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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summary 

Rare earth elements consist of 15 lanthanides, Y and Sc. They are currently very important materials in 

many industrial branches (metalurgy, pollishing). One of these options is the usage as the compound of 

phosphors in electronic devices (television and computer displays. Because of their manufacturing cost, 

options of recovery from waste electrical and electronic equipment (WEEE) are investigated. This thesis 

deals with compoud elements of phosphors from displays of type CRT (cathode ray tube) and plasma 

TV. 

The 37 samples of phosphors from different displays were taken and processed for study of the compoud 

elements. Phosphors were separated to 4 subgroups in accordance with the corresponding type of 

displays: black-and-white CRT television displays (CRT_CB), color CRT television displays (TV_B), 

color PC displays (PC_B) and monochromatic PC displays (PC_M). The study was carry out by multiple 

features analysis that combined the inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), the 

inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES), the resistance furnace with 

infrared detector (RF-IF) and the atomic absorption spectrometry (AAS). Based on the results of this 

analysis, main elements and potentionally hazardous elements of phosphors subgroup were defined. 

Concentration of rare earth elements in phosphors of the particular subgroups is significantly different. 

Highest average concentrations of Eu and Y in phosphors were measured in subgroup of color TV TV_B 

– Eu: 13808 mg/kg, Y: 217000 mg/kg. Average concentrations of Dy and Tb in phosphors were the 

highest in subgroup TV_CB – Dy: 3,33 mg/kg, Tb: 447 mg/kg. Phosphors in subgroup PC_B had the 

highest concentrations of Ce: 43,5 mg/kg and La: 21,3 mg/kg. 

Differences between subgroup TV_B and TV_C were not significant. 

In cases of inappropriate manipulation with these types of appliances, we run the risk of higher 

environmental loads caused by high content of hazardous elements. Cadmium and zinc are the 

potentional hazardous elements with the highest concentrations in phosphor from subgroup TV_CB – 

Cd: 126400 mg/kg, Zn: 355600 mg/kg. The highest average concentration of Pb: 60100 mg/kg and Sb: 

424 mg/kg was measured in phosphors in subgroup PC_B. The highest average concentration of Co: 

850 mg/kg, was measured in phosphors in subgroup TV_B. The highest average concentration of Al: 

25100 mg/kg and Ba: 16200 mg/kg was measured in phosphors in plasma televisions. 

Silver has proved to be economically inefficient for this type of recovery however recovery of heavy 

elements such as Y or Eu could be economically beneficial. 
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1. ÚVOD 

Vzácné zeminy jsou součástí našeho každodenního života. Jejich sloučeniny jsou obsaženy 

v autobateriích, NiMH bateriích, smartphonech, zesilovačích, zářivkách a také televizorech a to nejen v 

CRT, ale ve větším množství se vyskytují i v LCD a plazmových zdrojích. V přírodě nejsou nikterak 

vzácným úkazem, ale jejich akumulace v ekonomicky těžitelném množství už jsou výjimkou. První 

těžby začaly v USA a ostatních zemích, avšak brzy došlo k vyčerpání ložisek, a nyní je majoritním 

producentem vzácných zemin Čína. Problém ovšem nastal v roce 2009, kdy Čína po konfliktu 

s Japonskem uvalila embargo na vývoz a distribuci surového kovu REE a jednoduchých zemin na bázi 

sloučenin a některé železné slitiny pro Japonsko. Tím ceny vzácných zemin vzrostly a Čína si tím 

zajistila silnější ekonomiku. Ostatní země totiž mohou buď kupovat vzácné zeminy velmi draze či 

pozastavit výrobu a vývoj high-tech technologií a kupovat produkty s jejich obsahem opět z Číny; na 

poloprodukty a finální produkty totiž omezení stanovena nejsou. V roce 2010 dokonce snížila dodávku 

o 40 % oproti roku 2009, což vedlo ke zvýšení cen některých LREE až o 1500 % v průběhu pouhých 

několika měsíců. Pro rok 2011 se již snižování vývozních kvót netýkalo, v průběhu druhé poloviny roku 

začaly ceny dokonce mírně klesat (Kochmanová et al., 2011; Hatch, 2012; Gruber, 2011; 

Chakhmouradian and Wall, 2012). 

V roce 2012 došlo k obchodním sporům mezi USA, EU a Japonskem s Čínou z důvodu omezení W, Mo 

a dalších REE, které jsou potřebné pro výrobu slitin železa, magnetických prášků či luminoforů. Státy 

proti Číně podali stížnost za nespravedlivé zacházení se zahraničními subjekty a umělému zvyšování 

cen zboží (Hatch, 2012).. 

Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl v roce 2010 zveřejnil studii (v roce 2011 

proběhla její aktualizace), ve které jsou REE zařazeny do skupiny prvků s nejvyšším rizikem přerušení 

dodávek. Mezi nejkritičtější prvky patří Nd, Eu, Tb, Dy a Y, které jsou z hlediska technologií 

nejdůležitějšími vzácnými zeminami (využívanými v elektromobilech, fotovoltaických článcích a 

větrných turbínách). 

Bohužel poptávka po vzácných zeminách neodpovídá jejich výskytu v přírodě. Například poměr Dy:Pr 

v magnetech je 1:50-1:2, zatímco v minerálech bohatých na LREE je tento poměr 1:100-1:50. Tato 

nerovnováha spolu s vývojem nových technologií založených právě na REE začíná být problémem z 

důvodu nedostatku ložisek nerostných surovin bohatých na vzácné zeminy a minerální zpracování. 

Vzniká tak celkový nepoměr mezi poptávkou a výskytem a vzhledem k tomu, že HREE obsahují 

významné množství La a Ce, dochází u některých prvků k deficitu, zatímco jiné jsou v přebytku (Tab. 

1) (Hatch, 2012). 

Omezení vývozu surovin bylo jedním z důvodů, proč se v mnoha státech začalo přemýšlet o recyklaci 

vzácných zemin z OEEZ. Dalším důvodem je snaha chránit životní prostředí a neustále vyvíjet 

technologie, které by snížili dopad na něj. Recyklací OEEZ se nejen sníží množství odpadu, který je 

ukládán na skládky, ale dojde také ke snížení toxických úniků do prostředí. Například CRT televizní 

obrazovky, PC monitory a PDP televizory, kde se vzácné zeminy vyskytují v luminoforech, které 

umožňují zobrazení obrazu, obsahují největší podíl zpětně odebraného elektrického odpadu. Firma 

ASEKOL, která se zaměřila na jejich zpětný odběr a zpracování u nás, je schopna zrecyklovat až 80 % 

z celého televizoru. Dále pak tým AVČR pod vedením Ing. Grubera vyvinul metodu, jak lze ze stínítkové 

části televizoru odstranit vrstvu luminoforu a extrahovat ze vzniklého luminoforového prachu, který 

obsahuje až 10 % Y a 1-3 % Eu, vzácné zeminy. 
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Cíle této práce můžeme shrnout do několika bodů: 

1. Provést rešerši informací o REE a jejich využití v průmyslu, zvláště pak v elektrotechnickém.  

2. Vytipovat skupiny zobrazovacích zařízení a provést odběry vzorků luminoforového prachu. 

3. Provést prvkovou analýzu odebraných vzorků a definovat hlavní prvky luminoforů.  

4. Na základě výsledků analýzy srovnat jednotlivé skupiny zobrazovacích zařízení a kvantifikovat 

možnost získání vzácných zemin z OEEZ  

5. Na základě výsledků analýz vytipovat skupiny zobrazovacích zařízení, které obsahují vyšší 

množství rizikových prvků (především Cd, Hg, Pb, a Sb).  
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2. REŠERŠE - PRVKY VZÁCNÝCH ZEMIN (REE) 

 

2.1 Obecné informace 

Podle definice IUPAC jsou vzácné zeminy (REE rare earth elements) skupina 17 chemických prvků 

periodické tabulky. Jedná se o 15 lanthanoidů (podle postavení v periodické tabulce také označovaných 

jako tranzitní prvky): lanthan (La), cer (Ce), praseodym (Pr), neodym (Nd), promethium (Pm), 

samarium (Sm), europium (Eu), gadolinium (Gd), terbium (Tb), dysprosium (Dy), holmium (Ho), 

erbium (Er), thulium (Th), ytterbium (Yb) a lutecium (Lu) a navíc také prvky scandium (Sc) a yttrium 

(Y) (IUPAC, 2005) (Tab. 2). Yttrium bylo mezi prvky vzácných zemin zařazeno po té, co u něj byly 

zjištěno stejné mocenství 3+ jako u většiny REE. Dalšími důvody přiřazení k lanthanoidům jsou, že 

iontový poloměr yttria je téměř shodný s dysprosiem, či holmiem a jeho chemické chování je podobné 

chemickému chování Ho (Castor a Hedrick, 2006; Zepf, 2013). Scandium vykazuje řadu podobných 

vlastností jako ostatní prvky vzácných zemin a např. v minerálu wolframitu se nachází společně s 

thoriem, jehož oddělení od skandia je velice obtížné (Brožek a kol., 2011). 

 

Tabulka 1. Předpokládaná světová nabídka a poptávka vybraných vzácných zemin v roce 2016 (Hatch, 2012). 

REOs 
Poptávka 150-170 

tis. tun/rok 

Nabídka 180-210 tis. 

tun/rok  

CeO2 60-70 75-85 

Nd2O3 25-30 30-35 

Eu2O3 625-725 450-550 

Tb4O7 450-550 300-400 

Dy2O3 1,5-1,8 1,3-1,6 

Y2O3 12-14 9-11 

 

V roce 1787 byl nalezen černý minerál u městečka Ytterby, nedaleko Stockholmu. Až po téměř 150 

letech od objevu, kdy se identifikací složení zabývalo mnoho chemiků, bylo možno izolovat a určit 

prvky s atomovým číslem 57-71 v takovém množství a čistotě, že byla možná i stanovení jejich 

fyzikálních a chemických vlastností (Filipi et al., 2007; Zepf, 2013). 

Zvláštnost lanthanoidů spočívá v jejich v jejich vnitřním uspořádání a základní elektronové konfigurace. 

Skutečnost vyplnění 4f orbitalu, který patří orbitalu N, ačkoliv vyšší orbitaly O a P jsou již částečně 

obsazeny, je specifická a typická pro prvky vzácných zemin (Filipi et al., 2007). 

 

2.1.1 Iontový poloměr 

Lanthanoidy jsou také typické svým jevem, který se nazývá lanthanidová kontrakce (Obr. 1). Velikost 

trojmocných kationtů klesá se stoupajícím atomových číslem (hmotností) prvku (Castor a Hedrick, 

2006). 

Za pomoci iontového poloměru dělíme prvky vzácných zemin do dvou skupin, a to na lehké a těžké. 

Lehké vzácné zeminy (LREE) jsou prvky s poměrně vysokým iontovým poloměrem 1,1-0,98, jež ale 

mají nízkou hmotnost. Patří sem prvky skupiny ceru od La-Eu. Tyto prvky mají své vysoké poloměry 

podobné především Ca a Th, díky čemuž dochází k jejich častému zastupování v mřížkách minerálů 

(Košler et al., 1997). Těžké vzácné zeminy (HREE) mají naopak malý iontový poloměr 0,98-0,85, ale 

vysokou hmotnost, a spadají mezi ně prvky yttriové skupiny, Gd-Lu a Y (Castor a Hedrick, 2006). 
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Tabulka 2. Prvky vzácných zemin – základní charakteristika a zastoupení (upraveno podle: Jakeš, 1984; Orvini et 

al., 2000). 

 

 

Zároveň jejich reaktivita klesá s rostoucí hmotností. Lanthan a cer jsou velmi reaktivní a poměrně rychle 

reagují se vzdušným kyslíkem, zatímco prvky od Eu k vyšším atomovým číslům, jsou prvky relativně 

stálé, ale snadno rozpustné v minerálních kyselinách (Castor a Hedrick, 2006; Jakeš, 1984). Iontový 

poloměr u Eu je za určitých podmínek 1,24, což je hodnota podobná poloměru vápníku. Tím dochází k 

nepravidelnosti v distribuci REE v okolí Eu, což se nazývá vápníkový efekt, který je způsobený 

nahrazováním vápníku za europium (Castor a Hedrick, 2006). 

 

 

Název Symbol
Atomové 

číslo

Iontový 

poloměr

Stabilní 

izotopy

Zastoupení 

(% )
Název Symbol

Atomové 

číslo

Iontový 

poloměr

Stabilní 

izotopy

Zastoupení 

(% )

La
138 0,089 Terbium Tb 65 0,92 Tb

159 100

La
139 99,911 Dy

156 0,052

Ce
136 0,193 Dy

158 0,09

Ce
138 0,25 Dy

160 2,26

Ce
140 88,48 Dy

161 18,88

Ce
142 11,07 Dy

162 25,52

Praseodym Pr 59 1,01 Pr
141 100 Dy

163 24,97

Nd
142 27,11 Dy

164 28,18

Nd
143 12,17 Holmium Ho 67 0,89 Ho

165 100

Nd
144 23,85 Er

162 0,136

Nd
145 8,3 Er

164 1,56

Nd
146 17,22 Er

166 33,41

Nd
148 5,73 Er

167 22,94

Nd
150 5,62 Er

168 27,07

Promethium Pm 61 0,99 N
a

Er
170 14,88

Sm
144 3,09 Thulium Tm 69 0,87 Tm

169 100

Sm
147 14,97 Yb

168 0,135

Sm
148 11,24 Yb

170 3,03

Sm
149 13,83 Yb

171 14,31

Sm
150 7,44 Yb

172 21,82

Sm
152 26,72 Yb

173 16,13

Sm
154 22,71 Yb

174 31,84

Eu
151 47,82 Yb

176 12,73

Eu
153 52,18 Lu

175 97,41

Gd
152 0,2 Lu

176 2,59

Gd
154 2,15 Yttrium Y 39 0,92 Y

89 100

Gd
155 14,73 Scandium Sc 21 0,77 Sc

45 100

Gd
156 20,47

Gd
157 15,68

Gd
158 24,87

Gd
160 21,9

Ytterbium Yb 70 0,86

Lutecium Lu 71 0,85

Dysprosium Dy 66 0,91

Erbium Er 68 0,88

0,96

Gadolinium Gd 64 0,94

Europium Eu 63 0,95

1,06

Ce 58 1,03

Nd 60 1,00

Lantan

Cer

Neodym

Samarium

La 57

Sm 62
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Obr. 1 Graf lanthanidové kontrakce. Iontový poloměr (velikost) trojmocných kationtů lanthanoidů klesá se 

stoupajícím atomovým číslem prvku (Chakhmouradian a Wall, 2012). 

 

2.1.2 Mocenství 

Za normálních přírodních podmínek, má většina těchto prvků mocenství 3+. Výjimku v tomto pravidle 

tvoří Ce4+, Eu2+, Eu3+ a Tb4+ (Zepf, 2013). Mocenství europia je za dané teploty funkcí fugacity kyslíku, 

kdy dochází ke změně iontového poloměru a tím i k odlišnému chování v přítomnosti Ca-bohatých fází, 

například plagioklasu (Castor a Hedrick, 2006). 

 

2.1.3 Izotopy 

V tabulce 2 je uvedeno, jaké izotopy mají jednotlivé prvky REE. Pr, Tb Ho a Tm mají pouze jeden 

stabilní izotop, ostatní prvky mají izotopů více. Avšak Pm nemá stabilní izotopy v přírodě žádné. Jedná 

se o velmi aktivní prvek s mnoha nestabilními izotopy, které mají poměrně krátký poločas rozpadu, a to 

je také důvod, proč se tento prvek v přírodě za běžných podmínek nenalézá (Castor a Hedrick, 2006). 

 

2.1.4 Toxicita lanthanoidů 

Většinou jsou lanthanoidy charakterizovány jako mírně toxické, avšak o jejich toxicitě není mnoho 

známo, proto je doporučována jistá obezřetnost při manipulaci s nimi. 

Podobnost těchto prvků se nevztahuje jen na chemické a fyzikální vlastnosti, ale podle zkušeností a 

závěrů z analýz QSAR (Quantitative Structure – Activity Relationship), kvantitativní vztahy mezi 

chemickou strukturou a biologickou aktivitou, by měly mít i podobné toxické vlastnosti (Filipi et al., 

2007). 

Pokud je objekt dlouhodobě vystaven působení prachových částic, které vdechuje, má to za následek 

pneumokoniózy a akutní zápaly plic (Jia et al., 2008). 

Perorální podání bohužel není detailně prozkoumáno, ačkoli se jedná o jedno z nejdůležitějších a 

pravděpodobně nejzávažnějších intoxikací. Známé jsou reakce jako podráždění žaludeční sliznice a 

střev. Dále jsou pak lanthanoidy vstřebávány z tenkého střeva a následně dochází k jejich akumulaci 

v játrech, plicích slezině a v kostech (Jia et al., 2008). 

Vlivem lidské činnosti dochází k významné depozici prvků vzácných zemin do přírodního prostředí a k 

následnému vystavení lidí a živočichů expozici přes půdu či atmosféru. Již více než dvacet let jsou 

vzácné zeminy využívány v Číně v zemědělství, pro zvyšování úrody. V mnoha publikacích se také 

uvádí, že malé množství REE v krmivu, může zvýšit váhu hovězího dobytka, množství jejich mléka, 
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navýšit váhu kuřat a produkci vajec, či zvýšit tělesnou hmotnost králíků či ryb (Filipi et al., 2007). 

Fosfátová hnojiva mohou být také zdrojem depozice REE do ekosystémů.  

Dalším využitím REE je jako katalyzátor pro krakování ropy, který se vyrábí z monazitu 

((La,Ce,Nd)PO4) či bastnäsitu ((Ce, La, Y)CO3F). Následně ale tato činnost zvyšuje depozici v moři 

např. v okolí Kalifornie a dochází ke kontaminaci mořského prostředí i v dalších oblastech (Filipi et al., 

2007). 

Při zkoumání toxicity se berou v úvahu především 3 typy intoxikace. Kontakt se sliznicí očí či s kůží, 

vdechování prachu či výparů a pozření sloučenin obsahujících REE. 

Kontakt sloučenin se zdravou kůží je bezproblémová a nedochází k žádným reakcím. Avšak pokud je 

kůže poraněná, dochází k epilaci daného místa, zpomalení uzdravování kůže a po zahojení je pokožka 

zjizvená. Dojde-li ke kontaktu se sliznicí oka, má to za následky silné podráždění oka a záněty spojivek 

(Jia et al., 2008). 

Vzhledem k chování a reaktivitě REE v přítomnosti Ca, jsou obavy, že jejich soli mohou ovlivňovat 

koncentrace vápenatých iontů v těle. Bylo publikováno, že nejvíce mají vliv na nárůst koncentrace 

vápenatých iontů střední vzácné zeminy. Ty nejvíce způsobují několikanásobný nárůst koncentrací 

vápníku v játrech, slinivce a plicích. Je to způsobeno již zmíněným zastupováním iontů Ca, ionty 

vzácných zemin o podobné velikosti. 

K největším akumulacím těchto prvků dochází v játrech, slinivce, plicích a kostech, kde mohou následně 

působit degenerativní změny. Byla pozorována retence 70-80 % s poločasem vylučování stovek dnů. 

Dojde-li k akutní otravě, která se projevuje špatnou pohyblivostí končetin a únavou. Při chronické 

expozici došlo u králíků k degeneraci jater a slinivky (Filipi et al., 2007). 

Chloridy lanthanu, ceru, praseodymu a neodymu mohou způsobit změny v hemoglobinu a leukocytech, 

avšak dochází k tomu pouze v případě intravenózního podání. V případě orálního podání testovaným 

objektům, nebyly pozorovány žádné účinky, stejně tak při vystavení inhalacím. Když došlo k expozici 

lidí parám vzácných zemin, objevilo se u některých jedinců pouze svědění a ostřejší vnímání pachů a 

chutí. 

Sloučeniny těchto prvků mají cytotoxický účinek a mohou sloužit jako aditiva při léčení kožních 

popálenin. Cheláty gadolinia jsou používány jako kontrastní látka při sledování tělních tekutin, případně 

implantáty obsahující radioaktivní yttrium nebo terbium jsou používány při radioterapii (Filipi et al., 

2007). 

Cer je velmi využíván v různých aplikacích, jako například v katalyzátorech automobilů či v procesu 

dekolorizace skla a porcelánu. Při expozici těmto a většině dalších aplikací není prokázán toxický účinek 

na organismus. Při výrobě leštícího prášku na skleněné povrchy, který obsahuje Ce (převážně Indie) 

však byla zjištěna intoxikace organismu Ce. Ta se projevuje plicní patologií, zápaly plic a při větším 

požití tohoto jemného prášku dochází i ke vzniku srdečních problémů (Chakhmouradian a Wall, 2012). 

Gadolinium je prvkem, který je často využívaný v lékařství, například při zobrazování magnetickou 

rezonancí. Tento prvek se následně dostává do kanalizace a do řek. Hojně je také využíván v Číně, kde 

je přidáván do hnojiv či krmiv jako růstový stimulátor. Toto využití je možné z toho důvodu, že ještě 

nebyla prokázána jeho toxicita (Chakhmouradian a Wall, 2012). 

Velkou zátěž pro životní prostředí představuje samotná těžba minerálů obsahujících REE, a to z důvodu 

sdružení těchto prvků s Th a U, které se vyskytují ve struktuře minerálů či jako jednotlivé fáze spojené 

s mineralizací. Těžba iontových jílů je zátěží z důvodu využívaných chemikálií, které jsou používané 

pro separaci REE (Chakhmouradian a Wall, 2012). 
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2.2 REE v přírodě 

Prvky ze skupiny vzácných zemin, jsou prvky litofilní, které se vyskytují v zemské kůře společně 

s kyslíkem, obvykle v silikátové nebo fosfátové kombinaci v různých minerálech, jako například 

monazit (fosforečnan ceru, lanthanu, a dalších lanthanoidů), bastnäsit (komplexní fluorid-uhličitan 

lanthanoidů), euxenit ((Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6), gadolinit (Ce2Fe2+Be2O2(SiO4)2) / 

(Y2Fe2+Be2Si2O10), fergusonit (CeNbO4)/(Nd,Ce)(Nb,Ti)O4) / (YNbO4), betafit ((Ca, Th, U, Ce)(Nb, Ta, 

Ti)3O9·nH2O) a mnoho dalších minerálů (Filipi et al., 2007; Zepf, 2013).  

Název vzácné zeminy by ovšem mohl být zavádějící. Klarky některých prvků ze skupiny REE v zemské 

kůře až řádově převyšují klarky Ag, Au, Sn, Zn aj. Přesto jejich ložiskové (hlavně primární) akumulace 

jsou spíše vzácností (Jiránek, 1988). Mnoho vzácných zemin má větší výskyt v zemské kůře, než 

například molybden, a všechny kromě promethia jsou častější než stříbro nebo rtuť (Castor a Hedrick, 

2006; Filipi et al., 2007). Nejméně zastoupeným prvkem ze skupiny vzácných zemin je Tm a Lu, jehož 

množství v zemské kůře je ve větších koncentracích než např. jod (Obr. 2) (Filipi et al., 2007). Množství 

výskytu vzácných zemin v kůře a jeho ochuzení v primitivním plášti znázorňuje Obr. 3. Promethium se 

v přírodě nevyskytuje z důvodu absence stabilního izotopu. Lanthanoidy se sudými atomovými čísly 

jsou hojnější než sousední lanthanoidy s lichými atomovými čísly. Tento jev se nazývá Oddovo-

Harkinsovo pravidlo (Obr. 4) (Castor a Hedrick, 2006). 

 

Obr. 2. Zastoupení chemických prvků v horní části zemské kontinentální kůry (upraveno podle: Haxel et al., 2002). 

Většina prvků je řazených do překrývajícíh se kategorií – 1. horninotvorné prvky (prvky v zelené a světlezelené 

oblasti); 2. prvky vzácných zemin (červené prvky, Sc, Y, La – Lu); 3. významné průmyslové kovy (tučně); 4. 

vzácné kovy (žlutohnědá oblast, devět nejvzácnějších kovů plus Au, Re, a Te).  
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Obr. 3. Zastoupení vzácných zemin (mg/kg) v kontinentální kůře a v primitivním plášti (Chakhmouradian a Wall, 

2012). 

 

Během magmatických procesů dochází u prvků vzácných zemin k rozptýlení do minerálních fází 

v podobě stopové složky, minoritní složky (>0,1 hm. % REE) – například v zirkonu či titanitu, nebo 

jako hlavní složka v minerálech vzácných zemin (xenotim, monazit, bastnäsit, synchysit). 

V současné době je známo cca 270 minerálů (to je cca. 6 % z celkového množství známých minerálů), 

kdy vzácné zeminy tvoří součást krystalové struktury a chemického vzorce. Největší množství tvoří 

silikáty (43 %), dále uhličitany (23 %), sloučeniny s dusíkem (14 %) a fosfáty (14 %), nejméně jsou 

zastoupeny sulfáty. Dále mohou být nacházeny vzácné zeminy v minerálech, kde REE nahradí prvky 

s velmi podobným poloměrem – mosandrit [(Ca,Na)3-x(Ca,REE)4Ti(Si2O7)2(OH,F,H2O)4·H2O], apatit 

[(Ca,REE,Sr,Na)5(P,Si)3O12(F,OH,Cl)], ewaldit [Ba(Ca,Na,REE)(CO3)2·nH2O, či může dojít 

k obohacení vzácnými zeminami v závislosti na krystalizačních podmínkách - titanit (CaTiSiO4), zirkon 

(ZrSiO4), eudialyt (Na-Ca-Mn-Fe-Zr cyklosilikát), pyrochlor [(Ca,Na)2-x(Nb,Ti)2O6(F,OH)] 

(Chakhmouradian and Wall, 2012). 

Obr. 4. Oddovo-Harkinsovo pravidlo. Absolutní množství prvků vzácných zemin v chondritických meteoritech 

dává, po vynesení prvků podle stoupajícího atomového čísla, vzniknout zubovité křivce, jež znázorňuje Oddovo-

Harkinsovo pravidlo – prvky se sudým atomovým číslem se vyskytují v přírodě ve větším množství než prvky 

s lichými atomovými čísly (Jakeš, 1984). 
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2.2.1 Těžba vzácných zemin 

Ložiska minerálů s obsahem vzácných zemin 

Mnohé geologické procesy mohou dopomoci ke vzniku ložiskových akumulací s významnými obsahy 

minerálů vzácných zemin.  

Magmatické procesy vedou velice často ke vzniku alkalických ložisek s karbonatity či silikáty, a tato 

ložiska představují hlavní průmyslové zdroje ve světě. Tato ložiska jsou bohatá převážně na LREE, která 

tvoří hlavní užitkovou složku v minerálech (kolumbit-tantalit, pyrochlor), a také doprovodnou užitkovou 

mineralizaci, jako například magnetit a apatit. Pegmatity vytváří ložiska menších rozměrů a obsahují 

průmyslově těžitelné obsahy HREE (gadolinit). 

V hydrotermálních ložiscích představují vzácné zeminy spíše doprovodnou složku jiných rud (U-Th, 

Nb-Ta, Cu, Sn, Fe) a jsou svou genezí často vázány na komplexy alkalických karbonatitů. U ložisek U-

Th tvoří REE významnou vedlejší, ovšem ekonomicky významnou složku s obsahem HREE 20-40 %. 

Dochází k akumulacím REE a U ve společných minerálech (xenotim, euxenit, thorit, brannerit). U těchto 

ložisek je ovšem nutné počítat s náročnou a problematickou manipulací a zpracováním právě z důvodu 

obsahu U a Th. Ze sedimentárních ložisek představují nejvýznamnější akumulace laterity alkalických a 

karbonatitových komplexů, která jsou výhodná nižšími náklady na těžbu z důvodu těžby povrchové. 

Rozsypy tvoří celosvětově velmi rozšířený ložiskový typ, který se podle obsahu dělí na rozsypy s LREE 

(převážně monazit) a HREE (xenotim). Monazitové rozsypy patří mezi ty nejhojnější a byla to první 

ložiska s obsahem REE, která byla těžena. Výhodou těchto rozsypových ložisek je fakt, že v nich 

nedochází k akumulaci jen REE, ale obsahují i průmyslově významné těžké minerály jako například 

zirkon, ilmenit a rutil, které mohou být těženy současně (Chakhmouradian a Wall, 2012; Jiránek, 1988). 

Na počátku těžby vzácných zemin, ve 20. století, byl převážně těžen monazit, proto se tato první těžební 

éra nazývá jako Monazitová éra. Monazit se těžil z důvodu zastoupení poměrně velkého množství REE, 

a to hlavně Ce, La, Y, a Th, kdy Ce mohl být občas nahrazován Nd. Monazit byl převážně nacházen v 

granitech, pegmatitech a karbonatitech, na sekundárních ložiscích pak v rozsypech a plážových píscích.  

Následovalo období, kdy byl těžen bastnäsit. Bastnäsit obsahuje převážně Ce a La, avšak může být 

obohacen o další LREE prvky, jako například Pr, La, a Y. [(Ce, La)(CO3)F]. Množství těžby tohoto 

minerálu stouplo po Monazitové éře a nejvíce byl těžen v Mountain Pass v Kalifornii. Podle této oblasti 

byla nazvána tato éra – Mountain Pass. Dalším hojně těženým minerálem je xenotim, [(Y, Yb)(PO4)], 

zahrnuje převážně HREE a spolu s předchozími minerály a lateritickými jíly, představuje 90 % produkce 

těžby (Zepf, 2013). 

Od prvních let těžby ložisek vzácných zemin až po současnost došlo v těžbě k výrazným změnám (Obr. 

5). V druhé polovině 19. století až do roku 1960 byly vzácné zeminy těženy na několika menších 

ložiscích a v USA. Mezi lety 1960 - 1965 pocházely vzácné zeminy převážně z ložisek jihovýchodní 

Ameriky. V letech 1965-1985 pochází většina tehdy vytěžených vzácných zemin z Kalifornie – 

Mountain Pass. Až do roku 1985 byly USA majoritním producentem vzácných zemin. Avšak v roce 

1985 se nejsilnějším a hlavním producentem REE stala Čína, zatímco v Americe a ostatních zemích v 

té době došlo k dramatickým těžebním poklesům. Od roku 1998 pochází více než 80 % materiálu s 

obsahem vzácných zemin z Číny a nejvíce této produkce je z ložisek v Inner Mongolia. V současné době 

pochází z Číny 95 % celosvětové produkce vzácných zemin. Příklady roční produkce vzácných zemin 

v různých zemích až do roku 2003 jsou uvedeny v tabulce 3. 
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Obr. 5. Grafické znázornění težby REE v roce 1950-2014 (upraveno podle: magazine.good.is). 

V prvních letech těžby, až do roku 1960 byly vzácně zeminy těženy na několika ložiscích na světě a v jihovýchodní 

Americe. Od roku 1965 začala převládat těžba v USA, která byla majoritním producentem až do roku 1985. V roce 

1985 začala produkce v USA rapidně klesat a majoritní produkci začala zastávat Čína. V současné době pochází 

z Číny 95 % celosvětové produkce vzácných zemin. 

 

 

Tým japonských vědců objevil v roce 2011 nový potenciální zdroj vzácných zemin v Tichém oceánu. 

Bylo odebráno více než 2000 vzorků z mořského dna v hloubce 4-5 tis. metrů a provedeny analýzy. 

V některých vzorcích byly zjištěny vysoké koncentrace REE a Y. Koncentrace a minerální složení 

vzorků ukazují slibné zásoby REE. Bohužel, v současné době těžba z tak obrovských hloubek je 

technologicky velmi náročná a zatím i neekonomická (Zepf, 2013). 

V roce 2011 byla globální poptávka 105 000 t, kdy více než 2/3 potřebovala Čína, za níž následovalo 

Japonsko. Podle statistiky budou v roce 2016 už jen požadavky Číny tvořit více než 98 % celosvětových 

dodávek roku 2011. Celkový nárůst je očekávaný asi o 50 % na 160 000 t (viz. Tab. 4). V roce 2011 

bylo díky celosvětové těžbě k dispozici 113 000 t REO a téměř 95 % pocházelo z Číny. Předpokládaný 

nárůst do roku 2016 je na 195 000 t (Hatch, 2012). Majoritním těženým ložiskem vzácných zemin v Číně 

je v současné době ložisko lateritické ruda v jižní Číně V tomto ložisku dominuje prvek Y, dalšími je 

Nd a La. Prvek Lu, se zde nachází ve velmi malých koncentracích (Obr. 6). 

V současné době je věnována pozornost převážně průzkumům a nálezům nových ložisek REE, zejména 

v Severní Americe a Austrálii. V roce 2012 bylo vedeno 441 průzkumných projektů v 37 zemích 

vyskytujících se mimo Čínu z důvodu snížení závislosti na Číně jako majoritním dodavateli REE, který 

má největší vliv jejich ceny. Na Obr. 7 jsou znázorněny ceny (v USD – $) jednotlivých prvků vzácných 

zemin vztažených vůči Sn a Ag. Prvky jsou seřazeny podle atomového čísla, přičemž na konci jsou 

přidány prvky Sn a Ag. Nejdražšími prvky ze skupiny vzácných zemin je Sc a Lu, které až o řád 

převyšují cenu Ag, zatímco cena lanthanu je ze vzácných zemin nejnižší. 
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Obr. 6. Obsah vzácných zemin v ložisku lateritické rudy v jižní Číně (Haxel et al., 2002). 

 

 

Obr. 7. Ceny vzácných zemin v prosinci 2011. Ceny v $/kg (Chakhmouradian a Wall, 2012). 



 
 

13 
 

Tabulka 3. Příklad světové produkce REE v letech 1983-2003 (upraveno podle: Castor a Hedrick, 2006). 

* - neuvedeno 

 

Tabulka 4. Poptávka po oxidech vzácných zemin v roce 2011 a očekávaná poptávka v roce 2016 (upraveno podle: Hatch, 2012). 

  Čína 
Japonsko 
a JV Asie 

USA Ostatní 
Poptávka 
celkem 

        

Poptávka REOs 2011 (t) 70000 18000 10500 6500 105000 

v procentech 68 % 16 % 10 % 6 % 100 % 

        

Poptávka REOs 2016 (t) 104000 21500 23500 11000 160000 

v procentech 65 % 14 % 15 % 6 % 100 % 

Roky 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

Austrálie 8,33 10,3 7,07 7,15 3,85 1,65 110 0,00 0,00 0,00 0,00

Brazílie 2,89 20200 2,38 1,38 719 270 103 0,00 0,00 0,00 0,00

Čína * 8,50 15,1 25,2 16,2 22,1 48,0 53,0 70,0 80,6 90,0

Indie 2,20 2,20 2,20 2,37 2,20 2,50 2,75 2,75 2,70 2,70 2,70

Kyrgyzstán * * * 696 721 0,00 * * 6,12 3,80 *

Malajsie 601 3,87 1,62 1,70 1,09 224 452 422 631 281 450

Mosambik 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jižní Afrika 0,00 0,00 660 237 237 237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Srí Lanka 165 110 110 110 110 110 110 110 120 0,00 0,00

Thajsko 164 459 270 229 229 127 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00

Rusko * * * 6,14 6,14 4,47 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

USA 17,1 13,4 11,1 16,5 16,5 17,8 22,2 5,00 5,00 5,00 0,00

Z
e
m

ě

Tuna  REE
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2.3 Vzácné zeminy v geologii 

Vzácné zeminy jsou v geologii hojně využívány ke studiu vývoje vyvřelin, procesů ve spodní kůře a 

určení původu sedimentárních hornin. Uplatnění také mají v geochronologii petrologických procesů 

metodou radiometrického určování stáří a vývoje hornin, při této metodě se využívá konstantních 

rychlostí rozpadu radioaktivních prvků, či při určování rychlosti petrologických procesů, tzv. 

Geospeedometrii. Ze studia vzácných zemin vyplynuly důležité informace o poměrech vzniku sluneční 

soustavy, jeho datování na 4,5 Ga a o růstu kontinentální kůry (Gregerová a kol., 1995). 

Ve vyvřelých horninách se vzácné zeminy vyskytují převážně jako stopové prvky v koncentracích 

nižších než 1,10 hm. %, však pro řešení geneze vyvřelých hornin mají nezastupitelný význam. Poskytují 

totiž informace o samotném zdroji taveniny a zároveň i o procesech, které tyto taveniny překonaly před 

konsolidací (utuhnutím). Patří do skupiny tzv. inkompatibilních prvků, jejichž hlavním znakem je, že se 

při parciálním tavení hromadí v tavenině a tím odrážejí složení zdrojových hornin. Při procesu frakční 

krystalizace se hromadí ve zbytkové tavenině a dokumentují povahu protolitu. To je dáno jejich 

koeficientem distribuce, který je menší než 1 (Gregerová a kol., 1995). Koeficient distribuce typu 

minerál/tavenina je hmotnostní podíl daného prvku v minerálu dělený hmotnostním podílem stejného 

prvku v koexistující tavenině. Koeficient je nezávislý na koncentraci daného prvku a na relativních 

vztazích minerálu a taveniny, ale závisí na její teplotě a na složení minerálů (Hovorka a Suk, 1988). 

Při řešení problémů petrogeneze hornin, se u vzácných zemin pracuje s „normalizovanými obsahy“. 

Normalizovaný obsah prvku vypočítáme tak, že laboratorně stanovený obsah dělíme obsahem 

z chondritu. Obsahy v chondritech jsou brány jako normalizační standard, protože jsou obsahy REE 

v chondritech blízké s obsahy REE na Zemi v jejím primitivním stavu, před tím, než proběhla 

diferenciace a vznik obalů. Spojením jednotlivých průmětných bodů (které odpovídají prvkům vzácných 

zemin, dle jejich atomového čísla) obdržíme křivku, která nám vyjadřuje obohacení studované horniny 

vůči chondritickému standardu, a graficky nám presentuje „normalizovaný obsah REE“ (Gregerová a 

kol., 1995; Hovorka a Suk, 1988). 

Pro výpočet normalizovaných obsahů se používají např. hodnoty, které jsou uvedeny v následující 

tabulce č. 5. Tím dojde k odstranění zkreslení, že REE, které mají párová atomová čísla, jsou zastoupena 

ve vyšších koncentracích, než REE které mají nepárová atomová čísla. Pokud je obsaženo více LREE 

než HREE, jedná se o obohacení, v opačném případě o ochuzení (Hovorka a Suk, 1988). 

Europium má zvláštní postavení nejen tím, že je dělicím prvkem mezi LREE a HREE, ale hlavně 

z důvodu jeho heterovalence Eu2+ a Eu3+. Při procesech frakčního tavení a diferenciace se uplatňují 

především dvojmocné kationty a proto se v tu chvíli Eu odděluje od ostatních REE. Například 

v minerálech skupiny živců, je Eu2+ těsně vázáno na Ca2+ a Sr2+.  

V případě anomálního (neobvyklého) výskytu prvku v hornině, mluvíme o pozitivní či negativní 

anomálii. Nejčastěji se tyto anomálie vyskytují právě u Eu. Eu anomálie může být užitečným ukazatelem 

teploty v historii (Möller, 1998). V případně negativní europiové anomálie ve vyvřelé hornině, se jedná 

o oddělení živcové fáze, která koncentruje převážnou část Eu2+, z důvodu frakční krystalizace, která 

byla spojena s redukčními podmínkami. Pozitivní anomálie Eu naopak indikuje akumulaci živců v dané 

hornině. Pokud nedochází k výskytu ani jedné z anomálií, může to značit málo významnou úlohou živců 

ve vývoji magmatu, nebo krystalizaci v uzavřeném systému, ve kterém živce obohacené o Eu a 

minerální fáze o Eu ochuzená, krystalují v poměru, který nedává možnost vzniku europiové anomálie 

(Hovorka a Suk, 1988).  
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Tabulka 5. Hodnoty obsahů vzácných zemin v chondritech, používané k normalizaci podle různých autorů 

(upraveno podle Jakeš, 1984; Jiránek, 1988). 

  
Obsah vzácných zemin v chondritech (mg/kg) 

  

  Wedepohl (1970) Haskin et al. (1966) B. Mason 

La 0,32 0,30 0,31 

Ce 0,94 0,84 0,84 

Pr 0,12 0,12 0,12 

Nd 0,60 0,58 0,60 

Sm 0,20 0,21 0,20 

Eu 0,073 0,074 0,073 

Gd 0,31 0,32 0,30 

Tb 0,05 0,049 0,049 

Dy 0,31 0,31 0,31 

Ho 0,073 0,073 0,073 

Er 0,21 0,21 0,21 

Tm 0,033 0,033 ND 

Yb 0,19 0,17 0,19 

Lu 0,031 0,031 0,31 

 

2.3.1 Datování pomocí REE – metoda Sm-Nd 

Neodym je v přírodě zastoupen sedmi izotopy s hmotami Nd142, Nd143, Nd144, Nd145, Nd146, Nd148, Nd150, 

z nichž některé jsou radiogenní a jiné radioaktivní s dlouhým poločasem rozpadu. Izotop Nd144, který se 

během rozpadu mění na Ce140, má natolik vysoký poločas rozpadu, že změny přírodního zastoupení 

Nd144 během geologického vývoje země jsou zanedbatelné, proto se v geologických aplikacích považuje 

za stabilní izotop a je používán pro normalizaci v Sm-Nd geochronologii.  

Samarium je zastoupeno sedmi izotopy. Pět izotopů je stabilních (Sm144, Sm147, Sm148, Sm149, Sm150, 

Sm152, Sm154) a dva s extrémně dlouhými poločasy rozpadu (Sm147, Sm148). Izotop Sm148 se rozpadá a 

mění se na Nd144, avšak rychlost tohoto rozpadu je příliš pomalá aby měla geologický význam. 

Důležitým rozpadem pro geochronologii je přeměna Sm147 na Nd143, která se používá pro datování 

krystalizačních stáří vyvřelých hornin, stáří průměrného zdroje sedimentů a metamorfních 

krystalizačních stáří. Využívá se především pro datování mafických a ultramafických hornin, protože 

jejich stanovení ostatními metodami je obtížné. Hlavním předpokladem v této metodě je, že všechny 

kogenetické vzorky mely v určitém čase v historii identické izotopické složení Nd (Nd143/ Nd144). Mezi 

minerály, které mají nízké poměry Sm147/ Nd144 patří například živce, apatit, monazit. Vysoké poměry 

pak mají pyroxeny, granáty, titan, zirkon a amfiboly. Chyba stanovení stáří touto metodou je menší než 

20 milionů let (Košler et al., 1997). 

Modelování vzniku magmatu (např. parciálním tavením), jeho frakcionace, mísení a asimilace okolních 

hornin může být prováděno pomocí Nd izotopů. Podmínkou však je znalost koncentrace Sm a Nd a 

izotopického složení neodymu jak ve zdrojovém materiálu, tak v koncových členech. Pro vznik 

úspěšného modelu, je důležité ustavení rovnováhy, existence nezávislých geochronologických dat a 

efektivní separace Sm a Nd kdy dojde zároveň ke vzniku rezervoárů s rozdílným poměrem Sm/Nd 

(Košler et al., 1997). 

Dále jsou využívány izotopická složení neodymu a stroncia (Nd143/ Nd144, Sr87/ Sr86) pro rozlišení hornin 

různého původu, či při studu petrogenetických procesů nad subdukčními zónami v oceánických i 

kontinentálních magmatických obloucích, protože tyto poměry zahrnují poznatky jak o subdukci 

oceánické kůry, tak i o korové kontaminaci při vzniku kontinentálních oblouků, či petrogenezi 

granitoidů (Košler et al., 1997). 
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2.3.2 Datování metodou Lu-Hf 

Lutecium je nejtěžší prvek ze skupiny REE a v přírodě je zastoupeno dvěma izotopy: Lu175 a Lu176. Lu176 

se rozpadá na Hf176 (rozpad který je pro geochronologii důležitý) a Yb176. 

Hafnium patří mezi nekompatibilní prvky a svými geochemickými vlastnostmi je podobné zirkoniu. 

Tyto dva prvky společně s niobem jsou řazeny mezi „pevně vázané prvky“ (vazba v minerálech má 

kovalentní charakter). V přírodě je hafnium zastoupeno pěti stabilními izotopy Hf176, Hf177, Hf178, Hf179, 

Hf180 a nestabilním izotopem Hf174, které se rozpadá na Yb170.  

Metoda Lu-Hf je vhodná zejména pro datování minerálů vzácných zemin, jež neobsahovaly primární 

Hf (gadolinit, xenotim), ale využívá se i pro datování pomocí vzorků celkových hornin a vhodná je i pro 

datování meteoritů. Při studiu vývoje izotopů Hf v čase, je nejvhodnějším materiálem zirkon z důvodu 

minimálního obsahu Lu a vzhledem k poměrně vysokým koncentracím Hf (< 3 hmotnostní %) a jehož 

stáří je možné určit metodou U-Pb.  

Hafnium má ve většině magmatických procesů více nekompatibilní charakter než lutecium, čímž 

vznikají nízké poměry Lu/Hf v korových horninách ve srovnání s pláštěm (ochuzenou i neochuzenou 

částí pláště) (Košler et al., 1997). 

Už díky pouhým informacím o izotopickém složení Hf v objektech, se metoda využívá na studium 

petrogeneze či vývoje zemských rezervoárů. Dále se využívá na studium chování izotopů hafnia v OIB 

(Ocean Island Basalt) a MORB (Midle Ocean Ridge Basalt). Používá se k datování hornin vyvřelých, 

ale také sedimentů či metamorfitů, zpravidla starších než 10 mil. let. Navíc lze tuto metodu použít k 

datování hornin, které prodělaly postkrystalizační změny, a dále k datování bazických hornin s 

dostatečně vysokým obsahem Lu. Obecně lze konstatovat, že vzhledem k analytickým problémům se 

metoda Lu-Hf využívá tam, kde není možné aplikovat méně náročné postupy, např. Rb-Sr (Košler et al., 

1997). 

 

2.4 Využití vzácných zemin 

REE mají velmi širokou škálu využití nejen v elektronických zařízeních (Tab. 6) a můžeme je členit na 

dvě kategorie podle toho, zda jejich oxidickou směs používáme přímo, či pokud jsou přidávány do slitin 

a sloučenin pro výrobu různých elektronických či mechanických komponent. Procentuální využití REE 

v USA v roce 2012, znázorňuje obrázek 8. 

 

2.4.1 Přímé použití 

Při katalytickém krakování ropy jsou La a Ce přidáván, v množství cca 8 hm. %, do katalytických 

sloučenin. Katalyzátorem je zeolit a La a Ce zabraňují dealuminizaci zeolitu a zároveň zvyšují provozní 

teplotu a výnos (Hatch, 2012; Mancheri et al., 2013). 
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Tabulka 6. Využití vzácných zemin v aplikacích v %b (Binnemans et al., 2013). 

Konečný produkt La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Y Ostatní 

Magnety * * 23,4 69,4 * * 2,00 0,20 5,00 * * 

Bateriové články 50,0 33,4 3,30 10,0 3,30 * * * * * * 

Metalurgie 26,0 52,0 5,50 16,5 * * * * * * * 

Autokatalyzátory 5,00 90,0 2,00 3,00 * * * * * * * 

FCC 90,0 10,0 * * * * * * * * * 

leštící prášek 31,5 65,0 3,50 * * * * * * * * 

Přídavky do skla 24,0 66,0 1,00 3,00 * * * * * 2,00 4,00 

Luminofory 8,50 11,0 * * * 4,90 1,80 4,60 * 69,2 * 

Keramika 17,0 12,0 6,00 12,0 * * * * * 53,0 * 

Ostatní 19,0 39,0 4,00 15,0 2,0 * 1,0 * * 19,0 * 

*-neuvedno 

%b – procenta jsou odhadovaný průměr podle spotřeby, mohou se lišit dle aktuální distribuce, a jednotlivých 

zpracovatelských podniků 

 

 

 

Obr. 8. Využití prvků vzácných zemin v USA v roce 2012. 

Nejvíce byly prvky vzácných zemin využívány do katalyzátorů automobilů pro snížení znečištění ovzduší (62 %), 

využití v kovovýrobě, kde jsou prvky vzácných zemin využívány jako přídavky do slitin pro zvýšení jejich 

odolnosti, tvoří 13 % celkové spotřeby. Jako přídavek do leštícího prášku je nejčastěji využíván oxid ceričitý, a 

spotřeba REE pro toto odvětví tvoří 9 %. Do magnetů, na jejichž výrobu připadá 7 % celkové spotřeby REE, jsou 

vzácné zeminy přidávány z důvodu zvýšení síly. Na výrobu luminoforů, které jsou využívány v digitálních 

displejích, monitorech, televizorech či zářivkách, připadají 3 % celkové spotřeby prvků vzácných zemin v USA. 

Do skupiny další, spadají využití v mobilních telefonech, počítačích a dalším elektronickém zboží, jinak než 

formou luminoforů, a z celkové sumy využívaných vzácných zemin připadá na tuto skupinu 6 % spotřeby. 
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V moderních vozidlech jsou vzácné zeminy používány do automobilových katalyzátorů, které snižují 

vznik znečišťujících látek ze spalovacího procesu. Převážně je v tomto případě využíván CeO2 v 

množství až 30 hm %, ve spojení se zirkoniem a platinovými kovy. Tato směs pomáhá snižovat a 

odbourávat množství NOx, CO2 a uhlovodíků ve výfukových plynech. Dalším z možných využití oxidu 

ceričitého (CeO2) je na leštící směsi. Oxid ceričitý v takovéto směsi pomáhá ke změkčení povrchu skla, 

a tím je umožněno jednodušší vyleštění povrchů. Tyto směsi jsou využívány např. při leštění skel, 

zrcadel a při výrobě křemíkových čipů (Garthwaite, 2009; Hatch, 2012). Vzácné zeminy mají také 

uplatnění v lékařství. Například první používanou kontrastní látkou pro magnetickou rezonanci byl 

gadolinitý komplex kyseliny diethylentriaminpentaoctové (Gd:DPTA). Pro magnetickou rezonanci je 

gadolinium klíčovým prvkem z toho důvodu, že se jedná o ion, který má nejvyšší možný elektronový 

spin a tím pádem je schopný svými magnetickými vlastnostmi ovlivnit okolí. Ve vodných roztocích, 

kde se vyskytuje jako GdCl3 je velice jedovatý, z toho důvodu musí být vázán do stálých komplexů, 

aby po nitroložní aplikaci nedošlo v těle k jeho rozkladu (Kotek a Lukeš, 2010). 

Prvky vzácných zemin jsou stálé do 350 °C, díky čemuž nacházejí uplatnění i v průmyslových 

polymerech. Izotopy Tm170 a Yb169, které jsou uměle připravované, lze využít při nedestruktivním 

zkoušení materiálů a výrobků (defektoskopii) (geologie.vsb.cz). Také jsou využívány vlastnosti povlaků 

typu Sc:Ti-Al-C-N (obsah skandia 8-13 %) jako antikorozivní, antiabrazivní a žáruvzdorné funkční 

povlaky různých materiálů (Brožek a kol., 2011). 

 

2.4.2 Vzácné zeminy v technologických součástkách 

Permanentní magnety 

Magnetické slitiny obsahují vzácné zeminy Sm, Nd (30-35 hm. %) a přechodné kovy Co a Fe, a v 

minoritním množství i prvky jako Dy či Tb. Magnetické vlastnosti vznikají spojením vzácných zemin a 

třech a více sloučenin, díky velkému počtu elektronů umístěných ve 4f orbitalu (Chakhmouradian a 

Wall, 2012). Spojením těchto prvků vznikají 3 různé sloučeniny: SmCo5, Sm2Co17 a NdFeB. Nd a Sm 

pomáhají přechodným kovům jako je železo a kobalt usměrnit ferromagnetismus. Díky těmto 

vlastnostem bylo možno v posledních letech vyvinout vysoceúčinné elektromagnety a generátory 

používané v pohonech a regulaci, či v součástech pro větrné turbíny (Hatch, 2012; 

www.supermagnety.cz). 

Účinky neodymových magnetů (NdFeB) jsou několikrát silnější než u klasických feritových magnetů a 

mají stálé magnetické schopnosti až do teploty 130°C, zároveň jsou až o 13 % lehčí než magnety SmCo 

(www.neomag.cz). Z důvodu nárůstu cen REE je v posledních létech patrná snaha o snížení množství 

Dy a Tb v NdFeB magnetech (za účelem zachování jejich cen) (Hatch, 2012). 

 

Lasery 

Lasery nové generace jsou Nd:YAG lasery (Nd:Y3Al5O12), používané pro analýzu stopových prvků, 

obrábění kovů, léčbě glaukomu a jiných lékařských aplikací (Chakhmouradian and Wall, 2012). Jedná 

se o lasery na bázi neodymu, který je dopovaný YAG (yttrium aluminium garnet). YAG je syntetický 

krystal, přičemž yttrium může být nahrazeno jinými aktivními ionty vzácných zemin – ytterbiem, 

erbiem, thuliem či holmiem (které mají podobnou velikost), aniž by došlo k výrazné změně v mřížkové 

struktuře laseru (Sidorowicz et al., 2014). Alternativami pro tento typ laseru je Nd:YVO4, Nd:YLF, 

Yb:YAG (tenké diskové lasery), Er:Yag (lasery v zubním lékařství), Tm:YAG, Ho:YAG (rp-

photonics.com). 
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Nikl-metal hydridové baterie 

Baterie typu NiMH jsou nejčastěji používány ve spotřební elektronice a jsou jedny z nejpoužívanějších 

baterií 21. století. 

Baterie fungují na principu přeměny chemické energie na elektrickou. Baterie má tři základní 

komponenty – kladnou elektrodu (anodu), zápornou elektrodu (katodu) a mezi nimi elektrolyt. Anoda 

je ve tvořena kovovou slitinou typu AB5, kdy A = La, Ce, Pr, Nd, a B = Ni, Co, Mn a Al. Tyto slitiny 

mají schopnost absorbovat velké množství vodíku. Katody jsou tvořeny elektrochemicky aktivní 

složkou - hydroxidem nikelnatým (Ni(OH)2). Vzácné zeminy, které jsou na anodě, usnadňují ukládání 

velkého množství vodíku, který je potřebný k provozu baterie (Mancheri et al., 2013). Další prvky, které 

se v bateriích nacházejí, jako např. Co, Zn a Mn, jsou přidávány z důvodu zvýšení stability cyklu a 

výkonu (Dixiny et al., 2014). Procházející proud vyvolá vratné chemické změny, které se poté projeví 

rozdílným elektrochemickým potenciálem na elektrodách akumulátoru (Brázda, 2009).  

Novela č. 297/2009 Sb. Zákona o odpadech, implementuje evropskou směrnici 2006/66/ES o bateriích 

a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech ve smyslu, že musí dojít k účinnosti procesů 

materiálového využití minimálně v 65 % průměrně hmotnosti baterií (Hrabina, 2011). 

Právě z důvodu obsahu vzácných zemin a korozivních elektrolytů, jsou baterie řazeny mezi nebezpečný 

odpad. Jejich recyklace je ekonomicky a ekologicky zajímavá. Významným přínosem, který by mohl 

proces recyklace baterií uskutečnit ekonomicky soběstačným, je recyklace vzácných zemin, které se 

nacházejí v bateriích, tedy La, Ce, Pr a Nd (Zpětný odběr, 2010; Pietrelli et al., 2002). Ve studii Nan et 

al. (2006) a Pietrelli et al. (2002) byl proveden hydrometalurgický proces recyklace, kdy dochází k 

separaci železných kovů pomocí prosévání. Vzniklý prášek je rozpuštěn a následně dojde k získání 90 % 

Co a Ni a 99,5 % REE. Do roztoku bylo následně přidáváno NaOH až do pH 1,5 kdy dochází k vysrážení 

REE. Výsledky různých studií ukazují, že z 1t použitých baterií lze touto metodou vyseparovat 37,5 kg 

REE 80 % čistoty (Nan et al., 2006; Pietrelli et al., 2002). 

 

2.4.3 Luminofory 

Luminofory jsou chemické sloučeniny, které mají schopnost luminiscence poté, co jsou vystaveny 

proudu elektronů (mění energii elektrického výboje na viditelné světlo) či UV záření. Luminiscence je 

jev samovolného vyzařování fotonů pevnými nebo kapalnými látkami. V OEEZ je nejčastěji 

využívaným typem katodová luminiscence, kdy k vybuzení elektronu a tím i vyzáření světla dojde při 

bombardování luminoforu elektrony (www.techmania.cz).  

Dříve byly v lampách jako luminofory používány například prvky jako olovo, rtuť či kadmium, avšak 

nová vyhláška EU 2006/66/ES jejich další využívání zakázala z důvodu ochrany životního prostředí. 

Kadmium se nachází v zářivkách, u nichž dochází k nahrazení LED diodami.  

V bezrtuťových zářivkách se nachází Xe-výbojka s vrstvou tzv. UV luminoforu uvnitř plochého skla a 

obsahuje směs Xe a Ne plynů. Dříve byl využívaný BaMgAl10O17:Eu2+ luminofor pro tvorbu modrého 

světla, a pro tvorbu červeného světla (Y,Gd)BO3:Eu3+, avšak byly u nich velké problémy s tepelnou 

degradací. Z toho důvodu vyvinuli v Japonsku nový modrý luminofor Sr6BP5O20:Eu2+ a červený fosfor 

byl nahrazen Na(Gd,Y)GeO4:EU3+. Ke stejné výměně došlo i v PDP televizorech (Toda, 2006). 

Luminofory samozřejmě mají uplatnění i ve fotonice a optoelektronice, kde jsou používaná 

chalkogenidová skla (na bázi Ge-Ga-Sb-S) dopována REE Er3+, Ho3+, Nd3+ či Tm3+. Vzácné zeminy v 

těchto sklech vystupují jako opticky aktivní centra, u kterých nedochází k ovlivnění okolním 

elektrickým polem hostitelské matrice, jako tomu bývá při využití iontů přechodných kovů (Hrabovský, 

2013). 
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Elektroluminiscenční dioda 

Bývá také nazývána světelná dioda, či pod zkratkou LED dioda (z anglického Light Emitting Diode), je 

polovodičová součástka, která při působení elektrického proudu emituje optické záření. Limitujícím 

faktorem pro vývoj ještě účinnějších a výhodnějších (poměr cena/výkon) diod je cena krystalu 

základního polovodiče. Diody barvy bílé, zářící v celé oblasti spektra, je dosaženo díky přítomnosti 

luminoforu. Tento luminofor yttrito-hlinitý granát (Y3Al5O12Ce) je buzen světlem modré diody (InGaN) 

a tím dochází k tvorbě bílého světla a poprvé byl použit v roce 1997. Tyto led diody jsou používány v 

různých oblastech, včetně semaforů či směrového osvětlení (Lin a Liu, 2007). Výhodou tohoto složení 

diod je vysoká stabilita a snadná výroba. V roce 2000 byla nalezena nová hostitelská struktura terbium 

hliníkového granátu (TAG – Tb3Al5O12), která má podobné luminiscenční vlastnosti a používá se pro 

bíle luminiskující LED diody s modrým čipem. V práci Lin a Liu (2007) byl syntetizován luminofor, 

jehož intenzita záření je o 22,7 % vyšší - (Y0.5Tb2.45Ce0.05)Al5O12. Použití luminoforu způsobuje 

energetickou úsporu a nedochází postupem času k degradaci a posunutí barvy vyzařovaného světla. S 

postupným vývojem těchto LED diod dochází k rozšiřování jejich použití i na žárovky na malé napětí, 

celoskleněné žárovky, halogenové žárovky a svítící trubice), navíc nacházejí také uplatnění ve 

zdravotnictví, kde jsou využívány při terapii kožních a vnitřních nemocí, desinfekce vzduchu pomocí 

UV záření, či vytvrzování hmot v zubařské technice (Dvořáček, 2009). 

 

Úsporné žárovky 

Podobně jako u CRT obrazovek fungují luminofory i u úsporných žárovek, kde navíc dochází kombinací 

několika luminiscentních sloučenin k převodu UV elektrického výboje ve rtuťových parách na bílé 

světlo, které je co nejvíce podobné světlu dennímu. Luminoforový prach získaný z těchto zařízení je 

složen z 50 % fosforečnany a sírany vápenatými, strontnatými a barnatými ze 45 % oxidem yttritým a 

ze 4 % oxidem europitým, navíc ale obsahuje více než 1 % rtuti (Gruber, 2011). 

Intenzita barev luminoforů je velmi závislá na čistotě použitých surovin, na teplotě a počtu vrstev 

luminoforových filmů a na postupu přípravy. Úspěšně lze luminofory připravit například sol±gel 

metodou Lin et al. (2000) či metodou uvedenou v Muresan et al. (2014). Šířka pásma, které emituje 

světlo, se mění v závislosti na struktuře a složením mřížky, na kterou je prvek vázán (Lin et al., 2000; 

Muresan et al., 2014). 

Jako zelený luminofor může být využit Zn2SiO4: Mn, či Mg2Gd8(SiO4)6O2:Pb/Mn. 

 

CRT TV obrazovky a CRT PC monitory 

CRT monitor je vakuová baňka, která je tvořena třemi druhy skla. Sklo hrdla obsahuje 30 % PbO a je 

na něm umístěn antiimplozivní ventil. Stínítko obrazovky je vyráběno z barnatého nebo strontnatého 

skla, kónus z olovnatého skla (Gruber, 2006; Beneš, 2003a). V případě barevných obrazovek je 

stínítková a kónusová část spojena pájkou, černobílé obrazovky jsou tyto dvě části navzájem zataveny 

dohromady. Stínítkové sklo je z vnitřní strany opatřeno luminoforovou vrstvou, u které se pravidelně 

střídají v pruzích či bodech barvy červená, modrá a zelená. Černobílé televizory se liší tím, že 

mřížkovým systémem je nanášen luminofor jen modré a žluté luminiskující látky. Luminofor je na 

stínítko nanesen napařováním, naprašováním či stříkáním. Luminofor je kryt dvěma vrstvami fixačního 

laku, mezi kterými je napařena hliníková folie z důvodu vodivosti. Luminofory CRT zobrazovacích 

zařízení obsahují pestrou směs prvků jako je Pb, Au, Ag, Hg, Pt, ale také velice zajímavé prvky jako je 

Y, Eu, Cd, Mo, Be, Co, Ta, Nd, Sm. Nejčastěji využívaným sloučeninám, z důvodu optimálních 

vlastností a vysokého jasu, jsou používány oxidy sulfidy, křemičitany a fosforečnany s kationty Zn, Cd, 

Y a Eu (Kochmanová et al., 2011; Tesař, 2011; Gruber, 2006). A aktivátory jsou nejčastěji používány Y, 

http://www.odpadoveforum.cz/
http://www.ecotechnika.sk/
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Ag, Au, Al, Mn, Cu a kovy vzácných zemin jako Ce, La, Nd, Pr, Sm, Eu, Tb, Dy, Er a Tm. Průměrný 

obsah kovů v luminoforech je uveden v tabulce 7 (Beneš, 2003a). 

 

Tabulka 7. Průměrný obsah kovů v luminoforech (Beneš, 2003a). 

Kovy Zn Pb Cd Al Y Ni Cu Cr 

Množství 
% 

9,2 4,6 3,4 3,1 0,8 0,05 0,002 0,002 

 

V zadní části kónusového skla je elektronové dělo, které směrem ke stínítku vysílá tři elektronové 

paprsky z elektronových děl. Elektrony za pomoci vychylovacích cívek dopadají na přesně určená místa 

s luminoforem, který se na chvíli rozzáří. Luminofory se vyskytují ve třech barvách, které jsou tak 

schopny syntetizovat jakoukoli barvu (Ozawa, 2002). 

Pro černobílé monitory byl převážně využíván luminofor ZnS:Ag+ ((Zn,Cd)S:Ag). U barevných 

monitorů jsou pro tvorbu modré a zelené barvy sulfid zinečnatý a pro tvorbu červené barvy oxid-sulfid 

yttritý dopovaný europiem. Složení je většinou v poměru 35 % Zn, 11 % Y, 1 % Eu, 21 % S, dále 

proměnlivé množství hliníku, grafitu a stopové množství dalších látek (Beneš, 2003a; Gruber, 2011). 

Variantou zelenému luminoforu může být např. Zn2SiO4:Mn (willemit dopovaný manganem) jak 

v plazmových displejích, tak i v katodových trubicích z důvodu jeho vysoké sytosti, silné luminiscenci 

a dlouhé životnosti (Cho et al., 2003). 

 

2.4.4 Recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení 

Kategorie OEEZ patří mezi nebezpečný odpad. Do kategorie odpadních elektrických a elektronických 

zařízení patří veškerá zařízení, která využívají elektrickou energii. Jejich nebezpečnost spočívá v obsahu 

řady toxických a karcinogenních kovů (0,5 % - As, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Pb, Sb, Se, Te, Tl, V a 

Zn), halogenů a vzácných zemin. Kovy a vzácné zeminy se vyskytují hlavně ve formě slitin, ze kterých 

se mohou působením klimatických podmínek na skládce vyluhovat. U obrazovek a monitorů navíc hrozí 

při proražení skla imploze (Beneš, 2003b). 

Podle odhadů je téměř 50 % těžkých kovů na skládkách ze spotřební elektroniky, která obsahuje i cenné 

látky a prvky a při jejíž recyklaci dochází ke snižování zátěže okolí. Vzácné kovy, plasty, sklo a podobně 

z recyklace počítačových monitorů a televizních obrazovek nespotřebují tolik energie ani nezatíží ŽP 

COX a NOX jako přímá těžba (Kříž, 2007). V roce 2010 bylo recyklováno méně než 1 % použitých 

vzácných zemin. Avšak díky nárůstu cen a krizi ohledně zásobování a dostatku REE dochází ke 

zvyšování úsilí a vývoji nových metod v recyklaci (Chakhmouradian a Wall, 2012). Největší potenciál 

recyklace mají úsporné (fluorescenční) zářivky, z důvodu až 5x většího obsahu REE než u CRT 

televizních a počítačových obrazovek, problémem ale je přítomná rtuť a její odstranění (Jarešová, 2013). 

Mnoho OEEZ obsahuje i cenné materiály, jejichž opětovné využití může představovat dokonce 

ekonomický zisk. Možnosti vytěžit obecné a barevné kovy (Fe, Al, Cu, Pb) se ziskem, povětšinou brání 

jejich výskyt ve velmi drobných součástkách, jejichž segregace je náročná. Recyklační procedura, by 

měla splňovat jak ekonomický tak i environmentální přístup (Gruber, 2011). 

Permanentní magnety se nacházejí často v harddiscích či v reproduktorech audio soustav. Při recyklaci 

těchto zařízení je izolace permanentních magnetů hlavně technologickým požadavkem, protože směs 

lanthanoidů v nich obsažená zhoršuje kvalitu železné složky šrotu a zvyšuje riziko jiskřivosti těchto 

slitin. Navíc při kvalitní mechanické demontáži mohou být složky Co, Sm, a Nd jednoduchým 

chemickým procesem recyklovány (Gruber, 2011). 

http://www.odpadoveforum.cz/
http://www.odpadoveforum.cz/
http://www.odpadoveforum.cz/
http://www.odpadoveforum.cz/
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Europium a yttrium jsou zásadními prvky pro vývoj high-tech technologií. Tyto prvky jsou zastoupeny 

v hojném množství v CRT zobrazovacích zařízeních. Právě na tyto prvky je zaměřena zvýšená pozornost 

při vývoji technologií a postupů (Asekol, 2012). CRT obrazovky a PC monitory obsahují pestrou směs 

kovů a polovodičových materiálů jako je zlato, stříbro, platina, ale také vzácnější prvky jakými jsou Ta, 

Co, Nd, Eu, či Sm. Hlavní riziko pro životní prostředí představují z důvodu obsahu mnoha těžkých kovů, 

jejich sloučenin, elektrolytů ale i komponent, které se vyluhují z plastů, nebo se uvolňují hořením 

(geologie.vsb.cz). 

Nedaleko Tokia (ve městě Mitó), je závod na přepracování elektrotechnických odpadů. Zde dochází 

nejprve k mechanické demontáži obrazovek televizních přijímačů a PC monitorů. Následně dochází k 

drcení a odstranění plastových skříní a transformátorů. Zbytek je v kulovém mlýně ostřikován kapalným 

dusíkem, který způsobí zkřehnutí šrotu a tím umožní jeho rozemletí na drť, ze které je magnetickou 

separací, aerací a separací v cyklónech oddělena frakce plastů, keramiky, hliníku a mědi. Keramická 

frakce a frakce těžkých plastů je chemicky loužena za účelem zisku drahých kovů a zbytek je 

skládkován. Výtěžnost drahých kovů je 80-90 % původního obsahu Ag a Au, 60-70 % Rh a Pd (Gruber, 

2011). 

 

Recyklace v české republice 

Jednou z významných firem zabývajících se zpětným odběrem elektrozařízení v České republice je 

nezisková organizace ASEKOL, která dodává materiál zpracovatelské firmě Enviropol. Firma 

Enviropol provozuje novou linku na zpracování elektroodpadu v Jihlavě. Výstupem zpracovatelské 

linky jsou různé granuláty Cu, lehkých neželezných kovů (Al), železných kovů a plastů. Linka není 

konstruována na zpracování CRT, a proto se nezabývá jejich zpracováním. V současné době je ve 

východní Evropě v provozu 12 linek na dělení obrazovek, z nichž 7 se nachází v Česku, 4 na Slovensku 

a 1 v Polsku. Dále 5 linek na čištění skloviny, kdy 2 jsou na Slovensku, 2 v Česku, a 1 v Polsku (Kříž, 

2007). 

Sklo CRT obrazovek s luminoforovým prachem je významným zdrojem Y a Eu. Tým pracovníků v 

Ústavu chemických procesů AVČR pod vedením Ing. Václava Grubera, vyvinul patentovaný postup 

kapalinové extrakce Y a Eu a následné separace vzniklých oxidů z CRT televizních obrazovek a 

počítačových monitorů, platný pro celou Evropskou unii (Kříž, 2007). 

Protože se v luminoforu nacházejí toxické složky, je nutné s ním i s celou CRT obrazovkou a PC 

monitorem zacházet jako s nebezpečným odpadem (Tesař, 2011). CRT zobrazovací zařízení jsou složena 

z několika základních částí: skla, krytu, který je v současné době plastový, ale u straších modelů se může 

vyskytovat dřevěný), dále plošné spoje, kabely Cu cívky a elektronky. Prvním krokem při jejich 

zpracování je ruční demontáž krytu, kdy zároveň dojde k odstranění všech nebezpečných složek. Po 

odstranění plošných spojů, dochází k jejich zpracování za účelem zisku drahých a neželezných kovů, 

stejně tak jako kabely, které jsou využívány za účelem zisku mědi. Plastové kryty jsou následně tříděny 

a využívány jako druhotná surovina, avšak u dřevěných krytů jejich znovuvyužití možné není z důvodu 

vysokého obsahu lepidel, laků a dalších látek, které recyklaci znemožňují, a proto jsou zpracovávány 

terrmicky (Kříž, 2007). 

Více než 50 % hmotnosti televizí a monitorů tvoří sklo. Sklo je nejprve rozděleno diamantovým 

kotoučem na přední stínítkové a zadní kónusové sklo. Stínítkové sklo, které je vyráběno z barnatého, 

nebo strontnatého skla, obsahuje na vnitřní straně vrstvu luminoforu, která by díky obsahu kovů v 

následném zpracování změnila optické vlastnosti skla a tím i jeho kvalitu. Proto je tato vrstva odstraněna 

suchou či mokrou cestou, kdy vzniká kal, či prach luminoforu. Kónusová část, vyrobena ze skla 

olovnatého, obsahuje aktivní vodivé vrstvy s obsahem oxidu železa a grafitu, které jsou mechanicky 

odstraněny. Takto očištěné sklo může být následně využito například jako kvalitní vstupní surovina pro 
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výrobu nových CRT obrazovek, které jsou vyráběny v Asii. Z důvodu přechodu z CRT zobrazovacích 

zařízení na LCD technologie (LCD - Liquid Crystal Display) a plazmové panely (PDP – Plasma Display 

Panel), došlo k poklesu poptávky po CRT obrazovkách a monitorech, bylo nutné vymyslet další způsoby 

znovuvyužití obrazovkového skla. Jako náhražkové využití, kdy nedochází ke zpracování skla ani k 

materiálovému využití, a tedy je stále rizikem pro životní prostředí, je využíváno jako náhrada kameniva 

ve stavebnictví či jako technologický materiál při zakládání skládek. V roce 2012 organizace Asekol a 

Knauf Insulation vyvinuli způsob materiálového využití CRT stínítkového skla, kterým je přeměna CRT 

skla na skelnou vlnu. Při takovémto zpracování nedochází k zatěžování životního prostředí emisemi, 

které vznikají při tavení CRT střepů a jsou schopni takto zpracovat 2/3 veškerých CRT obrazovek ze 

zpětného odběru v České republice. Dále se organizace Asekol zapojila do italského projektu Glass Plus. 

V tomto projektu byla vyvinuta nová technologie na zpracování obrazovkového skla, při které je 

přidáváno do keramické směsi při výrobě obkladů. Tato směs obsahuje > 20 % CRT stínítkového skla 

(Asekol, 2012; Kříž, 2007; Novotná, 2012; Gruber, 2011). 

Luminofory v CRT zařízeních obsahují významné množství Cd, sulfidy zinku, Eu a Y, Tb a oxidy železa 

(Kříž, 2007; Góralczyk a Uzunow, 2013). Jejich recyklace je nejen ekonomicky výhodná, právě z 

důvodu obsahu těchto prvků, ale i ekologicky přínosná pro životní prostředí. Podle studie Gruber (2011) 

může kal či prach luminoforu obsahovat více než 10 % Y a 2-3 % Eu. V tabulce 8. jsou uvedeny 

koncentrace prvků v CRT PC monitorech, CRT TV obrazovkách a v PDP televizorech, naměřené ve 

studii Kochmanová et al. (2011). 

V práci Góralczyk a Uzunow (2013) bylo provedeno mechanické oddělení, selektivní loužení a následné 

vysrážení REE, s cílem zjistit, jaké množství oxidu yttria a europia je přibližně obsaženo v CRT 

televizorech. Výsledný sediment yttria a europia obsahoval 67 % hm. Y2O3 a 4,64 % hm. Eu2O3 a bylo 

zjištěno, že z 1 kg tohoto druhu odpadu, je získáno 0,012 kg sloučenin yttria a europia a tedy z 1 tuny 

takto zpracovaných CRT zařízení, je získán koncentrát obsahující 2,4 g směsi yttria a europia. Na výrobu 

4g europia a 3g yttria je potřeba 1 tuna kyseliny fosforečné (Góralczyk and Uzunow, 2013). 

 

Tabulka 8. Koncentrace prvků v CRT PC monitorech, CRT TV obrazovkách, a v PDP televizorech (upraveno 

podle: Kochmanová et al., 2011). 

 

Prvek 

Luminofor z 

CRT PC 

monitorů 

Luminofor z 

CRT TV 

obrazovek 

Luminofor z 

plazmových televizorů 

  (mg/kg sušiny) (mg/kg sušiny) (mg/kg sušiny) 

Zn 155000 395000 34400 

Pb 90080 7560 1470 

Cd 2030 122700 8,92 

Ni 1910 134 12,2 

Cu 80,0 250 175 

Cr 71,0 27,0 19,9 

Fe 2760 3610 4830 

Ca 12940 42000 * 

Ba 14600 7620 * 

Sr 9260 227 * 

Al 18600 13200 28100 

Y 83500 7040 * 

Ra 27,9 17,4 * 

Hg * * 0,26 

As * * 132 

*-neuvedeno 
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3. POUŽITÉ ANALYTICKÉ METODY 

 

3.1 Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES) 

ICP OES je spektroskopická analytická metoda využívaná především pro analýzu kapalných vzorků. 

Princip této metody je založen na chování atomů prvků, které přecházejí do excitovaných stavů, 

dostanou-li se do proudu plazmatu a zároveň dochází k jejich ionizaci. Při ionizaci dochází k vyzáření 

energie, na jejíž detekci je založená tato metoda, především na detekci intenzity záření ve viditelné a 

ultrafialové oblasti. Tato energie je následně přístrojem detekována jako spektrální čáry, které jsou vždy 

charakteristické pro daný prvek. Analyzujeme-li poté dané spektrum, získáme tak kvalitativní údaj (o 

který prvek se jedná) a kvantitativní údaj (jaké množství prvku je ve vzorku). Prvek následně 

identifikujeme tak, že porovnáme spektrální čáry neznámého vzorku se spektrem známých prvků 

z kalibrační křivky, nejprve je však nutné rozložit složité spektrum na jednotlivé spektrální čáry. 

Stanovování množství je založeno na poměru intenzity záření a obsahu prvku ve vzorku. Poměr je 

stanoven pomocí kalibrace přístroje pro daný prvek a vlnovou délku (Jelínek, 2008). 

Vzorek je přiváděn zmlžovacím zařízením ve formě aerosolu do plazmového výboje. Ve výboji je 

aerosol vysušen, odpařen, atomizován a volné atomy jsou excitovány, případně ionizovány a excitovány 

(Fišera et al., 1999). 

Metodou ICP OES lze analyzovat velkou část prvků periodické tabulky (Obr. 10). Dobře analyzovatelné 

prvky v geomateriálových vzorcích jsou například prvky I.A, II.A, III.B skupiny, kromě H, Fr, Ra a Ac, 

dále celá skupina III.A. Hůře stanovitelné prvky u geomateriálových vzorků je skupina lanthanoidů 

(vyjma La), u nichž je častým problémem jejich koncentrace, která se v těchto vzorcích blíží detekčnímu 

limitu (DL) dalším problémem jsou spektrální interference. Jsou ale také prvky, které jsou touto metodou 

prakticky neanalyzovatelné, mezi ně patří prvky skupiny VII.A. Neanalyzovatelné jsou buď z důvodu 

nízkých koncentrací, které jsou menší než DL anebo stanovení provází různé technické problémy či 

spektrální interference (Jelínek, 2008). 

 

Obr. 9. Schéma ICP OES (www.pa.ingv.it) 
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Obr. 10. Prvky analyzovatelné metodou ICP OES (upraveno podle Jelínek, 2008). 

Zeleně - prvky, které jsou touto metodou nejsnáze stanovitelné. Žlutě - prvky hůře stanovitelné. Červeně - prvky 

prakticky neanalyzovatelné. 

 

 

Nejčastěji se vyskytující spektrální interference je náhodný překryv velmi blízkých spektrálních čar 

dvou různých prvků. Tato interference se vyskytuje z toho důvodu, že množství čar, které ve spektru 

vzniknou, je obrovský a dalším důvodem může být nedostatečné rozlišení přístroje. Tuto interferenci 

vykazují například 228,802 nm Cd a 228,812 nm As. Velmi často interferujícím prvkem, který se v 

geologických materiálech objevuje často, je Fe, které má v emisním spektru velké množství spektrálních 

čar. Interferuje například s 226,5 nm Cd, 238,8 nm Co, 289,3 nm V. 

Další spektrální interferencí je reverze spektrálních čar, která se projevuje při vysokých koncentracích 

zájmového prvku ve vzorku. 

Nespektrální interferencí je například sorpce zájmových prvků na některou látku, se kterou přišel 

kapalný vzorek při manipulaci do styku. K sorpci může docházet u některých vzorků i na stěnu 

transportní nádoby, či na plastové trubice při dopravě vzorku ke zmlžovači. Viskozita vzorku je také 

nespektrální interferencí, není však již tak častá. Husté vzorky se obtížně zmlžují. 

Spektrometr pro metodu ICP OES má tyto základní součásti: části, která slouží ke generování 

argonového plazmatu; zmlžovacího zařízení, které zavádí vzorek do plazmatu; a část optická, která 

zajišťuje zachycení záření, spektrální rozklad záření a detekci spektrálních čar; a část řídící a 

vyhodnocovací (počítač) (Jelínek, 2008). 

 

3.2 Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP MS) 

ICP MS je analytická víceprvková spektrální metoda, s velmi nízkým detekčním limitem (v řádech ng/l-

µg/l) pro celou řadu analyzovaných prvků a metoda současně umožnuje u některých prvků i izotopovou 

analýzu (stanovení vybraných poměrů izotopů prvků). Metoda je určená především pro měření prvků, 

které nelze měřit jinými metodami z důvodu stopových a ultrastopových koncentrací prvků ve vzorku. 
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Metoda kombinuje indukčně vázané plazma a hmotnostní spektrometrii. Indukčně vázané plazma slouží 

jako zdroj kladně nabitých částic, a hmotnostní spektrometrie deteguje tyto částice (Mihaljevič et al., 

2004). 

Hlavní částí přístroje je plazmový zdroj s expanzní komorou, která vytváří spojení mezi zdrojem iontů 

a hmotnostním spektrometrem. Expanzní komora je oddělena od okolí děliči tlaku, které umožnují 

vytvoření paprsku ionizovaných částic, který následně vstupuje do spektrometru. Vlastní hmotnostní 

spektrometr vytváří iontová optika, kvadrupól a detektor. Plazmový zdroj je tvořen radiofrekvenčním 

generátorem, indukční cívkou, plazmovým hořákem, mlžnou komorou a zmlžovačem. V plazmovém 

hořáku a v indukční cívce vzniká v proudu argonu plazma. Argon je volen z toho důvodu, že jeho 

spektrum je jednoduché, netvoří stabilní sloučeniny a navíc jeho ionizační energie je natolik vysoká, že 

umožnuje ionizaci většiny prvků (kromě vzácných plynů a fluoru).  

Kvadrupól jsou čtyři, nejčastěji molybdenové, tyče které oscilací svého elektromagnetického pole 

umožnují pohyb iontu k detektoru. Na kvadrupólech dochází ke změnám napětí a to umožnuje průchod 

iontu v závislosti na náboji a hmotnosti. Tím je umožněna analýza v celém hmotnostním spektru. Tyto 

ionty následně dopadají na detektor a jejich signál je zesilován v elektronovém násobiči. Tok elektronů 

je zaznamenáván jako výsledný signál. U iontů, které neprojdou kvadrupólem, dojde k vybití na některé 

z tyčí a následnému odstranění vakuovými pumpami (Mihaljevič et al., 2004). 

Indukčně vázané plazma slouží jako zdroj kladně nabitých iontů, a díky teplotě až 10 000 K ionizuje 

většinu prvků. Průchodem aerosolu vzorku plazmatem vzniká pára, následně atomy a ionty. 

Touto metodou je možné měřit prvky, které mají nižší ionizační potenciál (energie elektronů potřebná 

pro ionizaci molekuly) než Ar. U takovýchto prvků dojde, při průchodu plazmatem s teplotou 8000K, k 

získání nutné energie k vytvoření kladně nabitých iontů (nelze tedy měřit F a vzácné plyny). 

Podmínkami pro analyzované vzorky, jsou nízké koncentrace kyselin (jinak dochází ke korozi děliče 

tlaku), koncentrace solí a tuhých látek musí být nižší než 1g/l, jinak dochází k zanášení otvoru v děliči 

talku. Omezení množství organických sloučenin v roztoku, jinak dochází k ukládání uhlíkatých částic 

na vnějším děliči tlaku a opět ke změně signálu. Výsledkem měření je hmotnostní spektrum.  

Luminofory obsahují vysoké koncentrace Eu a Y, ale zároveň i relativně nízké koncentrace dalších 

(doprovodných) REE. Metoda ICP MS je vhodná pro analýzu REE, protože umožňuje (s výjimkou Pm) 

přímé stanovení, bez separace matričních prvků a obohacení (nutné pro ICP OES) či bez nákladného 

zařízení pro neutronovou aktivační analýzu (NAA). Při analýze REE sledujeme hmotnosti od 139 do 

176. Tb, Pr, Ho, Tm jsou prvky monoizotopové, ostatní prvky vzácných zemin mají více izotopů. U 

každého z prvků lze nalézt alespoň jeden izotop bez izobarické interference (Mihaljevič et al., 2004). 

Dále metoda umožnuje stanovení dalších (např. potenciálně rizikových) prvků.  

 

3.3 Spalovací metoda s infračervenou detekcí 

Metoda stanovení obsahu C a S je založena na principu spálení vzorku v odporové peci v proudu kyslíku 

a následné analýze uvolněných spalin pomocí efektu absorpce světla v IR měřících celách. Absorpční 

spektrum je závislé na počtů atomů, jejich konfiguraci a typu atomů v molekule plynu. Pomocí této 

metody je možné měřit různé materiály – prášek, piliny i pevné kousky, v některých případech i 

polotekutou formu.  

Na obrázku 11 je schéma přístroje ELTRA CS-500, který je používaný pro tuto metodu na měření 

koncentrace S a C v Laboratořích geologických ústavů UK PřF. Vzorek v porcelánové lodičce je vložen 

do jednoduché keramické spalovací trubice, ve které je spalován za teploty 1250°C – 1550°C. Spalování 

probíhá za přítomnosti kyslíku, který zároveň slouží jako nosný plyn a do přístroje je vháněn přes čistič 

nosného plynu, aby se zamezilo případným chybám měření ovlivněným nosným plynem. Během 
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spalování dochází k oxidaci C a S na CO2 a SO2. Tok spalin z výstupu pece je zajištěn plynovou pumpou, 

přes lapač vlhkosti (chloristan hořečnatý). Vlhkost, která je v lapači odstraňována, pochází ze samotného 

vzorku, jehož sušení by bylo časově velice náročné. Druhým zdrojem vlhkosti je reagující vodík 

obsažený ve vzorku. Lapač prachu na výstupu z pece zaručuje, že do infračervených komor se dostane 

bezprašná směs, která by jinak komplikovala měření. Suchá a bezprašná směs následně prochází přes 

infračervené měřící komory, kde je zdroj záření zahříván a vysílá infračervené záření, které prochází 

měřícími drahami, kterými proudí nosný plyn se spalinami. Určité kmitočty IR spektra jsou absorbovány 

v závislosti na koncentraci procházející směsi plynů. Při opouštění měřící dráhy prochází paprsek IR 

filtrem, který propustí jen tu část IR spektra, která odpovídá vlnové délce IR záření pro maximální 

absorbanci měřených prvků. Intenzita radiace za filtrem je rovna koncentraci daného prvku v oblasti 

měření. Následuje polovodičový IR detektor, který emituje signál v poměru k intenzitě paprsku (manuál 

Eltra; 2004) 

Obr. 11. Schéma přístroje ELTRA CS500 používaného pro Spalovací metodu s infračervenou detekcí 

(web.natur.cuni.cz). 
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3.4 Atomová absorpční spektrometrie (AAS) 

AAS je kvantitativní analytická metoda, která funguje na principu měření úbytku intenzity 

elektromagnetického záření. Tento úbytek je způsoben absorpcí záření volnými atomy v plynném stavu. 

Právě úbytek primárního záření je ukazatel koncentrace volných atomů prvku, který dané záření 

absorboval. Dochází k tomu při přechodu atomu z energeticky nižší hladiny na energeticky vyšší 

hladinu, ke které dochází při atomizaci prvku do plynné fáze (Száková et al., 2004).  

AMA254 (Advanced Mercury Analyzer) je jednoúčelový atomový absorpční spektrometr, který je 

speciálně vyroben pro analýzu celkového obsahu rtuti obsaženého jak v pevných látkách tak kapalinách, 

bez nutnosti předúpravy vzorku. Funguje na principu využití generování par kovové rtuti, které jsou 

následně zachyceny a obohaceny na amalgamátoru (manuál AMA).  

Proces měření zahrnuje několik fází. V první fázi rozkladu, je vzorek zaveden na niklové lodičce do 

části přístroje, kde se nachází spalovací trubice. Zde při řízené teplotě 750°C dochází k vysušení a 

termickému rozkladu vzorku (u nehořlavých vzorků nedojde k jejich spálení, ale zahřátím na vysokou 

teplotu dojde k uvolnění rtuti). Uvolněné rozkladné produkty putují do další části spalovací trubice, ve 

které je katalyzátor, na kterém dochází k dokončení oxidace a zachycení kyselých látek za stálé teploty 

550°C (Obr. 12) (manuál AMA). 

Vzniklé rozkladné produkty jsou v následné sběrné fázi vedeny do zlatého amalgamátoru kde dochází 

k zachycení a sběru rtuti z proudu plynných produktů rozkladu vzorku. Po zachycení veškeré rtuti, je 

amalgamátor periodicky zahříván, čímž dojde k uvolnění naakumulované rtuti.  

Následuje fáze detekce, kdy je oblak rtuťový par nosným plynem (kyslíkem) unášen do detekčního 

systému, který je tvořen dvěma měřícími kyvetami. Po změření na první kyvetě jsou páry zadržené ve 

zpožďovací nádobce a poté míří na druhou měřící kyvetu. Množství rtuti je měřeno dvakrát, s různou 

citlivostí (15:1). Aby v této části nedocházelo ke kondenzaci kyslíku, je zde udržována stálá teplota 

120°C. Zdrojem záření je zde nízkotlaká rtuťová výbojka.  

Obr. 12. Schéma přístroje AMA 254 na analýzu Hg metodou atomové absorpční spektrometrie 

(web.natur.cuni.cz). 

 

 



 
 

29 
 

4. METODIKA 

 

4.1 Odběr a příprava vzorků 

Všechny přípravné práce a následná analytická stanovení byly provedeny v chemických a spektrálních 

Laboratořích geologických ústavů UK PřF. Vzorky luminoforů pro diplomovou práci byly odebrány na 

zpracovatelské lince firmy Stena Technoworld v Letech u Dobřichovic. Na deponii zobrazovacích 

zařízení byly vybrány CRT televizory a CRT počítačové monitory tak, aby byly zastoupeny vzorky 

luminoforů ze dvou hlavních skupin a čtyřech podskupin. První velkou skupinou, je skupina CRT 

televizorů, která je rozdělena na barevné televizory (TV_B) a televizory s černobílými obrazovkami 

(TV_CB). Druhou velkou skupinou jsou počítačové CRT monitory, kam spadá podskupina barevných 

monitorů (PC_B) a podskupina monochromatických monitorů (PC_M). Následně na recyklační lince 

došlo k ručnímu oddělení plastového či v některých případech dřevěného krytu skleněné obrazovky. 

Oba druhy krytů byly následně odeslány k dalšímu zpracování. Plastové jsou granulovány a použity 

jako plastový recyklovaný granulát, dřevěné jsou většinou spáleny. Ze skleněné obrazovky byly 

následně štípacími kleštěmi odstraněny drobné drátky a kabely, pomocí nástrojů byly odstraněny 

veškeré drobné součástky jako šroubky apod. Poté byl odstraněn antiimplozivní ventil a oddělena 

stínítková a kónusová část skleněné obrazovky. Ze stínítkové části byl posléze a pomoci štětce odebrán 

luminofor, u černobílých monitorů i napářená hliníková fólie. Luminofory byly jednotlivě odebrány do 

polyetylenových zip sáčků a transportovány do laboratoře. 

V tabulce 9 je uveden seznam vzorků a zdrojových CRT zařízení, ze kterých celkem bylo odebráno a 

následně zpracováno 37 vzorků luminoforů. V tabulce je přehledně uveden typ CRT, pokud se jednalo 

o monitor pro počítač (PC), televizor (TV). V dalších sloupcích jsou údaje (pokud byly dostupné) o 

výrobci CRT, televizoru jako takového, sériové číslo, úhlopříčka a rok výroby.  

Prvním krokem v laboratoři byla separace skla pomocí sítování. Sklo se do luminoforů dostalo ve formě 

střepů při mechanickém oddělování stínítkové a kónusové části. Následně byl luminofor 

homogenizován třením ve třecí achátové misce na analytickou jemnost. Aby byly vzorky co nejméně 

vzájemně kontaminovány, byla achátová miska a tlouček a další nástroje mezi jednotlivými vzorky 

důkladně omyty lihem, následně destilovanou vodou a poté řádně vysušeny.  

 

Kyselinový rozklad 

Pro analýzy pomocí metod ICP MS a ICP OES byly luminofory převedeny do roztoku pomocí směsi 

kyselin.  

Základní zásobní roztoky vzorků, vzniklé po rozkladu bylo nutné kvůli očekávaným vysokým 

koncentracím některých prvků zředit pomocí 2 % HNO3 (v/v) 100x pro analýzu ICP OES a 1000X pro 

analýzu ICP MS. 

 

4.2 Analýza vzorků 

4.2.1 Rozklad vzorků 

Do platinové misky bylo naváženo 0,05g (± 0,0005g) homogenizovaného vzorku, následně bylo přidáno 

3 ml HF (1 ml v/v) a 0,5 ml HClO4 (0,5 ml v/v), miska se vzorkem a směsí kyselin byla umístěna na 

pískovou lázeň. Vzorky reagovaly několik hodin při teplotě cca 100°C a následně byla teplota zvýšena 

na cca 150 °C a směs byla pomalu odkouřena téměř do sucha. Misky byly odstaveny a po vychladnutí 

bylo následně přidáno 1 ml HF a 0,5 ml HClO4 a malé množství destilované vody. Misky byly umístěny 
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zpět na pískovou lázeň na cca 2 hod při teplotě cca 100 °C, probíhala opět reakce směsi a odparku, 

následně byla teplota opět zvýšena a směs odkouřena téměř do sucha. 

Následně po vychladnutí byl odparek rozpuštěn v 1 ml HNO3 a malém množství destilované vody a 

miska se směsí opět umístěna na pískovou lázeň a digerována při teplotě cca 100°C cca 1 hod. Následně 

byla směs pomocí destilované vody kvantitativně převedena do 50 ml odměrných baněk a doplněna po 

rysku, Vzorek byl následně převeden do 50 ml PP lahvičky a uchován v zásobním roztoku v 2 % (v/v) 

HNO3.  

Veškeré použité kyseliny, pro rozklad vzorků byly v analytické gradaci p.a. nebo p.p. Pro ředění byla 

použita deionizovaná voda. Rozklady všech vzorků byly provedeny ve dvou replikách. Pouze u vzorku 

PC_B1 a vzorku TV_CB12 byl proveden rozklad pouze 0,025g z důvodu velmi malého množství 

vzorku. 

 

 

Tabulka 9. Seznam vzorků luminoforů a základní charakteristika zdrojových zobrazovacích zařízení. 

 

 

 

 

SKUPINA TV
Hmotnost 

luminoforů

Výrobce Typ Výrobce Typ g

TV_CB1 - - PGE USSR 61LK3B 60 1980 3,98

TV_CB2 Tesla Dajana 4219U - - 60 1970 3,86

TV_CB3 Tesla Neptun Rusko - 60 1986 3,51

TV_CB4 Tesla Merkur 4160AB Tesla A31-120W 30 1986 1,95

TV_CB5 Tesla Vltava Tesla 612QQ44 60 1970 4,33

TV_CB6 Slovan - -  No.01896 57 - 5,37

TV_CB7 Tesla 4102U (Mánes) Tesla 49752 33 1958 2,08

TV_CB8 Tento 405D (Shiljalis) - - 33 1978 2,58

TV_CB9 Tesla 4276A (Aurora) Tesla A61 60 1981 5,78

TV_CB10 Grundig - ITT SEL A44 44 - 2,17

TV_CB11 Tesla 4158 AB (Satelit) Tesla A31 30 1980 1,32

TV_CB12 Šhiljalis 401DS - 16LK1B 15 1975 0,25

TV_CB13 Junošť 402BC Mašpriborintorg 439372 31 1984 1,16

TV_B1 Rubin 381 - - 50 1990 3,01

TV_B2 Tesla 4437A Tesla 561QQ22 60 1989 3,20

TV_B3 Tesla ORAVA 2 4333A WF A38NCROOX05 30 1989 1,13

TV_B4 Thomson 29DX172 Chunghwa A68AKY13X03 70 plochá 2004 3,66

TV_B5 Otava 5523FT Ekranas - 55 1990 3,13

TV_B6 O.K. Line OK 2101S Ekranas A51EJJ04X01 55 2004 3,48

TV_B7 Thomson 28DG17E Thomson A66EHJ13X615 72 1992 5,99

TV_B8 Philips 25PT5324/58R Philips AE38QI625811 63 1998 4,04

TV_B9 Royal Lux - - - 52 - 2,91

TV_B10 Grundig Super Color 8850a Grundig A 66-500X 64 - 4,13

TV_B11 Sanyo CEM2140P-00 Hitachi H1H601964 54 - 3,76

SKUPINA PC

PC_B1 Actebis TM1466LR Hitachi M34KDD80X08 35 1980-1990 1,34

PC_B2 IBM 39G2709 Chunghwa M34AFA82X30 35 1980-1990 1,63

PC_B3 AOC 7Vlr+ Orion M41KXU110XX021 40 1990-2000 1,81

PC_B4 NEC 4X90213YB LG-Philips Displays M41QEE903X04 40 plochá 2000 1,07

PC_B5 Belinea 103075 Samsung M41QCJ761X172 40 plochá 2000 1,53

PC_B6 Hyundai V773 Samsung M41QAR361X114 42 2003 1,78

PC_B7 ADI 796N Samsung M41QCJ761X171 42 2004 1,49

PC_B8 Dell M770 Philips M41EHN323X140/3F07Z1 44 1999 0,97

PC_B9 Mitsubishi C22BW711 - M51LVT24X 53 2004 0,99

 PC_M1 Commodore No.1402 CPT MP1216H17AU 31 1988 1,22

 PC_M2 Philips BM7502/00G Philips 19310 31 1988 1,32

 PC_M3
VGA Mono 

Monitor
EM-1417 EMC 14HBY WDGNIS 32 1989 1,47

Plazmová TV TV_PDP Samsung - - - 82 2010 3,26

Rok výroby

Podskupina TV_CB

Podskupina PC_M

Podskupina TV_B

Podskupina PC_B

TV nebo PCM Obrazovka Úhlopříčka  

[cm]
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4.2.2 Stanovení rtuti 

Stanovení obsahu rtuti bylo provedeno na jednoúčelovém atomovém absorpčním spektrometru AMA 

254 (Altec s.r.o., ČR). 

Obsah rtuti byl stanoven přímo v homogenizovaném pevném vzorku, bez další úpravy. 

Po uvedení přístroje a PC do chodu a vyčkání na jeho stabilizaci po zapnutí byl otevřen přístup kyslíku 

do analyzátoru a zapnut program, načež bylo vyčkáno 20 minut na ustálení teploty pecí v přístroji. Po 

ustálení teploty, byl spuštěn program na vyčištění přístroje pomocí 0,5 % HNO3, která byla dávkována 

pipetou 500 μl. Následovala kontrola přístroje pomocí funkce blank. Tato kontrola se provádí bez vzorku 

(naprázdno) a slouží ke zjištění případné kontaminace přístroje. Poté byla provedena kontrola kalibrace 

přístroje, když byl nadávkován roztok Hg o známé koncentraci 0,001 mg/kg, následně o koncentraci 

0,05 mg/kg. Po kontrole kalibrace přístroje byla provedena kontrola přesnosti a správnosti měření za 

pomoci certifikovaného referenčního materiálu (CRM) NIST 2782 (průmyslový odpad) dávkovaného v 

množství 20 mg.  

Následně byly analyzovány vzorky luminoforového prachu. Stanovení byla provedena ve dvou 

replikách. Homogenizovaný luminoforový prach byl navážen v množství 15-20 mg na lodičku a vložen 

do přístroje. Následně proběhlo měření za podmínek: 60 vteřin sušení vzorku, 200 vteřin termický 

rozklad a 45 vteřin chladnutí cel a ustálení přístroje před dalším měřením. 

Naměřené výsledky stanovení celkové rtuti jsou uvedeny v tabulkách 10-14 v kapitole 5. Výsledky. 

 

4.2.3 Stanovení uhlíku a síry 

Stanovení koncentrace uhlíku (TC) a síry (TS) bylo provedeno termální analýzou za pomoci přístroje 

ELTRA CS-500 (Neuss, Německo). 

Obsah uhlíku a síry je měřen v homogenizovaném vzorku, bez další úpravy. 

Před vlastním měření proběhla teplotní stabilizace přístroje cca 2 hodiny při teplotě 1450°C. Současně 

proběhla kontrola lapačů vlhkosti a lapače CO2 a byly vyměněny náplně – chloristan hořečnatý a 

hydroxid sodný. Po ustálení teploty byla pod proudem kyslíku provedena stabilizace měřících cel cca 

20 minut a po této době proběhla kontrola kalibrace analyzátoru stanovením referenčního vzorku MP1b. 

Toto měření bylo provedeno ve třech replikách. Po zkontrolování naměřeného výsledku a standardní 

odchylky bylo provedeno samotné měření vzorků. Do spalovací lodičky bylo na vahách naváženo 

množství vzorku 10-15 mg. Ke všem měřeným vzorkům byl přidán katalyzátor V2O5, který usnadňuje 

rozklad vzorku. Měření vzorků bylo prováděno ve dvou replikách až třech replikách, kromě vzorku 

TV_CB12 a PC_B1, u nichž jejich velmi malé množství vzorku neumožňovalo stanovení druhé repliky.  

Stanovené hodnoty TC a TS jsou uvedeny v kapitole 5. Výsledky, tabulka 10-14. 

 

4.2.4 Stanovení prvků pomocí ICP MS a ICP OES 

Stanovení koncentrací ostatních prvků a prvků vzácných zemin bylo provedeno pomocí ICP MS a ICP 

OES. Byl použit kvadrupólový hmotnostní spektrometre s indukčně vázanou plazmou (ICP MS; 

ThermoScientific Xseriess, USA; analytik doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.). Pro analýzu byly použity 

vzorky 1000x a 100x ředěných zásobních roztoků získaných rozkladem uvedeným v kapitole 4.1. 

Prvková analýza byla provedena i za pomoci optické emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou 

(ICP-OES; ThermoScientific iCAP 6500 radial, USA; analytik RNDr. Ondřej Šebek) v roztocích 

získaných ředěním zásobního roztoku po kyselinovém rozkladu 100x.  

Výsledky stanovení metodami ICP MS a ICP OES jsou uvedeny v tabulkách 10-14 v kapitole 5. 



 
 

32 
 

Výsledky. 

 

4.2.5 Kontrola správnosti analytických metod 

K ověření správnosti a přesnosti naměřených koncentrací prvků byly použity certifikované referenční 

materiály. Kontrola stanovení koncentrací TC a TS byla provedena za pomoci standardu MP1b. 

Pro kontrolu stanovení rtuti, byly použity standardy s certifikovanou hodnotou Hg, NIST 2711 (půda) a 

NIST 2782 (průmyslový odpad). Referenční materiál NIST 2782 byl také použit pro kontrolu správnosti 

stanovení pomocí ICP MS a ICP OES. 

 

4.2.6 Zpracování dat 

Výpočty, statistické parametry (průměr, směrodatná odchylka a relativní chyba) a grafy byly zpracovány 

a vytvořeny pomocí programu MS Office Excel 2013 (Microsoft, USA). Obrázky byly vytvořeny v 

programu Corel Draw X7. Další práce s daty byly provedeny v programu MS Office Excel 2013. Pro 

statistické výpočty v případech, kdy měření vyšlo pod mezí detekce, byla použita hodnota 2/3 

detekčního limitu. 
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5. VÝSLEDKY 

Odebraný luminoforový prach byl odebrán a zpracován jak je uvedeno v kapitolách 4.1 a 4.2.1 a 

postupně byly měřeny koncentrace prvků pomocí ICP MS, ICP OES, atomové absorpční spektrometrie 

a spalovací metody s infračervenou detekcí (viz. kapitoly 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 a 4.2.5). 

V tabulkách 10-14, jsou uvedeny výsledky stanovení koncentrací všech sledovaných prvků. Tabulky 

obsahují průměr stanovení z replik a odchylku stanovení replik (% RSD). 

Hlavními prvky, na které byl zaměřen výzkum v této práci byly prvky vzácných zemin a potenciálně 

rizikové (toxické) prvky. 

 

5.1 Skupina luminoforů televizních obrazovek (TV) 

Do skupiny luminoforů z televizorů spadají dvě podskupiny. Podskupina, ve které jsou luminofory 

z CRT s černobílými obrazovkami (TV_CB), druhá podskupina zahrnuje CRT televizory s barevným 

obrazem (TV_B). 

 

5.1.1 Podskupina luminoforů černobílých televizních obrazovek (TV_CB) 

V této podskupině se nachází 13 vzorků luminoforů, odebraných z televizorů vyrobených v letech 1958-

1986. V tabulce 10 jsou uvedeny výsledky pro tuto podskupinu vzorků.  

 

Prvky vzácných zemin 

Ve vysokých koncentracích se v tomto typu obrazovek vyskytuje prvek Y (23,9 – 602 mg/kg). Výjimkou 

je koncentrace tohoto prvku ve vzorku TV_CB13, kde byla naměřena koncentrace Y 547200 mg/kg. 

Pro Eu byly zjištěny koncentrace v rozsahu 0,42 – 21,2 mg/kg. 

Pro další prvky vzácných zemin byly stanoveny koncentrace v těchto rozsazích: La (0,13 -3,19 mg/kg), 

Nd (0,28 – 5,04 mg/kg), Pr (0,11 – 0,70 mg/kg), Ce (0,18 – 5,55 mg/kg). 

Koncentrace Tb byly naměřeny v rozmezí 0,14 -5,71 mg/kg, s výjimkou vzorku TV_CB13, kde byla 

naměřena koncentrace 5472 mg/kg. 

Pro Gd, až na výjimku u vzorku TV_CB3 (0,32 mg/kg) a TV_CB13 (9,77 mg/kg), byly naměřeny 

hodnoty koncentrací pod mezí detekce. 

Koncentrace prvků Er, Ho, Lu, Sm, Tm a Yb se u všech vzorků pohybovaly pod hodnotou DL.  

 

Ostatní prvky 

Cd a Zn mají extrémně vysoké koncentrace. Koncentrace prvku Cd se pohybují v rozmezí 47100 – 

194000 mg/kg (výjimku tvoří vzorek TV_CB13 3010mg/kg), Zn 318400 – 555200 mg/kg, (opět 

s výjimkou u vzorku TV_CB13 9160 mg/kg). 

Další relativně vysoké koncentrace byly nalezeny pro Al (908 – 12600 mg/kg), Ba (500 – 11700 mg/kg), 

K (1500 – 24100 mg/kg) a Pb (94,4 – 27300 mg/kg). 

Koncentrace dalších prvků byly v rozsazích: Ca (140 – 3790 mg/kg), Cu (24,6 - 841 mg/kg), Fe (94,7 - 

802 mg/kg), Mg (40,1 – 5470 mg/kg) a P (205 – 1150 mg/kg), Sb (22,7 – 725 mg/kg). 

Nízké koncentrace byly naměřeny u prvku Cr (21,5 – 84,3 mg/kg), Ni (8,17 – 29,1 mg/kg) s výjimkou 
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u vzorku TV_CB11 a TV_CB8. 

Koncentrace Co byly v mnoha vzorcích luminoforů naměřeny pod mezí detekce, další naměřené 

hodnoty byly v rozsahu 0,79 – 1,90 mg/kg. 

Naměřené koncentrace Hg byly v rozsahu (0,01 – 0,11 mg/kg). 

 

5.1.2 Podskupina luminoforů z barevných televizních obrazovek (TV_B) 

V této podskupině vzorků, se nachází 11 vzorků barevných televizorů. Data výroby televizorů jsou 

v rozmezí 1989-2004. Výsledky průměrů stanovení z replik a odchylky stanovení replik (% RSD) jsou 

uvedeny v tabulce 11. 

 

Prvky vzácných zemin 

Koncentrace prvků vzácných zemin se, v luminoforech televizorů s barevnými obrazovkami, vyskytují 

ve vyšších koncentracích než u televizorů s černobílými obrazovkami. U většiny prvků jsou v řádech 

desetin až stovek mg/kg. Výjimku tvoří prvky Eu a Y. 

Hodnoty koncentrací Eu se pohybují v rozmezí 8120 – 22400 mg/kg, koncentrace Y se pohybují 

v rozmezí 152000 – 262800 mg/kg.  

Koncentrace Tb se pohybují v rozmezí 2,74 – 14,5 mg/kg. Hodnoty Sm dosahují koncentrace 0,51 – 

427 mg/kg. 

Nízké hodnoty koncentrací byly naměřeny u prvku La 0,21 – 72,4 mg/kg a Ce (1,69 – 86,1 mg/kg). 

Ve velmi nízkých hodnotách se vykytují koncentrace prvků Pr (0,10 - 2,18 mg/kg), Nd (0,23 – 15,7 

mg/kg), Gd (0,50 – 13,3 mg/kg), Dy (0,30 – 2,36), Er (0,30 – 2,63 mg/kg), Tm (2,21 – 6,14 mg/kg) a 

Yb (0,32 – 3,47 mg/kg). 

 

Ostatní prvky 

Zinek vykazuje extrémně vysoké hodnoty koncentrací v rozmezí 255900 – 396600 mg/kg. 

Vysokých hodnot dosahují koncentrace Al (13400 – 32000 mg/kg), Ba (1020 – 6370 mg/kg), Ca (505 – 

4990 mg/kg), K (2040 – 26300 mg/kg) a Na (1480 – 11900 mg/kg). 

Koncentrace Pb mají velmi široké rozpětí 4200 – 92100 mg/kg. U Sr jsou rozdíly v hodnotách 

koncentrací, mezi jednotlivými vzorky, vysoké (11,1 mg/kg - 3440 mg/kg). 

Kadmium vykazuje také velmi proměnlivé hodnoty u jednotlivých vzorků skupiny. Ve vzorku TV_B9 

nedosahují koncentrace tohoto prvku DL, nejnižší naměřená hodnota je ve vzorku TV_B11 62,7 mg/kg, 

nejvyšší pak ve vzorku TV_B1 21000 mg/kg.  

Naměřené koncentrace Co byly proměnlivé a pohybovaly se v rozmezí 6,88 – 1570 mg/kg.  

Ni byl naměřen v relativně nízkých koncentracích 7,01 – 27,2 mg/kg, Sb (39,9 – 676 mg-kg). 

Koncentrace Hg byly naměřeny velmi nízké 0,01 – 0,25 mg/kg. 
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Tabulka 10. Výsledky stanovení sledovaných prvků v jednotlivých vzorcích luminoforů podskupiny TV_CB.  

ND - nelze definovat 

Prvek Ag Al As Ba Be Bi C Ca Cd Ce Co Cr Cs

průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

TV_CB1 <10,0 ND 12600 1,90 <50,0 ND 10500 6,65 <0,83 ND 1,40 0,001 0,66 ND 653 2,59 126800 2,58 1,37 6,33 1,00 7,95 42,6 10,3 0,68 10,9

TV_CB2 7,04 7,58 11300 1,88 <50,0 ND 5340 0,64 <0,83 ND 0,57 1,99 0,77 ND 1010 7,48 126100 1,77 3,88 2,73 <0,62 ND 31,9 10,1 0,50 6,33

TV_CB3 <10,0 ND 10000 0,77 <50,0 ND 4850 4,77 <0,83 ND 1,14 6,85 0,39 ND 905 3,96 130000 0,74 1,00 2,45 <0,62 ND 84,3 8,98 0,89 9,04

TV_CB4 <10,0 ND 7000 3,13 <50,0 ND 11700 0,36 <0,83 ND <0,09 ND 1,07 6,35 1550 6,81 92300 3,13 1,99 5,29 <0,62 ND 34,8 5,48 0,32 1,33

TV_CB5 <10,0 ND 11200 0,57 295 125 8190 2,99 <0,83 ND 0,06 7,79 1,13 10,0 741 4,45 152900 1,70 2,75 2,70 1,07 11,4 71,1 9,66 0,33 5,44

TV_CB6 <10,0 ND 9660 1,73 <50,0 ND 4420 0,93 <0,83 ND <0,09 ND 0,98 2,62 1559 6,89 150300 1,68 1,12 13,3 <0,62 ND 52,8 8,44 <0,05 ND

TV_CB7 <10,0 ND 1910 2,69 <50,0 ND 2835 9,50 <0,83 ND <0,09 ND 1,19 6,83 388 1,46 153700 0,82 0,57 7,05 <0,62 ND 21,5 1,32 7,53 8,45

TV_CB8 <10,0 ND 908 0,37 <50,0 ND 1130 1,87 <0,83 ND <0,09 ND 0,95 4,95 3790 0,47 194000 0,77 0,95 9,68 <0,62 ND 60,5 3,98 0,20 5,85

TV_CB9 <10,0 ND 12100 0,87 <50,0 ND 4010 8,98 <0,83 ND <0,09 ND 1,13 0,91 823 2,49 127200 0,99 1,07 6,96 1,90 8,75 53,8 11,8 0,49 10,4

TV_CB10 14,9 8,96 11900 4,22 <50,0 ND 3400 6,07 <0,83 ND <0,09 ND 1,99 13,7 140 4,31 47100 1,42 1,37 6,33 1,35 10,5 46,6 4,45 10,0 0,74

TV_CB11 <10,0 ND 8900 1,33 <50,0 ND 3060 2,50 <0,83 ND <0,09 ND 2,72 5,80 551 5,48 154400 1,11 0,18 0,001 7,69 10,1 62,4 4,76 0,11 2,64

TV_CB12 <10,0 ND 4610 135 <50,0 ND 500 0,30 <0,83 ND <0,09 ND 2,81 10,6 813 5,34 185000 1,12 0,664 7,67 <0,62 ND 24,6 3,74 0,99 8,46

TV_CB13 50,2 5,10 3640 1,81 <50,0 ND 3560 1,31 <0,83 ND <0,09 ND 2,36 7,19 1620 7,31 3010 7,31 5,55 5,52 0,79 15,1 25,1 9,08 0,21 2,45

Prvek Cu Dy Er Eu Fe Ga Gd Hf Hg Ho K La Li

průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

TV_CB1 109 9,09 <0,25 ND <0,25 ND 8,92 3,33 471 10,6 <50,0 ND <0,25 ND 0,83 10,3 0,01 1,57 <0,10 ND 11500 0,49 1,29 8,77 153 1,45

TV_CB2 841 2,77 <0,25 ND <0,25 ND 6,05 3,28 409 3,17 <50,0 ND <0,25 ND 0,84 11,2 0,01 4,96 <0,10 ND 5150 0,71 3,19 4,35 91,3 2,44

TV_CB3 306 3,48 0,84 0,001 <0,25 ND 11,5 2,57 725 0,26 <50,0 ND 0,32 0,001 <0,55 ND 0,02 5,31 <0,10 ND 3590 2,87 0,65 3,40 36,8 4,03

TV_CB4 165 5,45 <0,25 ND <0,25 ND 5,62 9,25 459 4,15 <50,0 ND <0,25 ND 1,23 4,10 0,02 2,88 <0,10 ND 24100 1,91 0,95 15,7 119 4,84

TV_CB5 294 8,65 <0,25 ND <0,25 ND 21,2 4,90 398 1,90 <50,0 ND <0,25 ND <0,55 ND 0,01 5,75 <0,10 ND 4010 2,96 2,99 12,8 88,0 2,45

TV_CB6 39,6 6,56 <0,25 ND <0,25 ND 3,36 8,84 802 0,53 <50,0 ND <0,25 ND 0,93 8,00 0,11 4,63 <0,10 ND 7760 0,59 0,21 0,001 102 0,80

TV_CB7 27,3 5,17 <0,25 ND <0,25 ND 0,58 12,9 361 3,00 <50,0 ND <0,25 ND <0,55 ND 0,05 1,28 <0,10 ND 5690 0,10 0,14 16,8 136 1,20

TV_CB8 109 2,05 <0,25 ND <0,25 ND 0,87 5,00 408 5,91 <50,0 ND <0,25 ND <0,55 ND 0,05 2,49 <0,10 ND 8370 1,64 <0,18 ND 8,07 9,56

TV_CB9 34,2 6,59 <0,25 ND <0,25 ND 0,67 8,46 167 8,31 <50,0 ND <0,25 ND <0,55 ND 0,05 11,0 <0,10 ND 8480 1,77 0,21 0,001 210 0,64

TV_CB10 24,6 7,24 <0,25 ND <0,25 ND 0,63 0,001 218 8,64 <50,0 ND <0,25 ND <0,55 ND 0,09 0,51 <0,10 ND 6650 3,06 0,13 11,9 102 5,29

TV_CB11 30,2 2,21 <0,25 ND <0,25 ND 0,42 0,001 94,7 6,87 <50,0 ND <0,25 ND <0,55 ND 0,05 0,05 <0,10 ND 1500 0,85 <0,18 ND 21,0 1,76

TV_CB12 43,2 5,94 <0,25 ND <0,25 ND 0,60 6,45 <5,00 ND <50,0 ND <0,25 ND <0,55 ND 0,07 6,59 <0,10 ND 2560 0,19 <0,18 ND 38,4 2,70

TV_CB13 59,9 5,44 5,81 16,7 3,57 18,4 7,65 5,54 249 9,76 <50,0 ND 9,77 11,4 0,99 10,7 0,08 9,81 1,75 17,3 3600 2,16 2,21 16,5 64,7 2,54

Prvek Lu Mg Mn Mo Na Nb Nd Ni P Pb Pr Rb S

průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

TV_CB1 <0,10 ND 1540 2,84 10,2 9,73 <10,0 ND 6050 0,82 5,54 99,7 0,98 4,90 22,0 9,29 205 3,01 27300 0,96 <0,10 ND 17,7 1,26 29,8 ND

TV_CB2 <0,10 ND 264 0,83 14,2 3,99 <10,0 ND 3250 0,50 <2,45 ND <0,27 ND 17,2 3,79 483 10,3 8050 0,34 <0,10 ND 8,61 8,62 37,0 ND

TV_CB3 <0,10 ND 252 3,15 35,8 4,14 <10,0 ND 1740 0,94 <2,45 ND <0,27 ND 29,1 10,4 422 0,49 7970 2,95 <0,10 ND 5,88 7,58 12,9 ND

TV_CB4 <0,10 ND 750 4,90 8,78 3,22 <10,0 ND 16300 5,17 <2,45 ND 1,03 12,5 36,4 5,05 353 0,36 25900 5,03 0,11 10,0 15,5 7,19 23,9 1,18

TV_CB5 <0,10 ND 278 1,63 0,64 6,82 <10,0 ND 2250 1,44 <2,45 ND 0,49 1,46 18,5 8,89 366 0,15 2770 0,77 0,11 4,63 6,88 1,08 23,4 1,72

TV_CB6 <0,10 ND 1380 2,30 104 5,16 <10,0 ND 3350 0,40 <2,45 ND 0,33 22,3 15,9 7,08 683 2,09 20600 1,10 0,11 0,001 11,8 3,79 29,1 0,44

TV_CB7 <0,10 ND 5470 0,43 10,7 1,32 <10,0 ND 2590 0,82 <2,45 ND <0,27 ND 8,17 8,92 <50,0 ND 94,4 14,3 <0,10 ND 2,62 11,3 18,9 1,15

TV_CB8 <0,10 ND 3200 0,51 11,0 2,58 <10,0 ND 5800 1,68 <2,45 ND 0,28 51,3 <6,75 ND 1150 2,15 11600 0,67 0,10 3,45 10,4 0,001 28,5 1,83

TV_CB9 <0,10 ND 578 0,76 <5,00 ND <10,0 ND 7830 1,40 <2,45 ND 0,33 22,3 21,8 4,41 450 1,18 <50 ND 0,11 0,001 16,3 1,36 22,3 0,18

TV_CB10 <0,10 ND 168 4,04 94,3 4,80 <10,0 ND 6070 3,45 <2,45 ND 0,33 22,3 23,3 8,68 <50,0 ND 9130 7,79 0,11 0,001 111 4,57 23,0 1,38

TV_CB11 <0,10 ND 699 2,45 <5,00 ND <10,0 ND 721 1,48 <2,45 ND <0,27 ND <6,75 ND 378 0,15 2290 4,07 <0,10 ND 2,15 17,3 21,8 0,29

TV_CB12 <0,10 ND 1360 1,97 7,48 3,78 <10,0 ND 1190 0,24 <2,45 ND <0,27 ND 23,9 5,04 241 122 436 89,2 <0,10 ND 6,19 0,001 18,7 2,69

TV_CB13 45,12 4,91 40,1 5,18 5,91 9,32 <10,0 ND 1830 2,47 <2,45 ND 5,04 14,2 18,6 5,14 638 3,96 1990 2,75 0,70 17,3 9,66 2,87 22,7 1,29
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Tabulka 10 (pokračování). Výsledky stanovení sledovaných prvků v jednotlivých vzorcích luminoforů podskupiny TV_CB.  

ND - nelze definovat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvek Sb Se Sm Sn Sr Tb Te Th Ti Tm U V W

průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

TV_CB1 205 3,19 <100 ND <0,26 ND 22,7 5,01 134 1,72 0,14 1,02 <50,0 ND <0,91 ND 50,3 9,15 <0,10 ND <0,19 ND 9,31 6,31 <30,0 ND

TV_CB2 196 9,91 <100 ND <0,26 ND 25,9 4,80 88,0 0,34 1,25 4,86 <50,0 ND <0,91 ND 47,6 18,5 <0,10 ND <0,19 ND 9,10 8,16 <30,0 ND

TV_CB3 71,4 6,76 <100 ND <0,26 ND 6,13 0,12 66,9 4,99 0,23 9,55 <50,0 ND <0,91 ND 43,1 0,86 <0,10 ND <0,19 ND 5,64 7,90 <30,0 ND

TV_CB4 725 0,41 <100 ND <0,26 ND 10,4 6,21 585 4,09 0,64 4,50 <50,0 ND <0,91 ND 85,5 24,5 <0,10 ND <0,19 ND <2,83 ND <30,0 ND

TV_CB5 172 5,10 <100 ND <0,26 ND 4,27 8,17 75,7 2,84 0,35 0,001 <50,0 ND <0,91 ND 57,0 19,9 <0,10 ND <0,19 ND 4,02 5,19 <30,0 ND

TV_CB6 145 0,72 <100 ND <0,26 ND 72,9 8,35 967 1,14 <0,10 ND <50,0 ND <0,91 ND 58,0 5,60 <0,10 ND <0,19 ND <2,83 ND <30,0 ND

TV_CB7 120 3,64 <100 ND <0,26 ND <0,18 ND 120 4,03 <0,10 ND <50,0 ND <0,91 ND 51,3 12,4 <0,10 ND <0,19 ND <2,83 ND <30,0 ND

TV_CB8 62,8 7,42 <100 ND <0,26 ND <0,18 ND 581 2,96 <0,10 ND <50,0 ND <0,91 ND 60,8 7,75 <0,10 ND <0,19 ND <2,83 ND <30,0 ND

TV_CB9 309 10,5 <100 ND <0,26 ND <0,18 ND 172 14,8 0,44 4,90 <50,0 ND <0,91 ND 41,1 10,8 <0,10 ND <0,19 ND <2,83 ND <30,0 ND

TV_CB10 198 7,14 <100 ND <0,26 ND <0,18 ND 335 0,86 0,77 0,001 <50,0 ND <0,91 ND 67,6 3,95 <0,10 ND <0,19 ND <2,83 ND <30,0 ND

TV_CB11 22,7 6,22 <100 ND <0,26 ND <0,18 ND 31,5 4,71 0,54 6,06 <50,0 ND <0,91 ND 28 10,6 <0,10 ND <0,19 ND <2,83 ND <30,0 ND

TV_CB12 88,3 5,24 <100 ND <0,26 ND <0,18 ND 41,3 0,18 5,71 10,3 <50,0 ND <0,91 ND <29,5 ND <0,10 ND <0,19 ND <2,83 ND <30,0 ND

TV_CB13 94,9 13,1 <100 ND 708 16,9 1,01 3,57 1320 12,3 5800 17,5 <50,0 ND <0,91 ND 37,7 4,51 1,05 17,3 <0,19 ND <2,83 ND <30,0 ND

Prvek Y Yb Zn Zr

průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

TV_CB1 122 2,86 <0,25 ND 426400 0,36 28,5 9,38

TV_CB2 108 24,0 <0,25 ND 490900 0,22 23,7 8,76

TV_CB3 387 4,52 <0,25 ND 505100 0,42 14,2 6,41

TV_CB4 91,1 9,21 <0,25 ND 318400 4,02 27,4 10,3

TV_CB5 440 2,44 <0,25 ND 495900 0,03 4,22 322

TV_CB6 39,7 12,1 <0,25 ND 447400 0,73 20,9 28,7

TV_CB7 23,9 9,38 <0,25 ND 475000 0,36 <0,30 ND

TV_CB8 62,4 8,61 <0,25 ND 429700 1,33 3,44 133

TV_CB9 66,0 7,16 <0,25 ND 456000 0,11 1,38 102

TV_CB10 92,9 3,44 <0,25 ND 555200 4,30 5,21 31,3

TV_CB11 63,4 6,01 <0,25 ND 514100 0,01 2,60 130

TV_CB12 602 6,53 <0,25 ND 462800 0,34 <0,30 ND

TV_CB13 547200 19,2 <0,25 ND 9160 3,50 21,0 69,7
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Tabulka 11. Výsledky stanovení sledovaných prvků v jednotlivých vzorcích luminoforů podskupiny TV_B. 

ND - nelze definovat 

Prvek Ag Al As Ba Be Bi C Ca Cd Ce Co Cr Cs Cu

průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

TV_B1 12,2 4,00 32000 0,35 <50,0 ND 3510 2,64 <0,83 ND 2,50 3,20 1,07 9,19 2700 1,15 21000 0,63 7,79 6,63 433 3,34 163 2,26 1,79 8,99 75,3 6,69

TV_B2 14,5 5,90 14700 0,58 <50,0 ND 3190 0,44 <0,83 ND 4,23 10,7 1,80 6,11 2250 6,56 473 3,12 5,69 3,92 820 8,90 138 5,11 <0,05 ND 68,1 5,72

TV_B3 17,3 1,20 15200 0,51 <50,0 ND 4410 0,42 <0,83 ND 3,34 15,5 0,22 ND 1900 1,42 453 2,05 86,1 4,74 757 4,66 134 8,20 0,10 0,54 86,4 7,91

TV_B4 14,1 12,5 29500 1,46 <50,0 ND 6260 0,88 <0,83 ND 130 2,45 0,36 13,5 4990 0,43 374 0,63 153 2,62 1570 6,00 148 4,09 0,11 10,0 157 8,21

TV_B5 11,7 12,1 23800 0,03 <50,0 ND 3160 2,93 <0,83 ND 9,04 5,40 0,98 7,86 2290 0,46 541 3,52 7,43 3,90 570 9,51 152 2,19 <0,05 ND 80,0 1,39

TV_B6 15,1 2,30 20100 1,51 <50,0 ND 1940 1,02 <0,83 ND 4,94 7,02 1,47 10,0 1180 7,67 34,4 6,16 3,64 0,001 662 8,84 127 2,85 <0,05 ND 92,8 13,0

TV_B7 14,3 12,3 18200 1,44 <50,0 ND 4020 2,44 <0,83 ND 1040 0,91 1,59 ND 1390 9,99 15,6 6,01 10,2 8,00 612 1,31 102 5,46 <0,05 ND 64,7 10,5

TV_B8 14,3 1,50 13400 0,11 <50,0 ND 6370 2,96 <0,83 ND 17,4 8,10 1,42 ND 7170 1,98 5,46 9,48 119 4,93 1630 6,93 101 0,35 <0,05 ND 58,2 14,2

TV_B9 17,3 9,69 29100 0,34 <50,0 ND 5910 0,56 <0,83 ND 5,18 5,73 1,29 ND 1520 1,40 <0,26 ND 44,3 0,34 1050 3,64 171 0,74 <0,05 ND 74,1 3,10

TV_B10 16,2 6,10 26000 0,24 <50,0 ND 1020 0,14 <0,83 ND 2,53 1,26 3,44 ND 505 5,46 16100 1,70 1,69 5,35 6,88 7,56 513 0,88 <0,05 ND 29,8 3,99

TV_B11 17,9 2,40 24000 0,24 <50,0 ND 3340 0,40 <0,83 ND 1,24 5,98 1,95 ND 1090 4,79 62,7 8,31 39,8 1,68 1230 0,72 136 2,56 <0,05 ND 72,2 8,02

Prvek Dy Er Eu Fe Ga Gd Hf Hg Ho K La Li Lu Mg

průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

TV_B1 2,42 6,15 2,63 5,66 8120 0,34 1170 3,45 <50,0 ND 2,15 10,3 1,94 6,54 0,01 7,53 1,16 0,001 9850 3,49 1,47 9,80 109 2,79 0,21 0,001 905 2,47

TV_B2 0,32 1,11 0,30 7,07 12000 0,37 688 2,02 <50,0 ND 3,52 2,11 0,87 1,55 0,01 6,12 0,11 0,001 5750 7,38 1,10 6,70 2,41 8,40 0,11 0,001 1120 0,44

TV_B3 <0,25 ND 0,32 0,001 13000 0,57 846 8,20 <50,0 ND 0,68 10,9 8,28 6,28 0,02 4,23 <0,10 ND 9730 6,31 1,32 4,32 2,57 2,89 0,11 0,001 877 0,91

TV_B4 0,89 8,32 0,58 12,9 11900 1,00 1500 1,98 <50,0 ND 5,88 2,53 8,28 0,90 0,01 4,31 0,21 1,66 15400 11,7 57,1 3,30 20,9 5,68 0,11 0,001 2130 0,43

TV_B5 0,89 8,32 1,05 0,001 10800 0,76 578 0,40 <50,0 ND 13,3 2,23 2,79 3,92 0,01 2,48 0,53 0,001 6882 5,23 1,21 18,4 56,3 2,37 4,41 0,001 906 3,04

TV_B6 0,47 15,7 0,63 0,001 16400 1,17 685 7,61 <50,0 ND 0,50 7,82 4,45 10,0 0,04 2,45 0,42 0,001 3900 2,97 0,84 17,7 1,72 5,56 0,11 0,001 189 3,67

TV_B7 0,30 8,32 <0,25 ND 17000 2,00 912 9,83 <50,0 ND 0,95 0,001 3,25 1,81 0,04 4,24 0,11 0,001 4670 3,15 1,52 4,90 <1,32 ND 0,11 0,001 541 5,10

TV_B8 0,40 6,70 0,42 0,001 11000 1,48 1340 6,08 <50,0 ND 1,63 4,56 19,7 2,26 0,25 10,6 0,11 0,001 26300 2,07 43,6 5,30 <1,32 ND 0,11 0,001 3520 2,29

TV_B9 1,58 9,43 1,16 12,9 9670 1,01 877 4,25 <50,0 ND 11,2 3,32 3,04 2,10 0,10 0,03 0,68 10,9 6550 0,09 8,88 5,77 5,10 4,18 0,42 0,001 261 0,89

TV_B10 <0,25 ND <0,25 ND 22400 0,43 190 2,51 <50,0 ND <0,25 ND 0,65 4,05 0,04 0,19 <0,10 ND 2040 0,97 0,21 0,001 <1,32 ND 0,11 4,57 887 0,35

TV_B11 2,36 9,43 1,10 6,73 19600 0,23 882 4,29 <50,0 ND 2,26 3,29 7,05 6,83 0,06 8,57 0,63 0,001 3970 1,49 72,4 0,30 28,0 4,23 0,21 0,001 218 1,30

Prvek Mn Mo Na Nb Nd Ni P Pb Pr Rb S Sb Se Sm

průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

TV_B1 7,58 1,87 <10,0 ND 3310 3,54 <2,45 ND 0,28 0,001 19,3 2,83 <50,0 ND 17700 1,84 0,11 0,001 10,7 0,001 15,7 0,45 103 7,37 <100 ND 20,8 5,70

TV_B2 8,88 7,97 <10,0 ND 3160 0,13 <2,45 ND 0,33 22,3 8,07 6,83 <50,0 ND 13200 0,11 0,11 8,66 4,83 3,07 22,7 2,86 101 5,01 <100 ND 0,72 10,3

TV_B3 53,5 2,77 <10,0 ND 3960 1,29 8,95 7,90 1,27 6,97 7,79 6,67 <50,0 ND 17000 0,25 0,10 1,22 6,61 2,24 23,5 2,40 97,7 0,53 <100 ND 1,09 13,7

TV_B4 12,9 2,74 <10,0 ND 8990 0,59 <2,45 ND 5,64 2,64 10,7 6,30 52,8 6,69 44000 1,43 11,60 2,57 9,30 0,80 22,5 0,47 212 0,87 <100 ND 318 0,98

TV_B5 6,73 1,05 <10,0 ND 2930 2,02 <2,45 ND 0,39 8,60 7,01 3,83 <50,0 ND 9420 0,16 0,53 0,001 7,98 5,58 16,7 1,19 85,8 19,8 <100 ND 15,0 2,48

TV_B6 5,09 2,36 <10,0 ND 1730 1,60 29,3 5,63 2,13 9,71 13,7 3,01 <50,0 ND 9970 0,27 0,21 0,001 3,94 1,88 24,7 1,51 91,5 0,89 <100 ND 50,9 2,63

TV_B7 <5,00 ND
a <10,0 ND 2020 4,56 22,3 4,44 0,23 10,7 19,7 2,59 <50,0 ND 14800 2,29 0,10 2,75 1,57 9,43 4,70 ND 169 3,72 <100 ND 67,0 2,22

TV_B8 204 3,15 <10,0 ND 11900 1,96 26,6 10,6 15,7 9,01 20,9 9,50 72,3 3,32 92100 2,87 5,51 9,43 18,2 4,48 26,1 ND 676 5,25 <100 ND 1,24 5,98

TV_B9 13,2 3,74 <10,0 ND 3720 0,86 <2,45 ND 2,8 0,001 27,2 5,46 <50,0 ND 13300 0,69 1,63 4,56 8,35 8,00 6,09 ND 127 0,47 <100 ND 4,34 6,84

TV_B10 17,7 6,40 <10,0 ND 1480 1,29 <2,45 ND <0,27 ND 16,4 4,13 <50,0 ND 4200 4,62 0,10 3,31 1,68 5,30 18,4 ND 39,9 6,88 <100 ND 0,51 14,6

TV_B11 6,18 6,87 <10,0 ND 2740 1,01 <2,45 ND 2,40 5,28 22,4 5,64 <50,0 ND 9340 1,60 2,18 1,36 2,36 3,14 12,3 ND 74,3 0,10 <100 ND 427 0,001

Prvek Sn Sr Tb Te Th Ti Tm U V W Y Yb Zn Zr

průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

TV_B1 13,8 3,05 213 7,79 2,82 13,2 <50,0 ND <0,91 ND 62,6 6,58 2,21 0,001 <0,19 ND 5,32 8,37 <30,0 ND 200800 0,37 1,10 6,73 363500 0,72 28,4 3,99

TV_B2 6,14 6,91 78,8 3,77 2,77 0,001 <50,0 ND <0,91 ND <29,5 ND
a 3,05 4,88 <0,19 ND 6,99 10,4 <30,0 ND 229400 0,06 0,41 4,97 371300 0,29 28,4 2,21

TV_B3 11,2 4,63 1640 2,22 2,82 18,4 <50,0 ND <0,91 ND 92,5 10,6 3,68 0,001 0,25 0,001 9,78 3,76 <30,0 ND 246900 0,90 0,47 15,7 349800 0,22 248 4,85

TV_B4 2,71 8,21 1410 2,26 5,97 8,71 <50,0 ND <0,91 ND 163 7,39 3,10 7,19 0,25 1,43 10,7 6,92 <30,0 ND 192300 1,54 0,32 0,001 305800 0,46 227 0,42

TV_B5 0,58 3,69 271 0,35 2,74 1,42 <50,0 ND <0,91 ND 150 0,40 3,10 2,40 <0,19 ND 10,6 4,21 <30,0 ND 202600 0,95 3,47 0,001 394800 0,21 64,6 3,19

TV_B6 3,00 8,60 445 0,27 7,02 1,06 <50,0 ND <0,91 ND 162 1,87 4,15 1,79 <0,19 0,001 12,7 2,34 <30,0 ND 224800 1,29 0,26 28,3 384300 0,11 120 7,50

TV_B7 0,35 1,80 941 2,43 6,34 0,001 <50,0 ND <0,91 ND 140 7,15 4,46 4,99 <0,19 ND 13,6 1,09 <30,0 ND 220900 1,78 <0,25 ND 375800 1,58 75,5 11,0

TV_B8 1,19 11,9 3400 4,99 4,55 0,001 <50,0 ND <0,91 ND 133 4,15 2,94 5,05 0,61 12,1 13,3 8,59 <30,0 ND 152000 1,12 0,53 ND 255900 0,52 568 3,97

TV_B9 3,00 8,60 3440 0,90 3,76 1,97 <50,0 ND <0,91 ND 151 8,23 2,68 2,77 <0,19 ND 12,2 5,48 <30,0 ND 203600 1,09 1,26 0,001 396600 1,43 67,5 9,94

TV_B10 0,35 1,80 11,1 25,3 14,5 0,51 <50,0 ND <0,91 ND <29,5 ND
a 6,14 1,21 <0,19 ND 13,2 10,6 <30,0 ND 262800 0,73 <0,25 ND 356800 1,76 22,1 10,8

TV_B11 1,19 11,9 1420 1,20 7,12 1,04 <50,0 ND <0,91 ND 80,6 4,70 5,30 1,40 <0,19 ND 12,0 0,62 <30,0 ND 251000 0,06 0,74 0,001 356700 0,42 179 7,15
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5.2 Skupina luminoforů z počítačových monitorů (PC) 

Skupina luminoforů z PC monitorů je opět rozdělena na dvě podskupiny. V podskupině PC_B jsou 

zahrnuty barevné počítačové monitory, v podskupině PC_M jsou dnes v OEEZ méně časté monitory 

monochromatické.  

 

5.2.1 Podskupina luminoforů barevných monitorů PC_B 

V této skupině se nachází 9 vzorků luminoforů, pocházejících z barevných počítačových monitorů. 

Statistická data pro tuto podskupinu jsou uvedena v tabulce 12. 

 

Prvky vzácných zemin 

V souladu s předpokladem byly zjištěny extrémně vysoké koncentrace pro Eu 6680 – 13600 mg/kg, a 

Y 95500 – 250400 mg/kg.  

Poměrně vysoké koncentrace byly zjištěny u Sm 298 - 797 mg/kg. 

Hodnoty koncentrací pro Ce byly v rozsahu 47,0 – 378 mg/kg, a pro La v rozsahu 2,00 – 91,6 mg/kg. 

Nízké koncentrace byly naměřeny pro Dy 0,74 – 2,74 mg/kg, Er 0,74 – 2,47 mg/kg, Gd 0,40 – 3,78 

mg/kg, Ho 0,11 – 0,63 mg/kg, Lu 0,11 – 0,32 mg/kg, Nd 0,81 – 5,27 mg/kg, Pr 0,26 – 4,10 mg/kg. 

Ytterbium vykazuje velmi nízké obsahy. U vzorku PC_B8, PC_B7 a PC_B6 byly koncentrace pod mezí 

detekce. U ostatních vzorků se hodnoty pohybovaly v rozmezí 0,58 – 1,00 mg/kg.  

Hodnoty koncentrace u prvku Ce se pohybují v rozmezí 47,0 – 378 mg/kg. Pro La se naměřené hodnoty 

koncentrací pohybují mezi 2,00 – 91,6 mg/kg. Tb 2,92 – 24,0 mg/kg. Tm 1,21 – 3,68 mg/kg.  

 

Ostatní prvky 

Vysokých koncentrací dosahuje Al 5131 – 43800 mg/kg, Ba 4520 – 14800 mg/kg a Ca 941 – 12200 

mg/kg. Dále byly vysoké koncentrace naměřeny u prvku K 4280 – 41000 mg/kg, Na 5130 – 20300 

mg/kg a Sr 1760 – 9780 mg/kg. Vysoké hodnoty dosahují koncentrace Zn 148100 – 426400 mg/kg.  

Velmi rizikové Cd a Pb, dosahují také poměrně vysokých hodnot koncentrací. Rozsah hodnot pro Cd je 

pohybuje v rozmezí od 5,67 - 601 mg/kg, Pb 12700 – 166900 mg/kg. Vyšších koncentrací dosahuje 

dokonce i Sb 86,5 – 894 mg/kg.  

Kobalt vykazuje nejnižší hodnotu koncentrace 15,0 mg/kg, nejvyšší pak 1350 mg/kg. Hodnoty 

koncentrace prvku Fe byly naměřeny v rozmezí 810 – 1870 mg/kg. Koncentrace Mg se pohybují 

v rozmezí 285 – 4450 mg/kg.  

Velký rozsah hodnot koncentrací byl naměřen u prvku Zr 2,12 – 1130 mg/kg.  

Naměřené hodnoty koncentrací Ni byly ve všech vzorcích poměrně konstantní, v rozmezí 18,9 – 43,6 

mg/kg. 

Rtuť vykazuje velmi nízké obsahy 0,02 – 0,15 mg/kg. 
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Tabulka 12. Výsledky stanovení sledovaných prvků v jednotlivých vzorcích luminoforů podskupiny PC_B.  

ND-nelze definovat

Prvek Ag Al As Ba Be Bi C Ca Cd Ce Co Cr Cs Cu

průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

PC_B1 17,9 13,7 5130 7,68 <50,0 ND 6320 7,71 <0,83 ND 1,61 9,53 1,16 5,95 3310 3,27 89,5 9,22 84,7 3,05 280 0,47 96,7 9,09 0,58 12,9 47,6 6,49

PC_B2 12,9 18,1 18000 0,59 <50,0 ND 6480 0,12 <0,83 ND 8,33 7,13 1,02 5,61 12200 0,06 67,3 3,29 378 3,67 205 5,71 92,2 11,0 0,63 0,001 47,9 13,2

PC_B3 20,7 10,8 17900 1,10 <50,0 ND 11400 0,50 <0,83 ND 0,14 1,53 0,71 8,65 2490 3,32 52,8 3,66 284 0,45 979 12,7 140 8,43 1,52 14,6 60,0 0,79

PC_B4 21,6 6,20 16700 0,38 <50,0 ND 6560 1,19 <0,83 ND 1,19 0,18 1,11 5,11 1220 7,98 38,3 8,57 176 3,71 888 1,59 92,4 8,19 0,59 10,6 120 3,39

PC_B5 17,6 2,00 15600 1,18 <50,0 ND 14800 0,00 <0,83 ND 2,36 5,39 1,07 7,95 1230 1,33 49,7 5,13 241 0,001 1350 6,21 160 11,2 1,11 5,17 166 7,44

PC_B6 9,49 10,2 15200 3,58 <50,0 ND 5590 1,78 <0,83 ND 3,26 1,30 1,47 ND 6678 0,73 34,5 1,93 52,3 0,57 1216 11,3 112 15,2 0,30 8,07 273 2,20

PC_B7 14,3 1,50 15400 1,24 <50,0 ND 4520 0,39 <0,83 ND 4,12 7,55 1,71 ND 941 1,25 5,67 3,93 56,2 0,53 1270 7,06 180 5,76 0,21 0,001 235 3,48

PC_B8 14,9 0,50 16100 2,80 <50,0 ND 6100 0,41 <0,83 ND 3,39 4,80 1,18 7,55 5260 0,59 601 1,32 47,0 1,58 15,0 4,05 203 1,29 0,39 9,91 174 3,90

PC_B9 9,61 9,72 43800 0,86 <50,0 ND 12400 1,54 <0,83 ND 7,70 7,71 0,93 5,56 8730 1,77 170 0,40 149 1,00 285 5,22 150 14,4 0,22 6,55 123 5,30

Prvek Dy Er Eu Fe Ga Gd Hf Hg Ho K La Li Lu Mg

průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

PC_B1 2,47 15,0 1,11 7,64 11860 8,42 1010 3,51 <50,0 ND 1,71 6,59 12,1 6,62 0,05 1,70 0,58 12,9 10700 0,40 91,6 10,2 20,2 4,77 0,21 0,001 1140 1,73

PC_B2 1,10 6,73 1,16 0,001 5110 1,15 1000 2,82 <50,0 ND 3,78 3,93 34,4 3,24 0,03 2,81 0,32 0,001 39300 0,76 27,9 7,46 25,4 2,92 0,303 5,60 4450 0,06

PC_B3 1,21 6,71 0,84 0,001 9160 0,22 899 1,01 <50,0 ND 2,21 13,5 36,6 0,20 0,02 3,76 0,37 20,2 13800 0,51 10,9 16,3 2,89 2,57 0,21 0,001 1160 0,61

PC_B4 1,28 13,6 0,69 8,68 11400 2,40 1200 2,01 <50,0 ND 2,26 10,2 18,2 6,53 0,02 1,67 0,32 0,001 7570 2,44 21,8 3,22 10,0 6,66 0,20 7,44 285 3,05

PC_B5 1,79 0,001 1,10 6,73 11800 0,13 810 2,48 <50,0 ND 1,42 5,24 33,7 2,64 0,02 2,59 0,53 0,001 11300 0,44 8,45 0,90 4,15 5,37 0,32 0,001 327 0,15

PC_B6 1,42 5,24 0,63 0,001 9430 3,44 999 1,06 <50,0 ND 0,40 6,15 6,34 14,1 0,05 7,03 0,37 20,2 25300 1,17 2,10 7,10 2,36 9,43 0,11 0,001 2570 0,41

PC_B7 1,63 4,56 0,84 0,001 13600 0,76 1870 2,46 <50,0 ND 0,42 0,001 6,39 3,49 0,04 0,22 0,63 0,001 4280 0,69 3,94 1,90 <1,32 ND 0,11 0,001 404 0,44

PC_B8 1,37 10,9 0,68 10,9 12700 1,23 1710 2,80 <50,0 ND 1,05 14,1 7,23 1,03 0,15 0,73 0,42 0,001 15200 1,49 2,00 0,00 22,8 6,30 0,21 0,001 2260 2,72

PC_B9 0,74 0,001 0,42 0,001 6680 0,48 1560 1,31 <50,0 ND 2,63 0,001 17,0 1,74 0,07 3,46 0,11 9,43 41000 2,50 22,7 1,30 4,93 3,01 0,11 0,001 2270 2,52

Prvek Mn Mo Na Nb Nd Ni P Pb Pr Rb S Sb Se Sm

průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

PC_B1 14,0 3,04 <10,0 ND 6830 0,03 <2,45 ND 2,91 15,3 28,6 1,55 48,0 43,2 24000 28,6 1,09 8,11 8,66 2,57 26,8 0,43 86,5 128 <100 ND 566 15,2

PC_B2 69,4 1,94 <10,0 ND 20300 0,31 <2,45 ND 5,27 1,34 36,9 5,85 53,4 5,82 140500 0,35 1,94 3,82 25,0 1,48 28,5 1,57 862 2,62 <100 ND 298 1,07

PC_B3 30,4 0,23 <10,0 ND 10100 0,42 <2,45 ND 2,01 3,70 29,8 1,24 62,8 66,3 16300 0,40 1,16 0,001 37,7 1,97 26,4 0,83 318 16,8 <100 ND 467 0,65

PC_B4 9,48 0,001 <10,0 ND 5130 1,25 <2,45 ND 0,6 0,001 38,0 8,44 <50,0 ND 12700 0,39 0,31 3,92 6,40 2,32 26,1 0,61 152 1,02 <100 ND 387 1,96

PC_B5 13,9 4,57 <10,0 ND 6930 0,70 <2,45 ND 4,01 5,56 22,8 9,41 52,6 51,9 21700 0,72 1,21 6,15 13,0 1,14 28,9 0,03 196 1,59 <100 ND 671 0,11

PC_B6 23,7 2,99 <10,0 ND 9660 1,56 <2,45 ND 0,91 0,001 22,9 8,75 <50,0 ND 94500 1,09 0,26 28,3 16,9 0,44 24,7 ND 810 1,53 <100 ND 616 3,59

PC_B7 59,8 1,06 <10,0 ND 2690 0,50 <2,45 ND 1,28 5,81 12,0 6,76 62,7 9,47 10900 0,71 0,63 0,001 5,98 2,48 9,28 ND 84,7 2,81 <100 ND 797 0,63

PC_B8 95,9 1,92 <10,0 ND 6960 1,21 <2,45 ND 0,81 18,4 43,6 8,65 63,8 6,65 53700 2,57 0,32 0,001 23,8 0,94 24,2 1,35 413 3,52 <100 ND 724 1,08

PC_B9 64,2 2,75 <10,0 ND 14200 3,14 9,95 118 2,85 7,81 18,9 5,83 68,4 2,48 166900 2,12 4,10 0,001 23,3 1,27 28,1 1,30 894 8,37 <100 ND 185 0,64

Prvek Sn Sr Tb Te Th Ti Tm U V W Y Yb Zn Zr

průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

PC_B1 19,0 6,23 2450 4,25 8,12 11,0 <50,0 ND <0,91 ND 162 2,33 2,47 15,0 0,354 1,598 6,15 5,12 <30,0 ND 250400 15,6 0,61 5,60 259300 3,46 324 2,79

PC_B2 25,1 10,6 4810 0,77 8,76 4,89 <50,0 ND <0,91 ND 529 0,62 1,21 6,15 1,09 0,001 6,09 4,11 <30,0 ND 95500 1,10 0,84 0,001 153000 1,53 1020 0,74

PC_B3 25,5 9,26 9780 0,03 5,13 21,7 <50,0 ND <0,91 ND 355 7,98 2,15 3,45 0,88 0,001 12,0 8,09 <30,0 ND 170400 0,35 0,79 9,43 330100 1,58 1130 1,51

PC_B4 16,3 10,8 5610 2,12 7,56 7,25 <50,0 ND <0,91 ND 261 7,30 2,68 2,77 0,56 0,63 14,9 7,44 <30,0 ND 196100 2,57 0,58 12,9 377500 0,30 547 11,8

PC_B5 7,86 21,7 8630 ND 4,60 1,61 <50,0 ND <0,91 ND 306 7,32 2,78 2,67 1,56 4,77 13,1 2,51 <30,0 ND 162500 0,18 1,00 7,44 373200 0,09 988 1,60

PC_B6 11,8 18,2 4880 0,77 4,24 7,01 <50,0 ND <0,91 ND 164 1,53 2,52 0,001 0,25 0,001 8,02 5,03 <30,0 ND 135600 3,67 <0,25 ND 291500 2,30 136 10,6

PC_B7 3,27 1,08 1880 1,18 4,76 0,001 <50,0 ND <0,91 ND 82,6 8,62 3,68 0,001 0,35 0,001 10,4 3,29 <30,0 ND 173900 1,02 <0,25 ND 426400 2,26 184 1,29

PC_B8 13,1 5,69 1760 0,84 24,0 0,62 <50,0 ND <0,91 ND 183 1,05 2,94 0,001 0,25 0,001 <2,83 ND
a <30,0 ND 215100 1,24 <0,25 ND 290600 2,12 2,12 6,80

PC_B9 31,7 7,92 8760 1,98 2,92 2,54 <50,0 ND <0,91 ND 369 1,87 1,68 0,001 0,61 12,1 <2,83 ND
a <30,0 ND 109100 0,14 0,58 12,9 148100 0,24 487 0,90
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5.2.2 Podskupina luminoforů z monochromatických monitorů (PC_M) 

Podskupina PC_M zahrnuje 3 vzorky luminoforů z monochromatických počítačových monitorů, 

s rokem výroby 1988-1989. Naměřené koncentrace jsou uvedené v tabulce 13.  

 

Prvky vzácných zemin 

Yttrium vykazuje koncentrace v rozsahu 272 - 531 mg/kg. 

Některé další REE vykazují vzájemně podobné koncentrace Ce (53,5 - 214 mg/kg), Eu (22,0 – 261 

mg/kg) a Tb (0,13 – 103 mg/kg). 

Dále jsou vzájemně podobné koncentrace Nd (1,28 – 5,16 mg/kg), Sm (1,14 – 6,39 mg/kg) a La (3,15 

– 15,6 mg/kg). 

Velmi nízké koncentrace vykazují Pr (0,42 – 1,89 mg/kg) a Gd (0,40 – 1,21 mg/kg). 

Koncentrace pod mezí detekce byly naměřeny u prvků Dy, Ho, Er a Yb. Hodnoty v blízkosti DL byly 

naměřeny pro Tm – <10 mg/kg – 0,11 mg/kg.  

Pod hodnotou DL byla také naměřena koncentrace Lu ve vzorku PC_M2, u ostatních vzorků byly 

koncentrace 0,74 – 0,89 mg/kg.  

 

Ostatní prvky 

Extrémně vysoké hodnoty koncentrací byly naměřeny u Zn – 63300 – 500700 mg/kg. 

Vysokých hodnot dosahují koncentrace u prvků Al (7010 – 11200 mg/kg), Ba (4850 – 14000 mg/kg), K 

(2590 – 14300 mg/kg) a Na (1810 – 9380 mg/kg). 

Koncentrace Cd, jsou až na výjimku (PC_M - 150 mg/kg), velmi vysoké, v rozsahu 4130 – 32500 mg/kg. 

Železo bylo v luminoforech PC_M naměřeno v hodnotách 204-368 mg/kg. Velmi vysoké hodnoty byly 

naměřeny koncentrace Sb 50,9 – 528 mg/kg. 

Koncentrace Sr byly naměřeny 138 – 1000 mg/kg.  

Koncentrace dalších prvků byly v rozsazích: Co (5,67 – 19,8 mg/kg) a Ni (26,3 – 35,8 mg/kg). 

Velmi nízké koncentrace byly naměřeny Hg 0,04 – 0,05 mg/kg. 
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Tabulka 13. Výsledky stanovení sledovaných prvků v jednotlivých vzorcích luminoforů podskupiny PC_M. 

ND-nelze definovat 

 

5.3 Luminofor z plazmového televizoru (PDP) 

Pro tuto práci byl získán vzorek luminoforu z neidentifikované plazmové obrazovky, aby bylo možno 

porovnat luminofory CRT a PDP zařízení. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 14. 

 

Tabulka 14. Koncentrace prvků ve vzorku podskupiny PDP. 

ND – nelze definovat 

 

průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Prvek Ag Al As Ba Be Bi C Ca Cd

 PC_M1 11,5 7,9 7010 0,25 <50,0 ND
a 14000 2,32 <0,83 ND

a 5,75 3,99 2,28 ND
a 406 7,82 4130 0,90

 PC_M2 <10,0 ND
a 10000 0,56 <50,0 ND

a 9630 0,29 <0,83 ND
a 1,99 2,84 1,86 ND

a 1010 6,44 32500 0,41

 PC_M3 25,9 5,38 11200 0,82 <50,0 ND
a 4850 0,82 <0,83 ND

a <0,09 ND
a 1,96 ND

a 268 10,7 150 2,99

Prvek Ce Co Cr Cs Cu Dy Er Eu Fe

 PC_M1 214 2,01 6,30 11,8 19,6 5,79 1,58 0,001 44,5 6,49 <0,25 ND
a <0,25 ND

a 261 2,36 204 9,17

 PC_M2 83,9 1,24 5,67 10,6 31,0 6,61 0,87 5,16 130 0,53 <0,25 ND
a <0,25 ND

a 22,0 2,69 368 5,05

 PC_M3 53,5 3,19 19,8 10,5 12,9 2,74 0,30 5,72 44,5 5,83 <0,25 ND
a <0,25 ND

a 268 8,56 295 1,51

Prvek Ga Gd Hf Hg Ho K La Li Lu

 PC_M1 <50,0 ND
a 1,21 6,15 4,47 9,14 0,04 4,29 <0,10 ND

a 14300 1,28 15,6 1,90 315 1,98 0,74 0,001

 PC_M2 <50,0 ND
a 0,59 10,7 4,92 7,55 0,05 4,05 <0,10 ND

a 9080 1,96 3,15 14,1 144 1,39 <0,10 ND
a

 PC_M3 <50,0 ND
a 0,40 8,67 1,25 5,04 0,04 1,18 <0,10 ND

a 2590 0,52 3,89 3,80 45,3 4,58 0,89 8,32

Prvek Mg Mn Mo Na Nb Nd Ni P Pb

 PC_M1 85,1 3,16 9,48 1,49 <10,0 ND
a 8500 1,90 <2,45 ND

a 5,16 1,44 35,8 12,0 90,2 89,1 35500 0,56

 PC_M2 76,7 3,41 187 1,70 <10,0 ND
a 9380 0,78 <2,45 ND

a 1,75 17,0 29,2 4,77 204 0,17 32600 1,06

 PC_M3 84,3 10,7 8,13 2,61 <10,0 ND
a 1810 0,43 <2,45 ND

a 1,28 5,81 26,3 8,45 <50,0 ND
a 1450 1,12

Prvek Pr Rb S Sb Se Sm Sn Sr Tb

 PC_M1 1,89 0,001 12,1 0,61 19,5 ND
a 528 6,58 <100 ND

a 4,92 7,55 48,9 15,5 1000 1,83 90,4 1,40

 PC_M2 0,42 0,00 7,87 1,88 22,4 ND
a 252 18,1 <100 ND

a 1,14 6,53 4,53 7,26 915 0,61 0,13 10,8

 PC_M3 0,47 15,7 1,52 4,88 21,5 ND
a 50,9 8,71 <100 ND

a 6,39 10,5 4,03 22,1 138 1,88 103 6,24

Prvek Te Th Ti Tm U V W Y Yb

 PC_M1 <50,0 ND
a <0,90 ND

a 108 9,31 0,11 0,001 <0,19 ND
a <2,83 ND

a <30,0 ND
a 277 0,70 <0,25 ND

a

 PC_M2 <50,0 ND
a <0,91 ND

a 118 16,0 <0,10 ND
a <0,19 ND

a <2,83 ND
a <30,0 ND

a 272 1,06 <0,25 ND
a

 PC_M3 <50,0 ND
a <0,91 ND

a 36,9 3,86 0,11 0,001 <0,19 ND
a <2,83 ND

a <30,0 ND
a 531 1,66 <0,25 ND

a

Prvek Zn Zr

 PC_M1 63300 1,99 116 3,15

 PC_M2 500700 0,79 103 4,25

 PC_M3 90500 3,80 17,9 2,08

průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD průměr %RSD

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co

321 9,25 25100 7,96 365 9,49 16200 8,99 1,85 7,64 2,51 0,73 414 1,88 18,5 0,44 1,75 9,22 8,00 0,88

Cr Cs Cu Dy Er Eu Fe Ga Gd Hf

3000 1,97 <0,05 ND 15700 0,87 0,77 5,24 0,77 5,24 4510 5,17 943 1,01 35,4 2,90 23800 3,11 490 8,22

Ho K La Li Lu Mg Mn Mo Na Nb

0,23 0,001 4430 5,63 1,14 0,001 <1,32 ND 4,46 6,72 3200 8,90 3510 4,90 <100 ND 304 10,4 9,92 8,95

Nd Ni P Pb Pr Rb S Sb Se Sm

0,89 9,03 32,6 6,95 <25 ND 261000 3,73 0,23 0,001 <0,45 ND 1620 6,25 <0,11 ND
a <100 ND 0,39 10,3

Sn Sr Tb Te Th Ti Tm U V W

3,47 17,4 254 6,50 0,70 0,001 <50,0 ND 6,00 9,89 651 0,31 1,17 3,45 1,33 0,001 47,2 5,32 <30,0 ND

Y Yb Zn Zr

48500 3,25 221 2,70 40100 3,15 13900 8,90
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5.4 Koncentrace vybraných prvků ve vzorcích luminoforů sledovaných skupin zobrazovacích 

zařízení (TV, PC a PDP)  

 

5.4.1 Prvky vzácných zemin 

 

Cer 

Nejnižší průměrná koncentrace Ce byla naměřena v luminoforech z podskupiny TV_CB 1,73 mg/kg, 

nejvyšší v luminoforech v podskupině PC_B 163 mg/kg. V luminoforech podskupiny TV_B je 

koncentrace Ce 43,5 mg/kg, v PC_M 117 mg/kg. V luminoforu PDP televizoru je koncentrace 1,75 

mg/kg (Obr. 13). 

 

Dysprosium 

Průměrná koncentrace Dy, v luminoforech z podskupiny PC_M, byla pod DL. Nejnižší změřenou 

průměrnou hodnotou pak byla koncentrace 0,98 mg/kg v TV_B, nejvyšší pak v TV_CB 3,33 mg/kg. 

Dále v podskupině PC_B byla koncentrace 1,45 mg/kg. V plazmovém televizoru je hodnota 0,77 mg/kg 

(Obr. 14). 

 

Erbium 

Průměrné koncentrace Er v luminoforech odebraných ze vzorků podskupiny TV_CB a PC_M byly pod 

hodnotou DL. Nejnižší změřenou hodnotou byla koncentrace 0,77 mg/kg v luminoforech ze vzorků 

podskupiny TV_B., nejvyšší změřená koncentrace 0,83 mg/kg v luminoforech z PC_B. V luminoforu 

z PDP televizoru byla změřena koncentrace 0,77 mg/kg (Obr. 15). 

 

Europium 

Průměrné koncentrace Eu v luminoforech jednotlivých podskupin se liší. Nejnižších hodnot dosahuje 

ve vzorcích luminoforů z podskupiny TV_CB 5,24 mg/kg, nevyšší koncentrace je v luminoforech 

podskupiny TV_B 13808 mg/kg. V luminoforovém prachu podskupiny PC_M je 184 mg/kg, PC_B 

10200 mg/kg. Koncentrace europia v luminoforu plazmového televizoru je 4510 mg/kg (Obr. 16). 

 

Lanthan 

Nejnižší průměrná koncentrace La byla naměřena v luminoforu podskupiny TV_CB 1,20 mg/kg, 

nejvyšší v PC_B 21,3 mg/kg. Ve vzorcích podskupiny TV_B je průměrná koncentrace 17,2 mg/kg La, 

a v PC_M 7,55 mg/kg. Hodnota koncentrace La v luminoforu z TV_PDP je koncentrace 1,14 mg/kg 

(Obr. 17). 

 

Terbium 

Nejnižší koncentrace Tb byly naměřeny v luminoforech v podskupině TV_B 5,49 mg/kg, nejvyšší 

v luminoforech podskupiny TV_CB 447 mg/kg. Průměrná koncentrace Tb v podskupině PC_B 7,79, 

v PC_M 64,5 mg/kg. V PDP je hodnota koncentrace 0,70 mg/kg (Obr. 18). 
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Yttrium 

V luminoforech odebraných z počítačových monochromatických monitorů (PC_M) je průměrná 

koncentrace Y, v porovnání s luminofory z ostatních podskupin, nejnižší – 360 mg/kg. Nejvyšší 

koncentrace tohoto prvku byla naměřena v luminoforu podskupiny TV_B 217000 mg/kg. V podskupině 

PC_B je průměrná koncentrace 167600 mg/kg, v TV_CB 42300 mg/kg. V PDP televizoru se tento prvek 

vyskytuje v koncentraci 48500 mg/kg (Obr. 19). 
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Obr. 13. Průměrné koncentrace Ce v jednotlivých podskupinách.   Obr. 14. Průměrné koncentrace Dy v jednotlivých podskupinách. 

 

Obr. 15. Průměrné koncentrace Er v jednotlivých podskupinách.   Obr. 16. Průměrné koncentrace Eu v jednotlivých podskupinách. 
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Obr. 17. Průměrné koncentrace La v jednotlivých podskupinách.   Obr. 18. Průměrné koncentrace Tb v jednotlivých podskupinách. 

 

Obr. 19. Průměrné koncentrace Y v jednotlivých podskupinách. 
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5.4.2 Ostatní prvky 

Stříbro 

Průměrné koncentrace stříbra v luminoforech jsou mezi podskupinami podobné. Nejnižší koncentrace 

byla naměřena v luminoforech TV_CB 10,7 mg/kg, nejvyšší v TV_B 17,9 mg/kg. Ve vzorkách 

z ostatních podskupin byly naměřeny průměrné hodnoty PC_M 14,7 mg/kg a v PC_B 15,4 mg/kg. 

Koncentrace stříbra ve vzorku luminoforu z TV_PDP byla 321 mg/kg (Obr. 20). 

 

Hliník 

Nejnižší průměrná koncentrace hliníku byla naměřena v luminoforech z podskupiny TV_CB 8130 

mg/kg, nejvyšší ve vzorkách z podskupiny TV_B 22364 mg/kg. Dále byla průměrná koncentrace Al ve 

vzorkách luminoforů z podskupiny PC_M 9400 mg/kg a v PC_B 18200 mg/kg. V plazmovém televizoru 

dosáhla koncentrace Al v luminoforu hodnoty 25100 mg/kg (Obr. 21). 

 

Baryum 

Průměrné koncentrace Ba v luminoforech jsou ve všech podskupinách vysoké. Nejnižší průměrná 

koncentrace byla naměřena ve vzorkách podskupiny TV_B 3920 mg/kg, dále v luminoforech 

z podskupiny TV_CB 4880 mg/kg a ve vzorkách z PC_B 8240 mg/kg. Nejvyšší průměrná koncentrace 

Ba byla v luminoforech z podskupiny PC_M 9490 mg/kg. V PDP televizoru dosahuje koncentrace 

nejvyšších hodnot, 16200 mg/kg (Obr. 22). 

 

Kadmium 

Nejnižší průměrná koncentrace Cd, byla naměřena v luminoforech ze skupiny PC_B 123 mg/kg. 

Nejvyšší koncentrace byla ve vzorkách podskupiny TV_CB 126400 mg/kg. Dále ve skupině TV_B byla 

naměřena průměrná koncentrace Cd v luminoforu 3551 mg/kg, PC_M 12300 mg/kg. V luminoforu 

z plazmového televizoru je koncentrace Cd velmi nízká, 18,5 mg/kg (Obr. 23). 

 

Kobalt 

Nejnižší naměřená koncentrace Co v luminoforech byla ve vzorcích luminoforů z podskupiny TV_CB 

1,26 mg/kg, nejvyšší pak v podskupině TV_B 850 mg/kg. Ve vzorcích luminoforů z podskupiny PC_B 

byla naměřena průměrná koncentrace 721 mg/kg a ve vzorcích podskupiny PC_M 10,6 mg/kg. 

V luminoforu z plazmového televizoru byla koncentrace Co 0,88 mg/kg (Obr. 24). 

 

Rtuť 

Průměrné koncentrace Hg jsou ve vzorcích luminoforů ze všech podskupin velmi nízké. Nejnižší 

průměrná koncentrace byla ve vzorcích podskupiny PC_M 0,04 mg/kg, nejvyšší v podskupině TV_B 

0,06 mg/kg. Ve vzorcích luminoforů z podskupin TV_CB a PC_M byly naměřeny stejné průměrné 

koncentrace Hg 0,05 mg/kg. V luminoforu z PDP televizoru nebyl tento prvek měřen (Obr. 25).  

 

Draslík 

Nejnižší průměrná koncentrace byla naměřena v luminoforech z podskupiny TV_CB 7150 mg/kg, 
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nejvyšší ve vzorcích luminoforů z PC_B 18700 mg/kg. Ve vzorcích z podskupiny TV_B byla naměřena 

průměrná koncentrace 8640 mg/kg, v PC_M 8660 mg/kg. V luminoforu z PDP televizoru byla naměřena 

hodnota koncentrace tohoto prvku 5,63 mg/kg (Obr. 26). 

 

Nikl 

Průměrné koncentrace Ni ve všech podskupinách jsou podobné. Nejnižší průměrná koncentrace byla 

naměřena v luminoforech podskupiny TV_B 15,7 mg/kg, nejvyšší v luminoforech z podskupiny PC_M 

30,4 mg/kg. V luminoforech podskupiny TV_CB byla naměřena průměrná koncentrace Ni 18,8 mg/kg, 

ve vzorkách z podskupiny PC_B 28,2 mg/kg. V luminoforu z plazmového televizoru byla hodnota 

koncentrace 32,6 mg/kg (Obr. 27). 

 

Olovo 

Průměrná koncentrace olova dosahovala nejnižších hodnot v podskupině TV_CB 9090 mg/kg, nejvyšší 

koncentrace byla naměřena v PC_B 60100 mg/kg. Ve zbylých kategoriích byly hodnoty TV_B 22300 

mg/kg, PC_M 23200 mg/kg. Ve vzorku luminoforu z PDP televizoru byla naměřena koncentrace Pb 

261000 mg/kg (Obr. 28). 

 

Antimon 

Průměrné koncentrace Sb v luminoforech z jednotlivých podskupin se lišily. Nejnižší průměrná 

koncentrace tohoto prvku byla naměřena v luminoforech z podskupiny TV_B 162 mg/kg, nejvyšší 

v luminoforech podskupiny PC_B 424 mg/kg. Průměrná hodnota Sb v luminoforech z podskupiny 

TV_CB byla 185 mg/kg, z podskupiny PC_M 276 mg/kg. V luminoforu z plazmového televizoru byla 

koncentrace Sb pod hodnotou DL (Obr. 29). 

 

Zinek 

Průměrné koncentrace Zn ve všech podskupinách dosahovaly hodnot statisíců mg/kg. Nejnižší 

průměrná hodnota koncentrace byla naměřena v luminoforech z podskupiny PC_M 218200 mg/kg, 

nejvyšší v TV_CB 355600 mg/kg. Dále v podskupině PC_B byla hodnota 294400 mg/kg, a v TV_B 

326700 mg/kg. Hodnota koncentrace zinku v luminoforu plazmového televizoru je 40100 mg/kg (Obr. 

30). 
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Obr. 20. Průměrné koncentrace Ag v jednotlivých podskupinách.   Obr. 21. Průměrné koncentrace Al v jednotlivých podskupinách. 

 

Obr. 22. Průměrné koncentrace Ba v jednotlivých podskupinách.   Obr. 23. Průměrné koncentrace Ba v jednotlivých podskupinách. 
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Obr. 24. Průměrné koncentrace Co v jednotlivých podskupinách.   Obr. 25. Průměrné koncentrace Hg v jednotlivých podskupinách. 

 

Obr. 26. Průměrné koncentrace K v jednotlivých podskupinách.   Obr. 27. Průměrné koncentrace Ni v jednotlivých podskupinách. 
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Obr. 28. Průměrné koncentrace Pb v jednotlivých podskupinách.   Obr. 29. Průměrné koncentrace Sb v jednotlivých podskupinách. 

 

Obr. 30. Průměrné koncentrace Zn v jednotlivých podskupinách. 
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5.5 Průměrný obsah vybraných prvků v zobrazovacích zařízení 

Průměrný obsah Eu a Y v jednotlivých typech zobrazovacích zařízení je uveden v tabulce 15. V tabulce 

16 jsou uvedené výpočty obsahu potenciálně rizikových prvků. 

 

Tabulka 15. Průměrný obsah Eu a Y v 1 tuně zobrazovacích zařízení 

 

 

 

Tab. 16. Průměrný obsah vybraných rizikových prvků v 1 tuně zobrazovacích zařízení 

 

TV_CB TV_B PC_B PC_M

průměrná váha televizoru (kg) 38,8 32,04 35,6 39,6

průměrný obsah luminoforu (g) 2,95 3,50 1,40 1,34

průměrný obsah luminoforu (g) v 1t zařízení 76,0 109 39,3 33,8

průměrný obsah Eu v luminoforu (mg/kg) 5,24 13800 10200 184

průměrný obsah Y v luminoforu (mg/kg) 42300 217000 167600 360

průměrný obsah Eu v 1t zařízení (mg) 0,40 1510 401 6,22

průměrný obsah Y v 1t zařízení (mg) 3220 23700 6590 12,2

TV_CB TV_B PC_B PC_M

průměrná obsah Ag v luminoforu (mg/kg) 10,7 15,0 15,4 14,7

průměrná obsah Al v luminoforu (mg/kg) 8130 22364 18200 9400

průměrná obsah Cd v luminoforu (mg/kg) 126400 3551 123 12300

průměrná obsah Co v luminoforu (mg/kg) 1,26 850 721 10,6

průměrná obsah Pb v luminoforu (mg/kg) 9090 22300 60100 23200

průměrná obsah Zn v luminoforu (mg/kg) 429700 355600 294400 218200

průměrný obsah Ag v 1t zařízení (mg) 0,81 1,64 0,61 0,50

průměrný obsah Al v 1t zařízení (mg) 618 2440 716 318

průměrný obsah Cd v 1t zařízení (mg) 9610 388 4,84 416

průměrný obsah Co v 1t zařízení (mg) 0,10 92,8 28,3 0,36

průměrný obsah Pb v 1t zařízení (mg) 691 2436 2363 785

průměrný obsah Zn v 1t zařízení (mg) 32700 38800 11600 7380
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6. DISKUZE 

 

6.1 Srovnání luminoforů skupin TV_B, PC_B, TV_CB, PC_M 

Prvky vzácných zemin 

Hodnoty koncentrací prvků vzácných zemin v luminoforech, barevných a černobílých CRT monitorů či 

obrazovek se výrazně liší. V barevných televizorech jsou koncentrace až o 4 řády vyšší (Eu) oproti 

černobílým. V podskupině TV_CB se koncentrace luminoforů, s výjimkou Y pohybují ve velmi nízkých 

koncentracích, v blízkosti detekčního limitu. Výjimkou je prvek terbium a dysprosium, jejichž 

koncentrace jsou v TV_CB vyšší než v TV_B. U těchto dvou prvků, je to pravděpodobně způsobeno 

vzorkem TV_CB13, který v obou případech vykazuje extrémně vysoké koncentrace těchto prvků 

v porovnání s ostatními vzorky. Stejně extrémní hodnota koncentrace u tohoto prvku je například 

v případě prvku Y. Neočekávaně vysoký obsah některých prvků vzácných zemin, vedl k tezi, že se 

zřejmě jedná o luminofor barevného televizoru. Kontrola typu zdrojového televizoru a výrobce tuto 

domněnku vyvrátila. Televizor byl vyroben roku 1981 v Rusku. Podle všech dostupných údajů se jedná 

skutečně o luminofor z černobílého televizoru. Bohužel nebylo k dispozici více vzorků tohoto typu, 

abychom byli schopni určit, zda jsou tyto anomálie běžné pro tento typ televizoru tohoto výrobce, nebo 

zda se jedná o nahodilý jev. 

 

Ostatní prvky 

Koncentrace Ag jsou ve vzorcích všech podskupin relativně stejné a dosahují pouze desítek mg/kg. 

Tento prvek se tedy z důvodu nízké koncentrace nevyplácí těžit. Vyšší koncentrace se nacházejí 

v plošných spojích a rozvodech zobrazovacích zařízení. 

Očekávané vysoké koncentrace hliníku byly potvrzeny. Hliník je přidáván mezi dvě vrstvy skla 

z důvodu vodivosti. V luminoforech černobílých televizorů dosahuje nižších koncentrací oproti 

luminoforům barevným. Koncentrace hliníku mohou dosahovat až 625 mg/t černobílých televizorů a 

1720 mg/t barevných televizorů. V případě špatného nakládání s CRT televizory a monitory, to může 

mít velmi negativní vliv na životní prostředí, protože mnoho rostlinných druhů je velmi citlivých na 

koncentrace Al v půdě. Navíc jeho vyluhování do půdy může mít za následek její okyselení (Delhaize a 

Ryan, 1995). 

Koncentrace Ba jsou ve vzorcích luminoforů těchto čtyř podskupin vysoké a byly naměřeny až v řádech 

tisíců mg/kg. Nejméně je tohoto prvku v TV_B a nejvíce v PC_M. Jeho koncentrace v luminoforech 

tedy pravděpodobně souvisí s daným typem luminoforu, který se častěji používá v PC, kde jsou kladeny 

vyšší nároky na barevnost, protože ve skupině PC je jeho obsah skoro dvojnásobný oproti TV. 

Koncentrace kadmia je extrémně vysoká v luminoforech z černobílých televizorů, kde dosahuje 

průměrné hodnoty 126400 mg/kg. Při průměrné hmotnosti CRT televizorů 38,8 kg, obsahují černobílé 

televizory až 9,72 g kadmia v 1 tuně TV. Při nevhodném nakládání s použitými obrazovkami může 

kadmium vstoupit do půdy a potravních řetězců a tím přímo ovlivňovat zdraví člověka. Mobilita kadmia 

a dalších těžkých kovů, je ovlivněna množstvím kovu, který je přítomný v rozpustných frakcích. Těžké 

kovy ve frakcích jsou snadno mobilizovatelné v přírodních půdních podmínkách, čímž představují velké 

riziko pro životní prostředí (Vaněk et at., 2005). Při chronickém vystavení působení Cd jsou zasaženy 

játra a následně ledviny, kde způsobuje nekrózy (Godt et at., 2006). 

Hojnost Co v luminoforech pravděpodobně souvisí s barevností zobrazovacícho zařízení. Zatímco 

v luminoforech z TV_CB a PC_M jsou jeho koncentrace skoro zanedbatelné a pohybují se v 

průměrných koncentracích do 10 mg/kg, v luminoforech z barevných zobrazovacích zařízení jsou 
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koncentrace o stovky vyšší. Při nevhodném zacházení s vyřazenými zobrazovacími zařízeními může 

dojít k uvolnění Co do prostředí. Pro rostliny je Co ve velké míře esenciálním prvkem, avšak u 

organismů může inhibovat enzymy a tím snížit tkáňový metabolismus a dýchání (Environment Canada, 

2013). 

Očekávané vysoké koncentrace Hg byly vyvráceny. Průměrná koncentrace rtuti byla maximálně 0,06 

mg/kg v luminoforech z TV_B. 

Nejvyšší průměrné koncentrace K byly naměřeny v luminoforech z podskupiny PC_B, kde převyšuje 

průměrné koncentrace z luminoforů ostatních typů skoro dvojnásobně. Jedná se pravděpodobně o prvek, 

který je nejvíce využíván v luminoforech pro tento typ zobrazovacích zařízeních. 

Průměrné hodnoty koncentrací Ni, byly v luminofrech ze všech kategoriích podobně nízké. Maxima 

dosahuje v luminoforech z podskupiny PC_M 30,4 mg/kg. 

Průměrné koncentrace Pb v měřených vzorcích luminoforů byly vysoké. Nejmenší koncentrace jsou ve 

vzorkách z TV_CB, ve vzorkách z ostatních podskupin jsou průměrné koncentrace nejméně 

dvojnásobné. Hodnoty průměrných koncentrací jsou skoro totožné v TV_B a PC_M, extrémních hodnot 

pak dosahují v PC_B. Jedná se pravděpodobně opět o prvek, který je vázaný k určitému typu luminoforu. 

Při průměrné váze 35,6 kg, obsahuje 1 tuna PC_B 2,36 g Pb. Při neekologické likvidaci tohoto druhu 

odpadu, představuje významný zdroj znečištění prostředí. Olovo způsobuje inhibici růstových kořenů, 

aktivačních enzymů a tím snižuje fyziologickou aktivitu rostlin (Sharma a Dubey, 2005). Anorganické 

Pb není na rozdíl od organického metabolizováno v játrech, a ukládá se v měkkých tkáních, jako jsou 

ledviny, plíce, mozek, aj. Nejvíce citlivým systémem na expozici Pb je nervový systém. Organismu 

vystavenému expozici Pb může způsobit ataxii, kóma, křeče až smrt (CSEM, 2010). 

Koncentrace Sb v luminoforech se pohybují v řádech sta mg/kg. Nevyšší koncentrace byla naměřena 

v luminoforech z podskupiny PC_M, stejně jako tomu bylo u Pb. Je možné, že tyto dva prvky mají 

spojitost a vyskytují se u tohoto typu zobrazovacího zařízení spolu. 

Zinek je v luminoforech zastoupen v extrémně vysokých koncentracích, v řádech statisíců mg/kg. 

Nejvyšších koncentrací dosahuje v luminoforech černobílých televizorů. Je to způsobeno 

pravděpodobně tím, že se jedná o prvek, kterým byly dopovány první luminofory. 

 

6.2 Srovnání luminoforů skupin TV_B a PC_B 

 

Prvky vzácných zemin 

Rozdíly v množství vzácných zemin mezi barevnými televizory (TV_B) a monitory (PC_B) je poměrně 

výrazný. Zajímavým zjištěním je, že luminofory TV_B mají vyšší koncentrace Eu a Y než PC_B. 

Nepodařilo se tak prokázat předpoklad, že vyšší nárok na kvalitu podání barev u PC_B bude přinášet 

vyšší obsahy Eu a Y. Avšak koncentrace Ce, La, a Dy tento předpoklad již potvrzují a jsou vyšší 

v barevných monitorech. V případě Ce je obsah v monitorech skoro 4x vyšší než v obrazovkách.  

 

Ostatní prvky 

Průměrné koncentrace Ag v luminoorech jsou zanedbatelné a příliš se neliší jak u podskupiny TV_B tak 

i u PC_B. 

Průměrné koncentrace Al jsou v podskupině PC_B nižší, než v podskupině TV_B. Je to pravděpodobně 

tím, že pokročilejší technologie umožnila omezení množství Al folie, která se v CRT televizorech taví 

mezi dvě vrstvy skla pro lepší vodivost. 
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Průměrné koncentrace Ba jsou dvojnásobné v luminoforech z podskupiny PC_B, oproti podskupině 

TV_B. Pravděpodobně se jedná o prvek, který je převážně využíván u PC monitorů, protože jeho 

koncentrace v PC_M jsou také vysoké. 

V barevných počítačových monitorech (PC_B), je průměrný obsah Cd nejnižší. Jeho průměrná 

koncentrace, je pouhých 123 mg/kg. Tento fakt je způsoben, zřejmě tím, že pro výrobu PC monitorů 

jsou používány luminofory bez dopování Cd a zároveň se zde nevyskytuje jev běžný u ruských výrobců 

barevných televizorů, kde byl často černobílý luminofor „obarven“ a použit do barevných zobrazovacích 

zařízení. Monitory tyto výrobci většinou nevyráběli, a proto nejsou luminofory podskupiny PC_B 

„kontaminovány“ Cd na rozdíl od luminoforů z podskupiny TV_B. 

Kobalt je prvek, jehož průměrné koncentrace jsou v luminoforech barevných zobrazovacích zařízení 

mnohonásobně vyšší než v luminoforech černobílých zařízení. Je pravděpodobně přidáván do luinoforu 

jako dopovací prvek. Průměrné koncentrace v luminoforech podskupiny TV_B jsou vyšší. 

Rtuť je v luminoforech zobrazovacích zařízení TV i PC zastoupena ve velmi nízkých koncentracích. 

Průměrné koncentrace K, Ni, Pb, a Sb jsou skoro dvojnásobně vyšší v luminoforech z PC_B, než 

v luminoforech z TV_CB. Je pravděpodobné, že všechny tyto prvky jsou součástí směsi, která je 

používána v luminoforech speciálních pro PC zařízení.  

Průměrné koncentrace Zn jsou vyšší v luminoforech podskupiny TV_B. Je to pravděpodobně způsobeno 

již jednou zmíněným „obarvováním“ černobílého luminoforu (jehož základ tvoří převážně Zn) u 

ruských výrobků. 

 

6.3 PDP televizor 

 

Prvky vzácných zemin 

Složení luminoforů v z PDP a CRT barevných televizorů se velmi liší. Vzácné zeminy, jako Eu, Ce, La, 

či Y, jsou v PDP televizorech ve velmi nízkých koncentracích. V případě Ce, La a Y, jsou dokonce tyto 

koncentrace srovnatelné s černobílými CRT televizory. V případě Tb a Dy se dokonce tyto koncentrace 

pohybují v blízkosti DL.  

 

Ostatní prvky 

V porovnání s ostatními typy TV jsou Cd a Zn zastoupeny v minimálních koncentracích. Avšak pokud 

jde o Ba a Al jsou koncentrace těchto prvků nejvyšší ze všech vzorků luminoforů. V případě Pb a Ag 

dokonce přesahují koncentrace z ostatních televizorů extrémním způsobem, v případě olova až o 200000 

mg/g. 

Koncentrace Co jsou v luminoforu PDP zařízení zanedbatelné, stejně tak jako K.  

Nikl v luminoforu PDP televizoru je obsažen v obdobných koncentracích jako u ostatních zobrazovacích 

zařízení. 

Koncentrace Sb nebyla v tomto typu televizorů vůbec detegována, jeho hodnota se nachází pod DL. 

 

6.4 Srovnání s předchozími pracemi 

Výsledky našich stanovení byly porovnány se studií Kochmanová et al. (2011). 

Průměrné koncentrace Y v luminoforech televizorů v práci Kochmanová et al. (2011) jsou velmi nízké, 
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a dosahují pouze hodnoty 7620 mg/kg. Při porovnání s našimi výsledky se jedná o velmi významný 

rozdíl. Obsah naměřený v její studii se neshoduje s našimi vzorky luminoforů z TV_CB ale ani TV_B. 

V luminoforech z podskupiny PC_B jsou námi naměřené hodnoty dvojnásobné. 

Hliník naměřený ve vzorcích luminoforů z podskupiny PC_B jsou v obou studiích stejné, podobné 

hodnoty koncentrací také vycházejí pro luminofory z plazmových televizorů. Ovšem námi naměřené 

koncentrace hliníku z luminoforů TV_B jsou vyšší, než v dané studii. 

Koncentrace Ba vycházejí v námi měřených luminoforech v polovičních koncentracích. Podobně tomu 

je i v případě luminoforu z barevných televizorů. Ve studii Kochmanové nebyla definována koncentrace 

Ba v luminoforu PDP televizoru, ačkoli námi naměřená koncentrace je nevyšší ze všech vzorků, 

16200mg/kg. 

Kadmium bylo v luminoforech PC_B monitorů naměřeno pouhých 123 mg/kg, avšak ve studii 

Kochmanové et al. (2011), byla hodnota obrovských 2030 mg/kg. V případě porovnání s naší 

koncentrací naměřenou v luminoforu z PC_M, je pro změnu naše hodnota velmi vysoká 12300 mg/kg. 

Koncentrace Cd v luminoforech televizorů se v obou studiích shodují. I v případě luminoforu z PDP 

televizoru jsou závěry podobné.  

Průměrné koncentrace Pb naměřené v luminoforu PC monitorů jsou v obou studiích velmi vysoké. Ve 

studii Kochmanová byla naměřena hodnota 90080 mg/kg, v naší práci v podskupině PC_B bylo 

naměřeno 60100 mg/kg. Průměrné naměřené hodnoty koncentrací luminoforů v televizních 

obrazovkách se poměrně shodují. Avšak průměrné koncentrace Pb v luminoforech z PDP televizorů se 

práce velmi rozcházejí. Ve studii Kochmanová et al.(2011) byly naměřeny koncentrace pouhých 1470 

mg/kg, avšak v naší práci obrovských 261000 mg/kg. 

Zinek, jehož průměrné koncentrace byly velmi vysoké v luminoforech PC monitorů obou studií, jsou 

rozdílné. Námi naměřené průměrné hodnoty Zn v luminoforu z PC_B byly 294400 mg/kg, zatímco ve 

studii Kochmanová et al. (2011) jsou hodnoty téměř poloviční 155000 mg/kg. Průměrné koncentrace 

Zn v luminoforech z CRT obrazovek se shodují, stejně tak v luminoforu z PDP televizorů. 

Koncentrace některých prvků se mezi studiemi velmi liší. Může to být způsobeno rozdílnými typy 

televizorů, nebo nedostatečným množstvím testovacích vzorků ve studii Kochmanová et al. (2011). 

 

6.5 Výtěžnost 

 

Yttrium 

Podle práce Innocenzi et al. (2013), je možná návratnost yttria až 97,7 %. Průměrný obsah Y v TV_CB 

je 42300 mg/kg. Z toho vyplývá, že při průměrné hmotnosti CRT TV 38,8 kg, je možné z 1 t televizorů 

vyrecyklovat až 3,18 g yttria.  

V případě TV_B mohou být tyto hodnoty vyšší, díky vysokému průměrnému obsahu Y, a to až 16,3 g 

z tuny CRT televizorů. 

 

Eu 

Koncentrace Eu v CRT televizorech nejsou tak vysoké, i přes by mohlo být jejich množství v barevných 

televizorech ekonomicky zajímavé, z důvodu výše současné ceny Eu. V 1 tuně televizních obrazovek 

se vyskytuje průměrně 1,062 g europia.  

7. ZÁVĚR 
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Prvková analýza vzorků luminoforového prachu byla provedena kombinací prvkových analytických 

metod - hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, optické emisní spektrometrie 

s indukčně vázaným plazmatem, spalovací analýzou s infračervenou detekcí, a atomovou absorpční 

spektrometrií. Celkem bylo odebráno a následně zpracováno 37 vzorků luminoforů z různých skupin 

zobrazovacích zařízení. Bylo odebráno 13 vzorků luminoforů z podskupiny černobílých televizorů (TV 

CB), 11 vzorků z podskupiny barevných televizorů (TV B), 9 vzorků z podskupiny barevných 

počítačových monitorů (PC B), 3 vzorky z monochromatických počítačových monitorů (PC M) a 1 

srovnávací vzorek z plazmového barevného panelu (PDP). 

Pomocí výše uvedených spektrálních metod byla v luminoforech analyzována široká škála prvků a 

stanoveny jejich koncentrace. Účelem analýzy bylo definovat hlavní prvky tvořící luminofor a porovnat 

jejich rozdílné koncentrace v jednotlivých podskupinách.  

Podskupina TV_CB, která obsahuje vzorky luminoforů z černobílých televizorů, obsahuje velmi malé 

koncentrace prvků vzácných zemin, některé byly s hodnotami pod detekčním limitem. Avšak průměrná 

koncentrace Tb a Dy byla v luminoforech z této podskupiny nejvyšší ze všech měřených podskupin. 

TV_B obsahují nejvyšší množství Eu a Y ze zkoumaných podskupin. V podskupině PC_B byly 

naměřeny nejvyšší koncentrace Ce, La a Er, zatímco vzorky z podskupiny PC_M obsahovaly nízké 

koncentrace prvků vzácných zemin, v případě Dy pod mezí detekce, stejně tak i Er. 

Plazmové televizory, v porovnání s CRT barevnými obrazovkami, obsahují velmi nízké koncentrace 

vzácných zemin.  

Potenciální nebezpečí pro životní prostředí, v případě nevhodného zacházení s vysloužilými televizory 

a monitory, představuje v podskupině černobílých obrazovek především kadmium. Luminofor této 

podskupiny obrazovek obsahoval průměrně 126400 mg/kg Cd. Výpočtem provedeným na základě 

průměrných dat o obsazích luminoforu v obrazovkách a váze obrazovek v celém zařízení, lze odvodit, 

že v jedné tuně černobílých televizorů je přibližně 9,72 g kadmia. Dalším prvkem, který se 

v luminoforech podskupiny TV_CB vyskytuje v extrémně vysokých koncentracích, je Zn. Jeho obsah 

je naopak nejnižší u luminoforu z PDP. V takto vysokých koncentracích se vyskytuje pravděpodobně 

z toho důvodu, že nejpoužívanějším černobílým luminoforem je sloučenina ZnS. 

V luminoforech podskupiny TV_B se v nejvyšších koncentracích vyskytuje potenciálně rizikový prvek 

Co. Neočekávaně vysoké koncentrace byly naměřeny u Al. 

V podskupině PC_B byly naměřeny nejvyšší koncentrace hned u několika prvků. Jedná se o K, Sb a Pb, 

ze vzácných zemin pak o Ce, La a Er. 

Složení luminoforu z monochromatických počítačových monitorů se svým složením příliš neliší od 

TV_CB. Výjimkou jsou koncentrace Ba, které jsou vyšší a představují tak možné riziko pro životní 

prostředí, a koncentrace Cd, které jsou oproti luminoforu z TV_CB mnohonásobně nižší. 

Byl sledován obsah Hg. Byly zjištěny relativně nízké koncentrace a očekávané vyšší obsahy Hg 

v luminoforech nebyly potvrzeny (koncentrace Hg se pohybovaly v rozsahu 0,04 - 0,06 mg/kg) všech 

podskupin.  

V luminoforech PDP televizorů se vyskytly relativně vysoké koncentrace Ba, Al a Pb, které byly 

nejvyšší z luminoforů zkoumaných podskupin. Zároveň koncentrace Ag a Ni byly nejvyšší 

v luminoforech z tohoto typu TV. Naopak Co, Sb, K, Cd a Zn byly naměřeny ve velmi nízkých 

koncentracích.  

Domněnka ekonomicky výhodné těžby Ag byla vyvrácena. Stříbro se vyskytuje ve velmi malých 

koncentracích a jeho těžba by byla zřejmě neekonomická. 

Z ekonomického hlediska by mohlo být zajímavé zaměřit se na získávání prvku Y a Eu z barevných 

televizorů. 
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