
CÍN Z AMORTIZAČNÉHO ODPADU  

 

 

MIKLOŠ V., FRöHLICH L. 

Ústav metalurgie a materiálov, Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach 

 

 

TIN FROM AMORTIZATION WASTE 

 

 

MIKLOŠ V., FRöHLICH L. 

Institute of Metallurgy and Materials, Faculty of Metallurgy, Technical University of Košice 

 

 

 

 

Abstract 

 The recovery of useful metals from recyclable electronic wastes is one of the most important 
scopes of technological research and development. Applying an adequate processing technology to the 
recyclable electronic wastes is likely to produce high performance products. The processing technology 
of electronic scrap consists of two major steps: preparation of the raw material and extraction of metals. 
Extraction of metallic values from electronic scrap materials had predominantly been carried out by 
pyrometallurgical techniques. Hydrometallurgical methods can be environmentally safer, can offer 
better separation of metals. The processing is economically and technically efficient and environmental 
friendly because it removes the dumped recyclable wastes placed besides the industrial platforms. 

 A hydrometallurgical method for the recovery of tin from electronic scrap materials is 
suggested. We are presenting the results of experiments for leaching of the Sn-Pb alloy and real 
electronic scrap material in rotating autoclave. The pressure oxidation in alkaline solution has been 
shown to be an efficient technique for decomposition tin and lead. The experimental program consisted 
of four parts. Process options were based on the following conditions: temperature 200°C, time 1 hour 
for the first series of experiments.  We studied  the effects of initial oxygen pressure on transfer of tin 
and lead into the solution. In the second series of experiments we investigated effect of temperature on 
dissolution tin and lead under oxygen pressure 0,5 and 0,1 MPa. In the third series of experiments we 
investigated  effect of holding time. In fourth series we  leached the sample of real electronic scrap. 
The brazing alloy was dissoluted at these conditions:  temperature 200°C, 1 MPa oxygen pressure and 
time 1 hour.   

 We assign following parameters of process: 

temperature: max. 150°C 

initial oxygen pressure : max. 0,5 MPa 

period of process : 30-60 min. 
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Abstrakt 

 Mnohostranné využitie ušľachtilých kovov je zdrojom technologických a amortizačných 
odpadov. V recyklačnom procese kovov z amortizačných odpadov sa na začiatku používa metóda 
ručnej separácie. Potom pomocou pyrometalurgických alebo hydrometalurgických postupov sa 
získavajú hlavne ušľachtilé kovy. Sprievodné kovy väčšinou prechádzajú do odpadu. V snahe o 
zefektívnenie procesu sa zavádzajú progresívne technológie tlakového lúhovania. Ich hlavnou výhodou 
je, že sa proces niekoľkonásobne skracuje, čo vedie k úsporám elektrickej energie, získavajú sa 
koncentrovanejšie produkty reakcií, vznikajúce plynné splodiny sa ľahšie eliminujú. Technológie 
tlakového lúhovania obchádzajú proces mechanickej predúpravy. V našej práci sme sa zaoberali 
prvostupňovým lúhovaním Sn-Pb pájky a vzorky reálneho amortizačného odpadu v roztoku NaOH v 
autokláve. Zamerali sme sa na získanie poznatkov o vplyve vstupného tlaku kyslíka, teploty a doby 
rozpúšťania zliatiny používanej v elektrotechnickom priemysle na pájkovanie súčiastok a na získanie 
poznatkov o selektívnom lúhovaní uvedenej zliatiny z reálnych amortizačných odpadov. 

 

 

1. Úvod 

 Potreba recyklácie druhotných surovín s obsahom kovov je celosvetovým problémom. 
Recyklácia je podmienená nedostatkom primárnych surovín na jednej strane, nutnosťou ochrany 
životného prostredia na strane druhej. V tejto oblasti  naša ekonomika zaostáva z hľadiska technológií s 
minimalizáciou odpadov . V tejto práci sme študovali možnosti využitia technológie tlakového 
lúhovania k  zefektívneniu procesu spracovania elektroodpadu.  

 

 

2. Elektroodpad, zloženie, spôsoby spracovania 

 Vývoj elektroniky je taký rýchly, že funkčné zariadenia ako počítače a televízory sa v 
závislosti od ekonomických podmienok stávajú zastaralými. V dôsledku vývoja elektroniky, 
modernizácie výpočtovej techniky a výmeny zastaralých telefónnych ústrední a armádnych 
spojovacích zariadení, dochádza k rastu množstva elektroodpadu. Štruktúra elektroodpadu sa neustále 
mení. Zosilňuje sa požiadavka na dokonalejší a účinnejší zber a triedenie jednotlivých frakcií. Je preto 
nutné zdokonaľovať klasické spôsoby recyklácie elektroodpadu a vypracúvať nové metódy.  

 Rozhodujúcou podmienkou pre ekonomické posúdenie vybraných postupov recyklácie 
elektroodpadu je možnosť opätovného získania kovov, ako sú zlato , striebro, paládium, platina, ale 
hlavne ekologické hľadisko, ktoré vyplýva zo skutočnosti, že elektroodpad obsahuje celý rad toxických 
komponentov (napr. ortuť olovo, kadmium). Elektroodpad možno definovať ako zmes rôznych kovov, 
spojených  s rôznymi plastmi a keramikou. Elektroodpad obsahuje obyčajne: 30 hm. % plastických 
látok, 30 hm. % keramických materiálov, 40 hm. % kovov.  

 Kovy, nachádzajúce sa v elektroodpade môžeme rozdeliť na základné kovy a ušĺachtilé kovy. 
Obsah základných kovov je približne: 20 hm. % Cu, 8 hm. % Fe,  2 hm. % Ni, 4 hm. % Sn, 2 hm. % 
Pb, 2 hm. % Al, 1 hm. % Zn. Ušľachtilé kovy sú zastúpené zlatom, striebrom a paládiom.  

 Plastická časť obsahuje C-H-O polyméry ako polyetylén, polypropylén, polyester, 
polykarbonáty, fenolformaldehydy, plasty s obsahom halogénov a dusíka.  

 Keramické materiály obsahujú oxid kremičitý, oxid hlinitý, oxidy kovov vzácnych zemín, 
oxid horečnatý, alumínium silikáty a piezoelektriká [1]. 

 Vo všeobecnosti sa nedá hovoriť o priemernom zložení elektroodpadu, lebo elektrotechnický 
a elektronický priemysel  neustále zaznamenáva prevratné zmeny v technológiach voľby materiálov. 
Základná úprava musí počítať s veľkým podielom ľudskej práce pri ručnej demontáži a predbežnom 
triedení. Firma ICL Dat GmbH triedi elektroodpad do týchto frakcií [2]: 

Kovový šrot ( všetky kovové súčiastky, po vytriedení sa spracovávajú v  oceliarňach a 
kovohutách ) 

Technické plasty (čistia sa , melú, drť sa používa na nové výrobky ) 



Plošné spoje (mechanicky sa odstraňujú polovodiče, kondenzátory, odpory, získavajú sa z nich 
ťažké a ušľachtilé kovy, dosky sa drvia, triedi sa kov od plastu, kovy sa recyklujú, plasty sa 
deponujú ) 

Zástrčky a spojovacie členy ( demontujú sa polovodiče, kondenzátory, odpory ) 

Káble ( drvia sa, meď sa delí od plastov a recykluje, plasty sa použijú  ako podklad vozoviek, 
alebo lisujú ) 

Batérie ( ručne sa vyberajú, zhromažďujú a ekologicky deponujú ) 

Sklo ( vymontujú sa všetky kovové súčiastky, odstránia sa kovové povlaky, sklo sa zatiaľ 
nerecykluje ) 

 Takýmto spôsobom sa recykluje 92 % z hmotnosti terminálov, 95 % z hmotnosti osobných 
počítačov a  99 % z hmotnosti klávesníc. 

 Pri pyrometalurgických spôsoboch spracovania elektroodpadu sa šrot taví v plazmovej peci, 
elektrickej oblúkovej peci, šachtovej peci alebo iných taviacich zariadeniach, používaných pri výrobe 
medi alebo olova. Pri tavení sa rozpúšťa  zlato, striebro, platina, ródium a paládium v  medenom 
kamienku, medi alebo v olove. Ušľachtilé kovy sa pri pyrometalurgickej výrobe medi získajú z 
anódových kalov, vznikajúcich pri elektrolytickej rafinácii anódovej medi a z olova pri jeho 
pyrometalurgickej rafinácii. Oxidy z keramickej časti elektroodpadu sa rozpúšťajú v troske a plasty sa 
spália. Emisie zo spaľovania plastických hmôt sú preto zdrojom znečistenia ovzdušia. Prítomnosť 
chlóru v plastoch môže viesť k stratám ušľachtilých kovov vo forme ich chloridov. Oxidy z keramickej 
časti elektroodpadov zvyšujú množstvo trosky aj absolútne straty kovov, ktoré sa v nej rozpúšťajú. 

 Prehľad vybraných metód spracovania elektroodpadu hydrometalurgickým spôsobom je v 
tab.1. 

 

 
      Table 1  Select methods of electronic waste hydrometallurgical treatment 

 

 

 

 

 V snahe o zefektívnenie procesu sa zavádzajú technológie tlakového lúhovania. Ich najväčšou 
výhodou je, že sa proces skracuje niekoľkonásobne, získavajú sa koncentrovanejšie produkty reakcií, 
ľahšie sa eliminujú vznikajúce plynné splodiny.  Väčšina technológií, spracovávajúcich elektroodpad, 
je založená na lúhovaní mechanicky upravených materiálov drviacimi a mlecími postupmi. Týmito 
postupmi musia prejsť aj nekovové dosky plošných spojov, ktoré tvoria prevládajúcu časť objemu 
upravovaného materiálu [3]. 

 V našej práci sme sa proces mechanickej predúpravy snažili obísť lúhovaním v autokláve v 
roztoku NaOH, s cieľom dosiahnutia selektívneho rozpúšťania Sn pájky a uvoľnenia elektrosúčiastok z 
dosiek plošných spojov. Pre určenie parametrov  procesu sme študovali rozpúšťanie zliatiny Sn-Pb v 
0,5 N roztoku NaOH v podmienkach tlakovej oxidácie. Pre proces selektívneho tlakového lúhovania 
Sn pájky v roztoku NaOH sa dá s výhodou využiť reakčná schopnosť oxidov SnO,  SnO2 a PbO, PbO2 
s roztokom NaOH podľa reakcií ( 1 až 4 ): 
 

 

 SnO (s) + 2 OH - (aq)   +  H2O (l)  = [Sn(OH)4]2-  (aq)          (1) 

 PbO (s) + 2 OH - (aq)   +  H2O (l)  = [Pb(OH)4]2-  (aq)          (2) 

 SnO2 (s) + 2 OH - (aq)  + 2 H2O (l) = [Sn(OH)6]2-  (aq)         (3) 

 PbO2 (s) + 2 OH -(aq)  + 2 H2O (l) = [Pb(OH)6]2-  (aq)         (4), 



 

 

pri ktorých dochádza k tvorbe hydrokomplexov. Vznik oxidov v procese tlakového lúhovania Sn-Pb 
pájky je zabezpečený pretlakom kyslíka v priestore autoklávu. Konečným efektom lúhovania je 
prechod Sn a Pb do roztoku. Aby sa dosiahlo udržanie Sn v roztoku je nutné zaistiť prebytok 
hydroxilových iónov, t.j. dostatočne nízku hodnotu pH, aby nedochádzalo k hydrolýze ciničitanových 
solí na hydratovaný oxid ciničitý [4]. 

 

 

3. Experimentálna časť 

 V experimentálnej časti práce sme sa zamerali na získanie poznatkov o vplyve vstupného 
tlaku kyslíka, teploty a doby rozpúšťania zliatiny Sn-Pb o zložení (hmot.%): 61,29 Sn, 37,32 Pb, 
0,0096 Cu, 0,0099 Ni, 0,011 Fe, 0,0033Zn, 0,032 Sb. 

 Tlakové lúhovanie sme robili v rotačnom autokláve v štyroch sériach experimentov. Použili 
sme 2g zliatiny o konštantnom povrchu 1520 mm2, ktoré sme rozpúšťali v 1 l  0,5 N roztoku NaOH.  

 V prvej sérii experimentov sa pri teplote 200°C a dobe rozpúšťania 1 hod. sledoval vplyv 
začiatočného tlaku kyslíka na prechod Sn a Pb do roztoku.  

 Z dosiahnutých hodnôt koncentračných zmien Sn a Pb (obr.1) vyplýva, že závislosť 
rozpúšťania Sn a Pb od začiatočného tlaku kyslíka nad roztokom vykazuje extrém v oblasti tlakov 
okolo 0,5 MPa.  

 Druhá séria experimentov bola zameraná na zistenie vplyvu teploty na  proces rozpúšťania 
zliatiny pri dvoch rôznych začiatočných tlakoch kyslíka: 0,5 MPa a 0,1 MPa (obr.2, 3). Vplyv 
zvyšovania teploty procesu pri vyššom parciálnom tlaku kyslíka je negatívny. Pre rozpúšťanie  Pb so 
vzrastom teploty sa vytvárajú nepriaznivejšie podmienky pre jeho prechod do roztoku ako pre 
rozpúšťanie Sn. Pri nižšom parciálnom tlaku kyslíka závislosť vykazuje extrém pri teplote okolo 
150°C, pre Sn aj Pb.  

 V tretej sérii experimentov sme študovali časovú závislosť rozpúšťania zliatiny pri 
optimalizovaných podmienkach, vyplývajúcich z predchádzajúcich sérií experimentov. Proces 
rozpúšťania sa robil pri teplote 110°C a počiatočnom tlaku kyslíka 0,5 MPa pri meniacich sa dobách 
výdrže na teplote (obr.4). Rýchlosť rozpúšťania bola najvyššia na začiatku procesu, dosiahla hodnotu 
0,15 g/min., pričom sa rozpustilo 37,5 % zliatiny. Priemerná rýchlosť rozpúšťania sa znižovala s 
predlžujúcou sa dobou procesu. Dĺžka výdrže na teplote 60 min. bola dostatočná k  úplnému 
rozpusteniu zliatiny. Po 60 minútach klesla priemerná rýchlosť na hodnotu 0,03 g / min.  Uvedené 
kinetické pomery kopíruje aj koncentračná závislosť obsahu Sn a Pb v roztoku. 

 

 

 

 
 

 
Fig.1 Effect of initial oxygen pressure on Sn and Pb transfer into solution  

           (conditions: temperature 200°C, time 1 hour ) 

 

 

 

 
 

 



 

 
Fig.2 Effect of temperature on Sn and Pb transfer into solution at 0,5 MPa oxygen pressure 

 

 

 

 
 

 
 

 
Fig.3 Effect of temperature on Sn and Pb transfer into solution at 0,1 MPa oxygen pressure 

 

 

 

 
 

 
Fig.4 Effect of holding time on Sn and Pb transfer into solution 

 

 

 Štvrtá séria experimentov pozostávala z dvoch pokusov rozpúšťania reálneho amortizačného 
odpadu, tvoreného doskami plošných spojov. V jednom prípade sa použili silné oxidačné podmienky: 
teplota 200°C, tlak kyslíka 1 MPa, výdrž na teplote 1 hodinu. V druhom prípade miernejšie oxidačné 
podmienky: teplota 110°C, tlak kyslíka 0,5 MPa, výdrž na teplote 1 hod. Výsledky experimentov sú 
uvedené v tab.2. 

 

 
                Table 2  Chemical analysis of solution 

 

 

  

 Pri lúhovaní do roztoku prešli Sn a Pb, ostatné sledované kovy Cu, Zn, Fe a Ni ostávali v 
pevnom zbytku. V prvom prípade došlo k uvoľneniu osadených súčiastok z dosiek a rozpusteniu 
zliatiny pájky. Pri zmene  oxidačných podmienok v druhom prípade sa nezmenil obsah Pb v roztoku, 
koncentrácia Sn v roztoku poklesla o 25 %, nedošlo k úplnému rozpusteniu pájky, zrejme z 
nedostatočnej doby výdrže na teplote. 

 

 

4. Záver 

 Štúdiom rozpúšťania zliatiny Sn-Pb v 0,5 N roztoku NaOH v podmienkach tlakovej oxidácie 
sa určili parametre procesu: 

teplota procesu: do 150°C 

počiatočný tlak kyslíka nad roztokom: do 0,5 MPa 



doba procesu: nepriamo úmerná oxidačným podmienkam, pri podmienkach                  
experimentálneho  štúdia  sa stanovila ako optimálna 30-60 min. 
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