
Síťová karta 

3COM 

Síťová karta 
supra expess 

33.6 i 

Zvuková karta 
MA5A SOUND 

Zvuková karta 
MFCG 37 150 

Váha cele 
karty 

119.63 g 97,58 g 96,22 g 137,57 g 

Kovové části 18,69 g 29,23 g 18,01 g 19,18 g 

Plastové 
komponenty 

36,52 g 24,6 g 18,38 g 33,41 g 

Čistá karta 64,07 g 41,65 g 59,32 g 81,61 g 

 

Na loužení plošných spojů byly použity tři roztoky kyselin, a to kyseliny 

chlorovodíkové (HCl), kyseliny sírové (H2SO4) a kyseliny dusičné (HNO3).  

Koncentrace všech uvedených kyselin byla 2M a každý roztok byl o objemu 400 ml. 

Celý proces loužení byl prováděn za neustálého míchání kyselin za pomocí 

přístroje Lovibond, který byl nastavený na 35 otáček za minutu a skleněné 

kádinky byly zespod zahřívané přístrojem Kartell s topnou plotýnkou. Tyto 

přístroje jsou zobrazený na obrázku č. 14. 

 

Obrázek 14: Míchadlo a ohřívače použité při louženi [Foto autor] 
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4.2 Loužení elektroodpad ů 

Do každé kádinky jsem přidal přibližně 50 g plošných spojů a nechal 

loužit po dobu pěti hodin. Během loužení jsem pozoroval vizuální změny 

roztoků. 

Po ponoření plošných spojů do kyseliny chlorovodíkové byla viditelná 

okamžitá reakce a z roztoku unikaly bublinky plynu, což je viditelné na obrázku 

č.15. Tento unikající plyn byl vodík vytěsňovaný cínem, neboť má kladnější 

potenciál než cín.  

 

Obrázek 145: Unikající plyn vodíku [Foto autor] 

 

V kyselině sírové a dusičné prozatím nebyly pozorované žádné změny. 

Po 10 minutách byl viditelný zákal v kyselině dusičné. Následně jsem nastavil 

zahřívání na 80 °C. P řibližně po 15 až 20 minutách se v kyselině dusičné objevil 

viditelný kal a barva roztoků se změnila na žlutozelenou (obrázek č. 16). 
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Obrázek 156: Loužení kyseliny dusičné po 20 minutách [Foto autor] 

Přibližně po hodině se roztok HCl začíná zabarvovat do modra(obrázek č.17). 

V kyselině sírové se neprojevily žádné barevné změny, ale roztok se začínal 

zakalovat. Kyselina dusičná je zbarvena do sytě žluta (obrázek č.18). 

 

Obrázek 16: Loužení kyseliny chlorovodíkové po 1 hodině [Foto autor] 
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Obrázek 17: Loužení kyseliny dusičné po 1 hodině [Foto autor] 

 

Po 3 hodinách při teplotě 80 °C se barva v kyselin ě dusičné výrazně 

změnila ze žluté  na modrozelenou, mléčný zákal však zůstal (obrázek č.19).  

 

Obrázek 1918: Loužení kyseliny chlorovodíkové po 3 hodinách [Foto autor] 
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Po 4 hodinách se v kyselině sírové neprojevily žádné viditelné změny, proto 

jsem přidal 20 ml peroxidu vodíku (H2O2).  Po 10 minutách byly zpozorovány 

barevné změny. Roztok se změnil na jemně zelenou barvu bez zákalu. 

Po 5 hodinách jsem ukončil loužení. Roztok kyseliny chlorovodíkové byl 

tmavozelené barvy, bez zákalu. Kyselina sírová měla jemně modrou barvu. 

Výluh roztoku kyseliny dusičné měl azurovou barvu a na dně kádinky se usadila 

bílá sraženina (obrázek č.20). 

 

Obrázek 190: Roztoky kyselin po skončení louženi [Foto autor] 

   

Roztoky jsem přefiltroval přes síto o velikosti ok 0,071 mm, abych oddělil pevné 

části elektroodpadu od roztoku. V roztoku kyseliny dusičné byly vizuálně 

pozorované malé částice mědi, které se nerozpustily. Předpokládám, že jsem 

dosáhl nasyceného roztoku a další měď se do roztoku již nemohla za daných 

podmínek rozpouštět. Hmotnost nerozpustné mědi byla 0,86 g (obrázek č.21). 
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Obrázek 201: Hmotnost nerozpustné mědi [Foto autor] 

4.3 Odebraní vzork ů 

Po vychladnutí výluhu jsem odebral z každého roztoku vzorek po 10 ml 

na testy AAS (atomový absorpční spektrometr), aby se zjistil obsah mědi a cínu 

v roztoku (obrázek 22). 

 

Obrázek 212: Vzorky výluhu na testy AAS [Foto autor] 
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4.4 Vyhodnocení loužení 

Části plošných spojů jsem po odstranění z roztoků vizuálně zhodnotil. 

Kyselina dusičná dokonale vyleptala plošné spoje a zanechala jen 

zanedbatelné množství kovů co je vidět na obrázku č. 23.  

 

Obrázek 223: Časti elektroodpadu po loužení v kyselině dusičné [Foto autor] 

 

Na plošných spojích loužených v kyselině chlorovodíkové bylo vidět 

skoro dokonale vyleptání cínu, ale měď zůstala (obrázek č.24). 
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Obrázek 234: Časti elektroodpadu po loužení v kyselině chlorovodíkové [Foto autor] 

 

Podle vizuálního hodnocení se v roztoku kyseliny sírové měď ani cín 

nevyloučili.Na jednotlivých místech plošných spojů se jenom rozpustila vrstva 

laku, což vidíme na obrázku č. 25. 
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Obrázek 245: Časti elektroodpadu po loužení v kyselině sýrové [Foto autor] 

 

Tuhé částice se po vysušení zvážily a byly porovnány s hodnotami před 

loužením. Zjištěné rozdíly hmotnosti jsou znázorněné v níže uvedené tabulce č.5. 

Tabulka 5: Hmotnostní rozdíly elektroodpadů po loužení 

Kyseliny,vzorek\hmotnost  
Před 

loužením 
Po 

loužení 
Rozdíl 

HCl - Vz. č.1 50,45 g 48,67 g 1,78 g 

H2SO4 - Vz. č. 2 50,3 g 49,8 g 0,5 g 

HNO3 - Vz. č. 3 50,07 g 40,62 g 9,45 g 

 

Abych věděl přesné množství kovů rozpuštěných v roztocích, odebral 

jsem vzorky (viz. část vzorkování) a odeslal je na testy AAS. Tyto výsledky jsou 

zobrazeny v tabulce č.5. Vzorek č. 4 je zákal, který se vytvořil v roztoku kyseliny 

dusičné. Tento zákal byl před testováním vysušen a zvážen. Hmotnost 

vysušeného kalu byla 0,57 g. Jak je vidět v tabulce č. 6, hmotnostní procento 

cínu v kalu bylo 50 %, z toho vyplývá, že čistý vysrážený cín byl o hmotnosti 

0,285g. 
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Tabulka 6: Výsledky testů AAS 

Číslo vzorku Jednotka Měď - Cu Cín - Sn 

Vz. č. 1 (HCl) mg/l Pod 1 2790 

Vz. č. 2 (H2SO4) mg/l Pod 1 139 

Vz. č. 3 (HNO3 I) mg/l 16100 Pod 1 

Vz. č. 4 (HNO3 II) % Pod 0.1 50 

 

4.5 Elektrolýza výluhu 

Po loužení jsem si připravil dvě nerezové elektrody, dva vodiče 

elektrického proudu s připínacími koncovkami, stojan a zdroj stejnosměrného 

elektrického napětí typu DC POWER SUPPLY HY 3005D-3. Elektrolýza byla 

provedena ve skleněných kádinkách za stálého proudu 0,5 A.  

 

4.5.1 Elektrolýza výluhu kyseliny dusi čné 

Do kádinky s výluhem kovů v roztoku kyseliny dusičné byly ponořené dvě 

elektrody. Zdroj elektrického napětí jsem nastavil na hodnoty: proud I = 0,5 A a 

napětí U = 1,4 V. Po zapnutí zdroje byly na katodě viditelné malé bublinky 

unikajícího vodíku, což byl důkaz, že roztokem prochází elektrický proud. Barva 

roztoku se změnila na tmavomodrou. Po hodině a půl kleslo napětí z 1,4 V na 1,3 V. 

Po pěti hodinách bylo napětí 1 V. Hodnota proudu se po celý čas neměnila. Po 

uplynutí pěti a půl hodiny jsem elektrolýzu ukončil a zhodnotil výsledek procesu. 

Katoda byla bez vizuální změny, to znamená, že se na této elektrodě žádná měď 

nevysrážela.  Anoda se částečně rozpustila a její povrch se po oxidaci atomů 

jednotlivých prvků, především železa, zdrsnil (obrázek č.26). Z kádinky byl cítit 

amoniak. 
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Obrázek 256: Elektrody po prvním pokusu elektrolýzy ve výluhu kyseliny dusičné [Foto autor] 

  

Po tomto neúspěšném pokusu jsem pH roztoku z 0,78 zvyšoval hydroxidem 

sodným (15 %-ní). Po přidání NaOH se vytvořila zelená sraženina, která se v zápětí 

při vyrovnání pH opět rozpustila. Při hodnotě pH 0,84 se barva změnila na zelenou. 

Při hodnotě pH 1,53 nastala změna barvy na tmavohnědou.  

Po zvýšení pH na 1,53 jsem opakoval proces elektrolýzy. Proud jsem 

opět nastavil na 0,5 A a napětí 2,3 V. Po 20 minutách už byly pozorovány 

vizuální změny, což je vidět na obrázku č. 27. Abych zjistil množství vysrážené 

mědi na elektrodě, byly elektrody zvážené před a po ukončení procesu. Po 30 

minutách jsem experiment ukončil a elektrody zvážil. Hmotnostní rozdíl katody 

před a po elektrolýze byl 0,12g (hmotnost vysrážené mědi).  
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Obrázek 267: Elektroda po druhem pokusu elektrolýzy ve výluhu kyseliny dusičné [Foto autor] 

 

Měď se začala srážet na katodě až po zvýšení pH. V mém případě při pH 

1,53. Při dalším zvyšování pH by docházelo k vysrážení železnatých a 

železitých iontů a dále také měďnatých iontů, což by znemožnilo proces 

elektrolýzy mědi. 

 

4.5.2 Elektrolýza výluhu kyseliny chlorovodíkové  

Poněvadž byla v této kyselině měď za daných podmínek rozpuštěná 

pouze v minimálním množství a to < 1mg/l, zatímco cín se rozpustil daleko lépe 

a to v množství 2790 mg/l, bylo mým záměrem elektrolyticky srážet pouze cín. 

Hmotnostní podíl cínu v daném roztoku byl 1,1g/400ml. 

Po zvýšení pH výluhu z 0,32 na 1,3 jsem spustil proces elektrolýzy. Proud byl 

nastavený na hodnotu 0,5 A a napětí na 1 V. Po zapnutí zdroje se na katodě 

viditelně uvolňovaly bublinky vodíku. Po uplynutí 30 minut už byl na záporné 

elektrodě zřetelně vidět povlak šedé barvy co znázorňuje obrázek č.28. Po vyjmutí, 

usušení a zvážení elektrod jsem zjistil hmotnostní rozdíl 0,15 g (vysrážený cín). 
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Obrázek 278: Elektroda po elektrolýze výluhu kyseliny chlorovodíkové [Foto autor] 

 

4.5.3 Elektrolýza výluhu kyseliny sírové 

Z výsledku testu metodou AAS vyplynulo, že za mích podmínek, se 

v kyselině sýrové, měď rozpustila o obsahu méně než 1mg/l a cínu 139 mg/l 

což činí 0.05 g na 400ml. Proto jsem se rozhodl, že nebudu provádět 

elektrolýzu tohoto roztoku. 

4.6 Výpočty pro praktickou část 

Podle 1. Faradayova zákona jsem si vypočetl, kolik mědi se mi teoreticky 

vysráží. 

m = hmotnost mědi 

A = elektrochemický ekvivalent látky 

I = proud 

t = čas 
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� � � · � · � 

� � 0,33 · 10�� · 0,5 · 1800 � !, 297 % 

V mém případě jsem elektrolýzou získal 0,12 g mědi, což bylo 1,875 % 

celkového množství vyloužené mědi roztoku kyseliny dusičné. Z toho plyne, že 

za mých podmínek byla účinnost elektrolýzy na získaní mědi 40 %. 

& �
�2

�1
· 100 % 

& �
0,12

0,297
· 100% � 40 % 

η = účinnost 

m1 = získaná hmotnost 

m2 = teoretický získaná hmotnost 

 

Tuto metodu jsem také použil na výpočty pro cín. Teoreticky se mělo za dobu 

30 minut získat 0,277 g cínu. V mém případě to bylo 0,15 g. Z celkového množství 

1,1 g rozpuštěného cínu v kyselině chlorovodíkové jsem získal 13,63 %. 

 

m = hmotnost mědi 

A = elektrochemický ekvivalent látky 

I = proud 

t = čas 

 

� � � · � · � 

� � 0,308 · 10�� · 0,5 · 1800 � !, 277 % 
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Účinnost elektrolýzy na získaní cínu byla 54 %. 

& �
�2

�1
· 100 % 

& �
0,15

0,277
· 100% � 54 % 

η = účinnost 

m1 = získaná hmotnost 

m2 = teoretický získaná hmotnost 
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5 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo ověření a zhodnocení možnosti použití 

chemického loužení a elektrolýzy k získávání barevných kovů, konkrétně mědi 

a cínu z plošných spojů elektroodpadů. Plošné spoje byly použity z nefunkčních 

síťových a zvukových karet. Loužení bylo prováděno v roztocích kyseliny 

chlorovodíkové (HCl), kyseliny sírové (H2SO4) a kyseliny dusičné (HNO3) o 

koncentracích 2M. 

 Před samotným ložením byly jednotlivé komponenty (naletované 

součástky) odstraněny za pomocí běžného nářadí. V praxi bych doporučil 

výkonný drtič, aby se jednotlivé částice dokonale oddělily, tak se kovy více 

zpřístupní pro loužení. 

 Celý proces loužení trval 5 hodin, aby se dosáhlo dokonalého vyloužení 

všech kovů do roztoků. Avšak ne všechny roztoky kyselin to dosáhly. Nejlepší 

výsledek byl z roztoku kyseliny dusičné. Na částech plošných spojů nebyly 

viditelné žádné stopy kovu. Roztok kyseliny chlorovodíkové skoro dokonale 

vyleptal cín, ale měď zůstala. V kyselině sírové se dosáhlo nejhorších výsledku, 

což bylo potvrzeno i výsledky z testů AAS. Proto bych jako loužicí medium pro 

získávání cínu vybral kyselinu chlorovodíkovou a dusičnou. Ale za jiných 

podmínek jsou možná vlastnosti kyseliny sírové jiné a lepší k loužení. 

 Vizuální hodnocení také potvrzují výsledky testu metodou AAS. Roztok 

kyseliny dusičné obsahoval 16 100 mg/l rozpuštěné mědi a cín se vysrážel ve 

formě kalu. Kyselina chlorovodíková vyluhovala měď v nepatrném množství, ale 

cín byl o obsahu 2 790 mg/l. Ve výluhu kyseliny sírové se měď vyloužila 

v nepatrném množství a cín měl obsah 139 mg/l. 

 Po loužení následovala elektrolýza, která měla vyluhované kovy získat 

v čisté tuhé formě. Jako je již výše uvedeno, kyselina sírová vyloužila nepatrné 

množství kovů, proto se elektrolýza v tomto výluhu neprováděla. 

 Ve všech případech elektrolýzy byl proud nastavený na hodnotu 0,5 A a 

doba trvání byla 30 minut. Aby byl experiment proveden úspěšně, muselo být 
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upraveno pH a to na hodnoty 1,53 v případě kyseliny dusičné a pH 1,3 

v případě kyseliny chlorovodíkové. 

 Z roztoku kyseliny dusičné se za dobu 30 minut podařilo získat jenom 0,12 g 

mědi, což byla jenom 40 % účinnost oproti teoretickým výsledkům 0,297 g. 

V případě výluhu kyseliny chlorovodíkové byla účinnost o něco lepší, a to 54 %
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