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ABSTRAKT 

Rýchla urbanizácia, ekonomický rast, zvyšovanie počtu obyvateľstva, zlepšovanie životnej úrovne atď. 
spôsobili prudký nárast množstva odpadov. Nevhodné alebo neefektívne spôsoby zhodnocovania či 
zneškodňovania odpadov môžu negatívne ovplyvniť životné prostredie. Ak neexistuje spôsob, ako 
znížiť množstvo odpadu alebo odpad nemožno opätovne použiť, najlepším riešením je jeho recyklácia. 
Tá prináša výhody na ekonomickej a environmentálnej úrovni a pomáha znižovať celkové riziko 
nepriaznivých účinkov na zdravie ľudí. Tento príspevok obsahuje prehľad recyklačných technológií 
pre odpadové káble s obsahom medi a uvádza tiež ich výhody a nevýhody. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: odpadové káble, recyklácia, meď  
 

ABSTRACT 
Rapid urbanization, economic growth, increasing population, improved living standards etc. have 
caused a sharp growth in waste. Inappropriate or inefficient waste disposal techniques can have 
adversely affect the environment. If there is no possible way to reduce or reuse waste, the best solution 
is recycling it. Recycling brings abundant benefits on the economic and environmental levels and 
helps reduce overall human health risk of adverse impacts. This paper presents an overview of 
recycling technologies for the waste-cables containing copper andit also lists advantages and 
disadvantages of these technologies. 
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ÚVOD 

 
Rýchla urbanizácia, zvyšovanie počtu obyvateľstva a ekonomický rast súvisia so zvýšenou produkciou 
odpadov. Množstvo vyprodukovaného odpadu a tiež fakt, že sú odpady často zhodnocované alebo 
zneškodňované nesprávne, má negatívny vplyv na životné prostredie a jeho zložky. [1, 2]Medzi 
významné druhy odpadov možno zaradiť aj odpadové káble, pričom existuje niekoľko príčin, prečo 
každý rok na celom svete vznikajú veľké množstvá tohto druhu odpadu. [3] Domácnosti používajú 
a po určitom čase menia širokú škálu elektrických a elektronických zariadení (napr. vysávače, práčky, 
chladničky, hračky, mobilné telefóny, počítače, televízory), pričom každý z týchto výrobkov obsahuje 
káble. [4]Výroba a spotreba káblov sa rozšírila aj s rýchlym rozvojom energetického a informačného 
priemyslu. [5] Elektrické vedenie v panelákoch, ale aj v starších rodinných domoch už dnes nespĺňa 
súčasné bezpečnostné normy, a je preto potrebné ich vymeniť za nové. [6] Ročne sa celosvetovo 
ukladá na skládky asi 70 000 ton odpadových káblov, ktoré obsahujú zdroje medi,hliníka, plastovalebo 
iných materiálov a vytvárajú sa tak miestne environmentálne záťaže. [3] Recyklácia a opätovné 
využitie odpadových káblov sa tak stala dôležitou témou v oblasti ochrany životného prostredia. [3, 5, 
8] 
 

CHARAKTERISTIKA KÁBLOV 
 
Vodiče a káble sa využívajú na prenos elektrickej energie medzi dodávateľom a odberateľom alebo 
prenos elektrického signálu pre účely merania, regulácie a signalizácie. Izolované vodiče predstavujú 
najjednoduchší spôsob vedenia, majú jednoduché zloženie (jeden vodič pokrytý izoláciou) a menšiu 
mechanickú pevnosť než káble. Káble majú v porovnaní s izolovaným vodičom hrubšiu plášťovú 
izoláciu a tiež môžu mať dodatočné plášte a výstuže. [9] Kábel sa v závislosti od aplikácie skladá z 
elektrického vodiča (vodivé kovové jadro z medi alebo hliníka), izolácie (napr. izolácia zo 
zosieťovaného polyetylénu– XLPE, izolácia z bezhalogénového termosetického materiálu, 
termosetická izolácia zo silikónového kaučuku, izolácia z penového plného polyetylénu, obvodová 
izolácia z nehydroskopickej fólie), pomocných prvkov (slúžia na ochranu kábla a zaistenia jeho dlhej 
životnosti, napr. oplet z pocínovaných medených drôtov, sklosľudová páska, výplňová vrstva z 
bezhalogénového oheň retardujúceho materiálu, tieniaca AlPETfólia, tieniaca Al-polymérováfólia, 
vodoblokujúca páska, vodoblokujúca vazelína) a vonkajšieho plášťa (pokrýva všetky uvedené 
materiály a zároveň ich chráni pred vonkajšími vplyvmi; napr. plášť z bezhalogénového oheň 
retardujúceho materiálu, plášť z polyetylénu – PE, PE plášť so zložkou odpudzujúcou hlodavce, plášť 
z polyvinylchloridu – PVC, plášť z PVC odolný voči UV žiareniu). [3, 10, 11] Izolačná vrstva môže 
byť vyrobená z termoplastov (napr. PVC, polyolefíny, lineárny PE, polyuretán) alebo termosetov 
(napr. etylénpropylén, XLPE, silikón, neoprén, prírodný kaučuk). Niektoré druhy káblov môžu 
obsahovať aj kovový obal–ide o tzv. pancierové káble (pancier má zabezpečiť mechanickú ochranu 
kábla pred možnými vonkajšími vplyvmi: prehryznutie zvieratami, fyzické poškodenie, atď.; kábel 
odoláva vyššiemu namáhaniu – vhodné je jeho použitie napr. vo vonkajších podzemných a vo vodnom 
prostredí sa vyskytujúcich projektoch). [10, 12] 
Káble sa používajú v rôznych oblastiach (napr. v doprave, stavebníctve, spotrebnom priemysle, 
informačných a komunikačných technológiách)[5, 3] a podľa oblasti použitia poznáme napr. káble 
potrebné na elektroinštaláciu v domácnostiach, priemyselné káble(silové – elektrické 
káble), predlžovacie, komunikačné a dátové, atď. Silové káble možno deliť podľa materiálu vodiča 
(medené alebo hliníkové jadro), podľa vedeného prúdu (silnoprúd, slaboprúd – dátové a informačné 
káble, audio káble, vodiče), podľa skladby jadra (plné jadro – jeden guľatý drôt, lankové jadro –
 dohromady spletených viac vodičov)[13], podľa počtu žíl, farby a prierezu žíl (priemer vodiča, 
hrúbka kábla = prierez jednotlivých žíl). [14, 15] 
Existuje mnoho typov káblov, ktoré majú rôznu konštrukciu, rôzny počet žíl aj hrúbku a sú vhodné pre 
konkrétne aplikácie napr. v závislosti od prostredia, v ktorom sa používajú (ako súnapr. teplota okolia, 
nadmorská výška, relatívna vlhkosť vzduchu, výskyt cudzích telies, korózia, výskyt rastlinstva 
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a živočíchov, seizmické účinky, pohyb vzduchu, blesky), atď. Napríklad spoločnosť ELKOND HHK, 
a. s. vyrába silnoprúdové káble s reakciou na oheň (9 typov káblov), riadiace káble s reakciou na oheň 
(11 typov), komunikačné káble (10 typov), riadiace káble NF (6 typov), špeciálne vodiče (5 typov), 
komunikačné káble a vodiče (7 typov), riadiace káble (4 typy), silnoprúdové káble a vodiče – 
flexibilné (4 typy), silnoprúdové káble a vodiče – na pevné uloženie (3 typy), výrobky z medi (ako 
medené drôty, medené lanká, Cu lano). Každý vyššie spomenutý typ kábla má svoje základné 
vlastnosti (elektrické, požiarnotechnické) a konštrukciu a môže byť vyrobený v rôznych variantoch v 
závislosti od počtu žíl × prierezu. [11] V závislosti od konečného použitia môžu mať káble rôzne 
konfigurácie, pričom ich návrh vždy vychádza z národných a medzinárodných predpisov. [10]  
V závislosti od zloženia káblov a tiež počtu žíl, prierezu žíl, hrúbky izolácie, atď. sa mení hmotnosť 
káblov. Napr. hmotnosť vodiča „60227 IEC 01“, ktorý obsahuje medené jadro a PVC izoláciu, je 
približne 21 – 3987 kg/km (hmotnosť zodpovedá hrúbke vodiča 1,5 – 26,1 mm) [16], hmotnosť kábla 
„strednenapäťový kábel vyrobený z XLPE“ (obsahuje 8 vrstiev) je cca 1705 – 13010 
kg/km [17]ahmotnosť kábla s označením„0,6/1(1,2) kV ohňovzdorný, bezhalogénový 
a nízkodymivý“je približne 274 – 8440 kg/km [18]. Spomenuté typy káblov sú zobrazené na 
nasledujúcom obrázku. 
 
 

     

 
Obr. 1 - Vybrané druhy káblov a ich vrstvy. [16 – 18] 

 
Literatúra [19] uvádza, že hmotnosť vodiča (kovového jadra) predstavuje 52 až 70% z celkovej 
hmotnosti kábla, hmotnosť izolácie 10 – 21 %, opláštenie (vonkajší plášť) 19 – 34 % a oddeľovače 
alebo iné komponenty 2 až 4%. Toto tvrdenie % zloženia káblov pravdepodobne platí pre vybrané 
typy káblov. Potvrdzujú to napríklad % výsledky zloženia káblov 1-CXKH-V 3x1,5 P60-R (ďalej len 
CXKH) a N2XH-J 3x1,5 RE (ďalej len N2XH) [20], ktoré uvádzajú rozdielne % podiely kovového 
jadra, izolácie a ďalších komponentov. Pre kábel CXKH predstavuje hmotnosť vonkajšieho plášťa 
30,3%, hmotnosť výplňovej ohňovzdornej vrstvy 36,1%, hmotnosť izolácie 6,2%, hmotnosť 
sklosľudovej pásky 1,7% a hmotnosť medi 25,7%. Pre kábel N2XH hmotnosť vonkajšieho plášťa 
predstavuje 29,7%, hmotnosť výplňovej ohňovzdornej vrstvy 37,2%, hmotnosť izolácie 7,2% a 
hmotnosť medi 25,8%. [20] Podľa [21],z celkovej hmotnosti viacžilového medeného kábla 
predstavuje 25,4% medené jadro, 28,7% pocínované medené opletenie, 43,2% PVC izolácia, 1,57% 
polyesterová fólia a 1,19% bavlnená šnúra. Podľa [22], hmotnosť kábla predstavuje 26,9% medeného 
jadra, 14% izolácie a 56,1% plášťa. 
 
V tomto článku sa za káble považujú všetky výrobky, ktoré pozostávajú z najmenej dvoch vrstiev – 
kovového jadra a izolačnej vrstvy alebo plášťa. 
 
Účelom recyklácie odpadových káblov je oddeliť kovy od izolačnej vrstvy, plášťa alebo inej vrstvy a 
získať materiály s vysokou čistotou. Pre recykláciu sa používajú poloautomatické alebo 
automatickésystémy. [5] 
 
RECYKLAČNÉ TECHNOLÓGIE A ICH VÝHODY A NEVÝHODY  
 
V súčasnosti je k dispozícii množstvo technológií využívaných na recykláciu odpadových káblov. 
V závislosti od druhu kábla, jeho vrstiev či hrúbky sa využívajú buď jednoduché recyklačné 
technológie alebo viacstupňové technológie. [3, 23] Viacstupňové technológie obvykle zahŕňajú (i) 
technológie mechanického spracovania (technológia odizolovania, technológia drvenia), kryogénnu 
technológiu, technológiu vysokotlakového vodného lúča, atď. v kombinácii s technológiami na 
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oddeľovanie častíc medi a plastov, (ii) chemické technológie (napr. rozpúšťanie a cementácia, 
chemické a biologické lúhovanie) a (iii) procesy získavania energie/tepla (spaľovanie a tepelný 
rozklad). [3, 8, 23] Na separáciu kovových a nekovových materiálov sa využívajú mechanické / 
fyzikálne metódy. Základom pre oddelenie týchto materiálov sú rozdiely vo fyzikálnych vlastnostiach 
separovaných materiálov ako sú magnetizmus, elektrická vodivosť, hustota, atď. Problémom môže 
byť, ak spracovávané káble obsahujú viaczložkové materiály, pretože sa tým znižuje kvalita získaných 
produktov recyklácie. [7] Každá z techník spracovania odpadových káblov má svoje výhody, 
nevýhody a vlastný rozsah použitia. Aj keď sa postup pri každej technológii recyklácie odpadových 
káblov líši, cieľ je rovnaký – oddeliťkovové jadro, plastový plášť/izoláciu a ďalšie vrstvy. 
Pre spracovanie odpadových káblov sa najčastejšie používa mechanické spracovanie, pričom možno 
využiť technológiu odizolovania alebo technológiu drvenia (Obr. 2). Pri technológii odizolovania je 
princíp relatívne jednoduchý, ale môže byť časovo náročný v závislosti od použitého zariadenia 
a množstva spracovávaného odpadu. [24] Po zhromaždení káblov je ich potrebné vytriediť podľa 
priemeru, rozmotať a spracovať odizolovacím strojom – izoláciasa odstraňuje pomocou čepele alebo 
noža a zostáva čisté jadro. V závislosti od hrúbky kábla a podmienok operátor kábel odlupuje ručne 
príp. izolácia opadne sama. [25, 26] Tradičné odizolovacie stroje sú dobre automatizované, ale rozsah 
aplikácie je veľmi obmedzený – je možné ich použiť iba na odizolovanie konkrétneho kábla určitého 
priemeru. Ako uvádza Li a kol. [5], niektorí vedci či spracovatelia odpadových káblov urobili 
na týchto tradičných zariadeniach úpravy, čím sa stala technológia odizolovania efektívnejšou 
a praktickejšou. Technológia drvenia zahŕňa kroky drvenia a následného triedenia materiálov. 
Vzhľadom k tomu, že v procese drvenia vzniká veľké množstvo prachu, je nutné používať zariadenia 
na zachytávanie prachových častíc. Káble sú na spracovanie väčšinou dodávané ako konglomerát 
(rôzne druhy káblov rôznych hrúbok, pomiešané prípadne zamotané), čo má za následok častejšiu 
poruchovosť, či rýchlejšie opotrebenie zariadenia. Z tohto dôvodu je nutné pred samotným drvením 
zabezpečiť rezanie káblov, čo môže viesť v prípade manuálneho rezania k značnému plytvaniu 
ľudskými zdrojmi a extrémne nízkej účinnosti. Pri prevádzke zariadení na drvenie káblov dochádza 
k treniu zariadenia s odpadovými káblami a tým k zvyšovaniu teploty v zariadení a vzniku tepla, čo 
môže mať za následok dokonca až jeho prevádzkové zlyhanie. Preto boli na takýchto zariadeniach 
zrealizované konkrétne úpravy, ktorých cieľom bolo účinne zabrániť prehrievaniu vo vnútri drviča 
a zaistenie normálnej prevádzkovej teploty. Vzhľadom na jednoduchosť procesu a zamedzenie tvorby 
toxických emisií zo spaľovania PVC možno považovať technológie mechanického spracovania káblov 
za environmentálne vhodné a tiež ekonomické riešenie. Mínusom môže byť neúplná separácia 
materiálov, ktorá môže mať za následok stratu medi. Tá však závisí od toho aké separačné techniky sa 
v procese spracovania využívajú. [5] 
 

 
 

Obr. 2 - Technológie mechanického spracovania odpadových káblov. [7] 
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V technológii kryogénneho drvenia sú káble ošetrené vhodným chladivom (napr. kvapalný dusík), aby 
bol plastový materiál krehkejší a dal sa ľahšie rozdrviť, zatiaľ čo vodivé medené jadro si zachováva 
svoju pevnosť. Tento proces je vhodný hlavne pre odpadové káble, ktoré sa nedajú ľahko rozdrviť pri 
izbovej teplote (káble obsahujúce napr. polypropylén, PE s nízkou hustotou, PE s vysokou hustotou, 
PE s ultra vysokou molekulovou hmotnosťou). [5, 27 – 30] Táto technológia má nepochybne mnoho 
výhod, ako sú jednoduchá manipulácia, nízke znečistenie prachom a hlukom, je potrebná nízka 
drviaca sila a fakt, že materiály citlivé na teplo neoxidujú a nezhoršujú svoje vlastnosti (žiadna strata 
medi, recyklácia vysoko kvalitných plastov). Hlavnou nevýhodou sú vysoké prevádzkové náklady 
spojené s používaním kvapalného dusíka, preto je potrebné tento proces zefektívniť príp. 
optimalizovať. [5, 27] 
Pri technológii rezania vodným lúčom sa pre rezanie izolácie alebo plášťa káblov využíva obrovská 
energia, ktorá je vytváraná vysokotlakovým lúčom vody, čiže tenkým prúdom vody s vysokým 
tlakom. Ide o techniku rezania za studena, tzn. že nedochádza k tepelnej deformácii rezaných 
materiálov. [5, 31] Keďže účinok vodného lúča nastáva iba v okamihu, keď prúd dopadá na kábel, 
nevýhodou môže byť to, že dochádza k plytvaniu podstatnej časti energie v prípade ak prúd dopadá 
mimo neho. Tento problém možno odstrániť úpravou procesu. [5] 
Pri spracovaní odpadových káblov možno využiť aj technológiu ultrazvukovej separácie a technológiu 
separácie horúcou vodou. Ultrazvuková separácia využíva jav kavitácie vyvolaný ultrazvukovými 
vlnami, ktoré prechádzajú vodou. Odpadové káble ponorené do vody sa ich vplyvom kývajú a vibrujú 
a tak sa dosahuje oddelenie materiálov. Káble musia byť pred samotným procesom upravené na 
požadovanú dĺžku.[32]Recyklácia ultrazvukovou separáciou a rezanie vysokotlakovým vodným 
lúčom sú tzv. zelené recyklačné technológie, ktoré nemenia fyzikálne a chemické vlastnosti medi a 
plastov a majú vynikajúce environmentálne výhody (napr. vysoká miera obnovy, nízka spotreba 
energie). [5, 32, 33] Technológia separácie horúcou vodou využíva rozdiely v koeficientoch teplotnej 
rozťažnosti izolačného materiálu a medi. Káble sú upravené na požadovanú dĺžku (bez nutnosti káble 
drviť na menšie kúsky) a následne umiestnené do miešacieho zariadenia s horúcou vodou. Riadením 
teploty vody, rýchlosti miešania a dĺžky káblov je možné dosiahnuť úplné oddelenie materiálov.[33] 
Keďže niektoré typy káblov je náročné recyklovať vyššie spomenutými technológiami, boli navrhnuté 
technológie chemického spracovania, pri ktorých sú materiály ponorené do série lúhovacích roztokov, 
aby sa získal požadovaný kov. Technológie na spracovanie odpadových káblov zahŕňajú rozpúšťanie 
a cementáciu alebo zrážanie, chemické lúhovanie a biolúhovanie. Väčšina technológií je však 
zameraná na získavanie medi bez úpravy PVC. Vzhľadom k tomu, že niektoré odpadové káble 
obsahujú relatívne veľké množstvo medi, dochádza k vysokej spotrebe lúhovacích roztokov, preto 
možno povedať, že technológie nie sú veľmi vhodné pre spracovanie veľkého množstva odpadových 
medených káblov. Vhodnejšie je tieto technológie využiť ako sekundárnu úpravu, ak napr. plastové 
materiály (izolácia, plášť)získané po separácii obsahujú ešte určité množstvo nečistôt – medi alebo ak 
káble obsahujú menšie množstvá medi, prípadne pre získavanie PVC (využívanie roztokov soli alebo 
organických rozpúšťadiel, ktoré rozpúšťajú plastový materiál a nereagujú s medenými jadrami). 
S vysokou spotrebou rozpúšťadiel súvisí riziko vzniku sekundárneho znečistenia. Výhodou 
technológie je získavanie produktov s vysokým stupňom čistoty. Pre industrializáciu chemických 
metód sú nevyhnutné ďalšie zlepšenia, pretože požadované chemické reagenty závisia od druhu 
získavaného kovu príp. plastového materiálu[7]. Spracovanie konglomerátu preto môže byť 
problematické a vyžaduje si vytriedenie spracovávaných odpadových káblov.  
K technológiám spracovania odpadových káblov patria aj procesy získavania energie/tepla 
(spaľovanie, tepelný rozklad). V začiatkoch recyklácie odpadových káblov bolo hlavným procesom 
spracovania ich spaľovanie. Proces je jednoduchý a vhodný na spracovanie káblov rôznych 
špecifikácií [7],  má však množstvo nevýhod, napr. povrch medeného jadra je po úprave silne 
zoxidovaný [3, 5, 8], čo do značnej miery znižuje čistotu medi (recyklovanú meď nemožno priamo 
použiť na spracovanie výrobkov z medi, tá musí prejsť tavením a elektrolýzou, čo nielen že predlžuje 
proces spracovania, ale aj zvyšuje náklady) [5, 34]. Zoxidované medené časti káblov navyše 
prechádzajú do popola a popolčeka a stávajú sa súčasťou toxických kovových zlúčenín (napr. oxidy 
medi, zmiešané oxidy [35], sulfidy medi [36], meď v oxidačnom stave 0, +I a +II [35] a ďalšie [36 – 
38]), čo bráni ich použitiu ako kovových materiálov. [8]Vzhľadom na to, že hlavnými zložkami 
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izolácie/plášťa v odpadových kábloch sú termoplasty (ako PVC, PE) a retardéry horenia, dym a plyn 
produkované pri spaľovaní obsahujú toxický plyn (obsahuje napr. polycyklické aromatické 
uhľovodíky, polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány, chlórbenzény, chlórfenoly, 
polychlórované bifenyly) a prach. [3, 5, 8, 39]To môže byť obzvlášť nebezpečné, ak je proces 
spaľovania nekontrolovaný. Nelegálna recyklácia, otvorené spaľovanie na skládkach alebo náhodný 
požiar môžu spôsobiť vážne poškodenie životného prostredia a zdravia ľudí. [39] Spaľovanie v 
spaľovniach s kontrolovanou atmosférou je bezpečné v prípade, že sa používajú účinné systémy 
čistenia spalín. [40] Rozvoj ďalších nových environmentálne vhodnejších technológií spaľovania na 
zlepšenie existujúcich technológií je stále nevyhnutný. [5]Vzhľadom na vyššie spomenuté problémy 
so spaľovaním je tento proces v mnohých krajinách zakázaný. Problémy je možné vyriešiť 
spracovávaním káblov procesom pyrolýzy (pri teplote 500–900 °C) v neprítomnosti kyslíka [3, 5, 8] 
alebo vysokoteplotným splyňovaním. [5, 41] Pri pyrolýznom spracovaní sa z plášťov získava 
pyrolýzny plyn (vykurovací plyn), vykurovací olej a sadze a meď zostáva v kovovom stave. [5, 
8]Nevýhodou pyrolýzy sú vysoké energetické náklady potrebné na ohrev. [3] 
 
Na Slovensku sa zaoberá zhodnocovaním odpadov zo železných a neželezných kovov vrátane 
spracovania odpadových káblov asi 30 subjektov. Odpady zo železných a neželezných kovov sú 
komoditou, ktorá má najhustejšiu sieť zberní a výkupní a ktorú možno v mnohých lokalitách 
charakterizovať ako predimenzovanú. [42] Pre spracovanie sa používajú rôzne technológie, napr.  
drvenie a následné delenie materiálových zložiek prostredníctvom deliaceho stroja s vibračnou doskou 
[43], mechanické mletie a granulácia káblov, pričom kovy a ostatné zložky sa separujú na báze 
fluidnej separácie [44], drvenie na požadovanú frakciu a následné triedenie vzduchom podľa 
hmotnosti [45], atď. 
 
Pre výrobu káblov sa používajú rôzne druhy kovových a nekovových materiálov s rôznymi hrúbkami 
a táto skutočnosť môže pri recyklácii predstavovať problém. Recyklačný proces by mal byť preto 
navrhnutý pre spracovanie a následnú separáciu odpadových káblov bez ohľadu na druh materiálu 
alebo hrúbku izolačnej vrstvy alebo kovového jadra, kedy v prvom kroku separácie je cieľom rozdeliť 
materiály na nekovy a kovy a tie následne roztriediť podľa druhu materiálu (nekovy: PVC, PE, guma; 
kovy: meď, hliník). Je potrebné použiť takú kombináciu technológií spracovania, aby sa získali 
materiály s veľmi vysokou čistotou.  
 
ZÁVER 
 
Bez drôtov a káblov by naša spoločnosť, ako ju poznáme, neexistovala, pretože ich využívame 
v mnohých aplikáciách, od distribúcie elektrickej energie, cez využívanie elektroniky, dopravných 
prostriedkov, domácich spotrebičov či informačných technológií. Drôt alebo kábel sa stáva odpadom 
z rôznych dôvodov, napríklad ak dôjde počas výroby káblu k chybnej výrobe, v dôsledku konca 
životnosti káblov (dnešné normy STN nepovoľujú použitie hliníkových káblov, tak ako tomu bolo 
v minulosti, preto je v starších stavbách potrebná výmena za nové medené) alebo v dôsledku konca 
životnosti elektrických a elektronických zariadení. Existuje mnoho typov drôtov/káblov rôznej 
konštrukcie, ktoré obsahujú rôzne vrstvy (napr. elektrický vodič, izolácia, pomocné prvky, vonkajší 
plášť) a rôzne druhy materiálov (napr. meď, hliník, PVC, PE, prírodný kaučuk, textil, sklosľudová 
páska). Získavanie kovov a plastov z odpadových káblov má ekonomické a environmentálne dôvody – 
meď, hliník, PVC sú recyklovateľné materiály a ich recyklácia významne prispieva k ochrane 
prírodných zdrojov, minimalizácii odpadu, úsporám energie a znižovaniu nákladov. Keď tento druh 
odpadu skončí v recyklačnom závode, je zaistené jeho správne spracovanie a nehrozí, že materiál 
skončí ako odpad na skládkach alebo bude odoslaný a akumulovaný v najmenej rozvinutých krajinách. 
Na recykláciu odpadových káblov sa využívajú rôzne technológie, pričom každá z nich má svoje 
výhody, nevýhody a vlastný rozsah použitia. Aj keď je postup recyklačných technológii odlišný, 
cieľom je vždy oddelenie kovového jadra, plastového plášťa/izolácie a ďalších vrstiev.Najbežnejšie 
využívanou je mechanická recyklácia, ktorá zahŕňa odizolovanie a drvenie káblov.Pri drviacej 
technológii možno za hlavnú výhodu považovať jednoduchosť a väčšie množstvo spracovaného 
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káblového odpadu za deň. Nevýhodou je napr. vyššia spotreba energie pri drvení, vysoké znečistenie 
prachom a hlukom, poruchovosť systému či prípadné rýchlejšie opotrebenie zariadenia. V prípade, ak 
spracovávané káble vyžadujú počiatočné ručné rezanie, vedie to k plytvaniu ľudskými zdrojmi a 
extrémne nízkej účinnosti. Výhodou technológie odizolovania sú nižšie materiálové straty, pretože 
získavame väčšie kusy kovového jadra a plastu, proces však môže byť časovo náročný v závislosti od 
použitého zariadenia a množstva spracovávaného odpadu a rozsah aplikácie je pri tradičných 
odizolovacích strojoch veľmi obmedzený, pretože je možné odizolovanie iba konkrétneho kábla 
určitého priemeru.Technológia kryogénneho drvenia je jednoduchá, zapríčiňuje len nízke znečistenie 
prachom a hlukom, je potrebná nízka drviaca sila a materiály citlivé na teplo neoxidujú a nezhoršujú 
svoje vlastnosti. Hlavnou nevýhodou sú vysoké prevádzkové náklady.Pri technológii rezania 
vodnýmlúčom je výhodou, že nedochádza k tepelnej deformácii rezaných materiálov, nevýhodou je 
plytvanie energie v prípade, ak prúd vody dopadá mimo rezaného kábla – tento problém však možno 
eliminovať optimalizáciou procesu.Pri spracovaní odpadových káblov možno využiť aj recykláciu 
ultrazvukovou separáciou a rezanie vysokotlakovým vodným lúčom, ktoré nemenia fyzikálne a 
chemické vlastnosti medi a plastov a majú vynikajúce environmentálne výhody.Pri technológiách 
chemického spracovania je benefitom hlavne získanie vysokého stupňa čistoty produktov, no na 
druhej strane je to vysoká spotreba lúhovacích roztokov a s ňou súvisiace riziko vzniku sekundárneho 
znečistenia. Spaľovanie káblov je vhodné pre spracovanie káblov rôznych špecifikácií,  má však 
množstvo nevýhod. Ide napr. o zoxidovanie povrchu medeného jadra, prechod zoxidovaných 
medených častí káblov do popola a popolčeka a nemožnosť ich ďalšieho využitia, pri 
nekontrolovanom spaľovaní (nelegálna recyklácia, otvorené spaľovanie na skládkach, náhodný požiar) 
existuje riziko poškodenia životného prostredia a zdravia ľudí.Problémy súvisiace so spaľovaním 
káblov je možné vyriešiť ich spracovávaním napr. procesom pyrolýzy v neprítomnosti kyslíka alebo 
vysokoteplotným splyňovaním.  
Recyklácia čistého a homogénneho odpadu nie je veľmi náročná, problémy môžu nastať s 
kompozitnými výrobkami, ktoré obsahujú rôzne druhy vrstiev a materiálov. V takom prípade je 
potrebné maximalizovať účinnosť separácie a následne kvalitu zhodnotených produktov z rôznych 
typov odpadových káblov. Preto je potrebné, aby boli do procesu zhodnocovania zaradené 
viacstupňové procesy. Pre efektívne spracovanie odpadových káblov je dôležité zvoliť vhodnú 
technológiu a najlepšou voľbou by bola technológia, ktorou by bolo možné spracovať rôzne druhy 
káblov bez ohľadu na typ kábla, materiál jadra alebo plášťa, priemery, atď. Technológia úpravy by 
mala byť účinná, plne automatizovaná, šetrná k životnému prostrediu a ekonomicky výhodná. 
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