
Abstrakt  

Prvky vzácných zemin tvoří 15 lanthanoidů a Y a Sc. V současné době jsou velmi významnou surovinou 

v mnoha průmyslových odvětvích (metalurgie, sklářský průmysl). Jednou z možností využití je jako 

součást luminoforů v elektrotechnických zařízeních (televizních a počítačových zobrazovacích 

zařízeních). Z důvodu jejich vysoké ceny jsou hledány možnosti těžby těchto prvků z odpadních 

elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Tato práce je zaměřena na prvkové složení luminoforu 

ze zobrazovacích zařízení typu CRT (Cathode ray tube – obrazovka s katodovou trubicí) a plasmového 

televizoru. 

Bylo odebráno a zpracováno 37 vzorků luminoforů z různých zobrazovacích zařízení, za účelem studia 

prvkového složení. Luminofory byly podle typu zařízení rozděleny do 4 podskupin: černobílé televizory 

(TV_CB), barevné televizory (TV_B), barevné počítačové monitory (PC_B) a monochromatické 

počítačové monitory (PC_M). K výzkumu byla použita multiprvková analýza provedená kombinací 

hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plasmou (ICP MS), optické emisní spektrometrie 

s indukčně vázanou plazmou (ICP OES), spalovací metody s infračervenou detekcí (RF-IR) a atomové 

absorpční spektrometrie (AAS). Na základě výsledků analýz byly definovány hlavní prvky a potenciálně 

rizikové prvky v luminoforech jednotlivých podskupin. 

Koncentrace vzácných zemin v luminoforech jednotlivých podskupin se významně liší. Nejvyšší 

průměrné koncentrace Eu a Y v luminoforech byly naměřeny v podskupině barevných televizorů TV_B 

– Eu: 13808 mg/kg, Y: 217000 mg/kg. Průměrné koncentrace Dy a Tb v luminoforu byly nejvyšší 

v podskupině TV_CB – Dy: 3,33 mg/kg, Tb: 447 mg/kg. Luminofory z podskupiny PC_B měly 

naměřeny nejvyšší koncentrace Ce: 43,5 mg/kg a La: 21,3 mg/kg.  

Rozdíly mezi podskupinou TV_B a PC_B nebyly příliš velké 

V případě nevhodného nakládání s vysloužilým zobrazovacím zařízením, představují tyto přístroje zátěž 

pro životní prostředí z důvodu obsahu rizikových prvků. Potenciálně rizikovým prvkem, s nevyššími 

koncentracemi v luminoforech z podskupiny TV_CB, je Cd: 126400 mg/kg, a Zn: 355600 mg/kg. 

V luminoforech z podskupiny PC_B byly naměřeny nejvyšší koncentrace Pb: 60100 mg/kg, a Sb: 424 

mg/kg. Průměrná koncentrace Co byla naměřena v luminoforu podskupiny TV_B 850 mg/kg. 

V luminoforu odebraného z plazmového televizoru byly naměřeny nejvyšší koncentrace Al: 25100 

mg/kg a Ba: 16200 mg/kg. 

V luminoforu z PDP televizoru nebyly naměřeny významně vysoké koncentrace vzácných zemin, však 

vysoké byly hodnoty Ba, Al, a Pb. 

Stříbro se ukázalo jako ekonomicky nezajímavé pro těžbu z OEEZ, avšak těžba prvků Y a Eu 

z barevných televizorů by mohla být ekonomicky významná. 

 


