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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

V této  práci  je  popsán aktuální  problém a  tím je  recyklace  starých televizorů  a 

vysloužilých PC monitorů.

Je zde vysvětlena problematika v České Republice a Evropě, její současný stav a 

řešení, které nabízí kolektivní systémy a jejich členové.

Hlavní část je zaměřena na samotnou recyklaci a nakládání s televizory a monitory. 

Dále  je  zde  uvedena  životnost  těchto  přístrojů  od  jejich  zakoupení  přes  zlikvidování 

v chráněných dílnách, recyklačních linkách až po materiálové využití získaných surovin.

Klíčová slova: recyklace, televizory a PC monitory, kolektivní systémy, získané materiály

ANNOTATION OF THESIS

In these work is describes a problem and that is the recycling of old TVs and old 

computer monitors.

It will be explain the issue in the Czech Republic and Europe, it’s current status and 

solutions offered by collective schemes and their members.

The main part is focused on recycling and disposal of TVs and monitors.  Then 

there  is  the  life  of  the  equipment  listed  by  their  purchase  through  the  elimination  of 

sheltered workshops, recycling lines to the material use of raw material.

Keywords: recycling, TVs and PC monitors, collective systeme, acquired materials



Seznam použitých zkratek

CRT Catode ray tube (katodová trubice)

CO2 Oxid uhličitý

EFTA European free trade association (evropské sdružení volného obchodu)

HEPA filtr High efficiency particulate air filter (vysoce účinný filtr vzduchových částic)

ISO International Organization for Standardization (Mezinárodní norma)
IT Information technology

LCA Life cycle assessment (hodnocení životního cyklu)

LCD Liquid crystal display (displej z tekutých krystalů)

LED Light emitting diode (dioda emitující světlo)

NaOH Hydroxid sodný

NdFeB Neodymový magnet (směs neodymu, železa a boru)

PC Personal computer (osobní počítač)

PVC Polyvinylchlorid

TFT Thin film transistor (tenký fóliový tranzistor)

UV Ultraviolet (ultrafialové záření)

WEEE Waste electrical and electronic equipment (odpadní elektrické a elektronické zařízení)

WEEELABEX WEEE label of excellence  (projekt vzniklý 1.1.2009 z iniciativy WEEE 

Fóra)
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1 ÚVOD

„Není daleko společnost, kdy všechen odpad, nazývaný dnes druhotnou surovinou 

se stane hlavním zdrojem surovin a přírodní nenačaté zdroje budou rezervou spotřeby.“

SEABORG, G. T. Americký nositel Nobelovy ceny za chemii [1]

Nové, modernější  a vyspělejší  produkty nahrazují  ty staré,  které by se měly při 

zpětném odběru odevzdat buď na sběrná místa k tomu určená, do bazarů nebo prodejci při 

koupi nového zařízení. Vysloužilé elektrické a elektronické zařízení se v uplynulých šesti 

letech stávají populárním druhem odpadu i díky možnému zisku při jeho zpracování. Nejde 

jen o získání finančních prostředků, ale hlavně o čistotu životního prostředí a zdraví lidí, 

kteří se denně setkávají s tímto odpadem ať už doma, v práci nebo ve volném čase. Tyto 

odpady  vznikají  při  nahrazování  zastaralých  domácích,  kancelářských,  lékařských, 

osvětlovacích a jimi podobných zařízení či spotřebičů. 

Kvůli  obsahu  nebezpečných  a  toxických  látek  v elektrickém  a  elektronickém 

zařízení by se měla co největší část těchto odpadů dostat do rukou kolektivních systémů. 

Ty zajišťují jejich zpětný odběr, nakládání a popřípadě i zpracování. Mají také smlouvy se 

zpracovatelskými firmami zabývajícími se přímo recyklací elektroodpadu. 

Recyklace jako pojem je vrácení již jednou použitého materiálu zpět do výrobního 

procesu. A to může nastat přímo bez dalších úprav a nebo nepřímo jeho přepracováním.

Cílem práce je popsat elektrické a elektronické zařízení, jejich funkčnost, životnost 

a  zpracování.  Zmínit  platnou  legislativu  (zákon č.  185/2001 Sb.),  uvést  současný stav 

problematiky v České republice a Evropě a nabídnout řešení, kterým je recyklace těchto 

zařízení. Dále popsat některé důležité druhotné suroviny, které se při zpracování televizorů 

a počítačových monitorů získávají.
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2 LEGISLATIVA A SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY

Zpracování  elektrických a elektronických zařízení  (dále  jen “elektrozařízení“)  je 

přínosem hlavně pro životní prostředí. A to z toho důvodu, že obsahují toxické látky, (např. 

těžké kovy jako Pb, Cd, Hg, Cr), v obrazovkách a zářivkách jsou to především luminofory, 

v těch je obsaženo olovo a velmi ceněné Yttrium a Europium.

Elektrozařízení  jsou také zdrojem druhotných surovin,  které se dají  velmi dobře 

recyklovat a tím šetří přírodní zdroje, kterých na naší planetě čím dál tím více ubývá. U 

televizorů a monitorů můžeme jmenovat železné a neželezné kovy (Al, Fe, Cu, Zn, Sn, 

atd.),vzácné kovy (Au, Ag, Pt, Cu, Pd, atd.), sklo, plasty, dřevo. 

Recyklaci elektrozařízení můžeme rozdělit na tři základní technologické procesy:

1. Sběr, výkup, transport a skládkování odpadu.

2. Předběžné roztřídění a  základní demontáž.

3. Vlastní recyklační proces.

Hlavní problematikou se zabývá zákon č. 185/2001 sb. o odpadech.  Paragraf 37f-o 

tohoto zákona určuje pravidla pro uvádění elektrozařízení na trh, zpětný odběr a oddělený 

sběr elektrozařízení,  nakládání,  financování  nakládání  a zpracování  elektrozařízení,  atd. 

Ministerstvo  také  v prováděcím  právním  předpise  uvádí  seznam  elektrozařízení,  které 

rozděluje do deseti skupin podle přílohy č. 7 k tomuto zákonu. [2]

1. Velké domácí spotřebiče

 Velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, 

pečící  zařízení,  elektrické  sporáky  a  plotny,  mikrovlnné  trouby,  elektrická 

topidla a radiátory, elektrické ventilátory velké, klimatizační zařízení.

2. Malé domácí spotřebiče

 Vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čistění, zařízení k šití, 

pletení,  tkaní  a  jiné  práci  s textilem,  žehličky,  topinkovače,  fritovací  hrnce, 

mlýny a kávovary, elektrické nože, spotřebiče pro stříhaní vlasů, čištění zubů a 

jiné péči o tělo, hodiny, budíky ,váhy, elektrické ventilátory malé, atd.

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
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 Velké  sálové  počítače  a  servery,  minipočítače,  tiskové  jednotky,  osobní 

počítače  (včetně  základní  desky,  klávesnic,  myší,  monitorů),  laptopy, 

notebooky,  elektronické  diáře,  tiskárny,  kopírovací  zařízení,  elektrické  a 

elektronické psací stroje, kapesní a stolní kalkulačky,  uživatelské terminály a 

systémy,  dálnopisy,  faxy,  telefony,  telefonní  automaty,  bezdrátové  telefony, 

mobilní telefony, záznamníky.

4. Spotřebitelská zařízení

 Rádiové  soupravy,  televizory,  videokamery,  videorekordéry,  Hi-fi  rekordéry, 

audiozesilovače, hudební nástroje.

5. Osvětlovací zařízení

 Svítidla  pro  zářivky  s výjimkou  svítidel  z domácností,  lineární  (trubicové) 

zářivky,  kompaktní zářivky,  vysokotlaké výbojové světelné zdroje (sodíkové, 

halogenové, směsné), nízkotlaké sodíkové výbojky.

6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových 

nástrojů)

 Vrtačky, pily, šicí stroje kromě domácích uvedených ve skupině 2, zařízení pro 

zpracování  kovů,  dřeva  a  dalších  materiálů  (např.  soustruhy,  frézy,  vrtačky, 

drtiče, ohýbačky, řezačky atd.),  nástroje pro nýtování, přibíjení, šroubování a 

k jejich odstranění, nástroje pro pájení a svařování, sekačky a jiné zahradnické 

nástroje. 

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty

 Elektrické  vláčky a  autíčka,  ruční  ovladače  videoher,  videohry,  počítače  pro 

cyklistiku, veslování, potápění a běh, sportovní automaty s elektrickými nebo 

elektronickými součástkami, výherní mincovní automaty, atd.

8. Lékařské  přístroje**1 (s  výjimkou  všech  implementovaných  a  infikovaných 

výrobků) používané

 V radioterapeutii**,  kardiologii,  hemodialýze,  respirační  a  anesteziologické 

praxi,  radioterapii**,  in-vitro  diagnostice,  k analýze  fyziologických  funkcí, 

k mrazení  pro  účely  poskytování  zdravotní  péče,  k diagnostice  ultrazvukem, 

dále pak monitorování, prevence, ošetření zranění atd.

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu
1 ** V zákoně č. 123/2000 sb., o zdravotnických prostředcích a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
předpisů kde jsou lékařské přístroje vedeny jako zdravotnické prostředky.
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 Detektory kouře, regulátory topení, termostaty,  přístroje pro měření, vážení a 

seřizování  pro  domácnosti  nebo  užívané  v laboratorním  zařízení,  ostatní 

monitorovací a kontrolní zařízení používané v průmyslu (kontrolní panely).

10. Výdejní automaty

 Výdejní automaty na horké nápoje, horké nebo chlazené lahve nebo konzervy, 

automaty  na  tuhé  výrobky,  automaty  na  peníze  a  veškerá  zařízení,  která 

vydávají automaticky všechny druhy výrobků. [3]

2.1  Pojem odpad a další základní pojmy 

 Odpad  je  každá  movitá  věc,  které  se  osoba  zbavuje  nebo  má  úmysl  nebo 

povinnost  se  jí  zbavit  a  přísluší  do  některé  ze  skupin  odpadů uvedených  v 

příloze č. 1 k tomuto zákonu.

 Ke  zbavování  se  odpadu  dochází  vždy,  kdy  osoba  předá  movitou  věc, 

příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze  č. 1 k tomuto 

zákonu, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji 

osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu 

na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu 

dochází  i  tehdy,  odstraní-li  movitou  věc  příslušející  do  některé  ze  skupin 

odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama.

 nebezpečným  odpadem  -  odpad  vykazující  jednu  nebo  více  nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu,

 opětovným použitím - postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich  části, které 

nejsou odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně 

určeny,

 recyklací  odpadů - jakýkoliv způsob využití  odpadů, kterým je odpad znovu 

zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich 

použití,  včetně  přepracování  organických  materiálů;  recyklací  odpadů  není 

energetické využití a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají 

být použity jako palivo nebo zásypový materiál. [4]
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2.2 Elektrické a elektronické zařízení

 elektrickým nebo elektronickým zařízením (dále jen "elektrozařízení") - zařízení, 

jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo 

zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického 

pole, které náleží do některé ze skupin uvedených v  příloze č. 7 k tomuto zákonu a 

které je určeno pro použití  při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 

1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení určených výlučně pro účely 

obrany státu,

 elektroodpadem -  elektrozařízení,  které  se  stalo  odpadem,   včetně  komponentů, 

konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení,

 zpracováním  elektroodpadu  -  jakákoli  operace  prováděná  po   převzetí 

elektroodpadu  do  zařízení  ke  zpracování  elektroodpadu  za   účelem  jeho 

dekontaminace,  demontáže,  drcení,  využití  nebo  přípravy  na  odstranění  nebo 

jakákoli jiná činnost provedená s cílem využití nebo odstranění elektroodpadu,

 elektrozařízením pocházejícím z domácností - použité elektrozařízení pocházející z 

domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad od 

právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání,

 zpětným  odběrem  elektrozařízení  -  odebírání  použitých  elektrozařízení 

pocházejících z domácností od spotřebitelů bez nároku na úplatu na místě k tomu 

výrobcem určeném. [5]

2.3 Zpětný odběr a kolektivní systémy

Zpětný  odběr  a  recyklace  elektrozařízení  v České  republice  začal  vznikat  v 

polovině  roku  2005.  Avšak  již  počátkem  února  2003  vstoupila  v platnost  směrnice 

Evropské komise 2002/96/EC, která nařizovala, že ve všech státech EU se o elektroodpad 

musí postarat její výrobci a dovozci. Také platilo stanovisko, že do konce roku 2008 musel 

každý občan členské země odevzdat ke zpětnému odběru minimálně 4 kg elektroodpadu. 

Při nesplnění těchto podmínek byly státy pokutovány. 
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Zatím co  ve  státech  Evropské  unie  už  měl  sběr  elektroodpadu  zavedenu  jistou 

tradici, v naší zemi se začínal systém teprve rozjíždět. K této nově vzniklé problematice se 

postavili  výrobci  a  dovozci  elektrozařízení,  kteří  založili  kolektivní  systémy.  Ty  se 

postaraly  jak  o  vybudování  sběrné  sítě  a  svoz  elektroodpadu,  tak  o  osvětové  akce  na 

podporu  zpětného  odběru  a  třídění  elektrozažízení.  Poté  uzavíraly  smlouvy  s výrobci, 

dovozci,  provozovateli  sběrných  míst  a  hlavně  obcemi,  které  jsou  hlavním  zdrojem 

sebraného odpadu. Z obecních sběrných míst a mobilních svozů pochází až 88 % všech 

sebraných elektroodpadů.

Základní podmínkou kvalitního zpětného odběru je vytvoření co největšího počtu 

sběrných míst,  aby lidé  měli  ve svém okolí  kam odevzdat  vysloužilý  elektrospotřebič. 

Odevzdání je samozřejmě zdarma, protože recyklační poplatek je zahrnut v ceně při koupi 

nového  elektrozařízení.  Vznik  sběrných  míst  díky  kolektivním  systémům  stoupal 

exponenciální řadou. V prvním roce vzniklo 2500 těchto míst a o rok později už jich bylo 

přes 4000. Velký krok k dalšímu zvýšení sběrných míst a tím rozšíření sběrné sítě učinil 

v roce 2008 kolektivní systém ASEKOL. Ten rozmístil nádoby na drobné elektrozařízení 

na ulice (kontejnery), do úřadů a firem (E-boxy) a také speciální nádoby do škol (projekt 

Recyklohraní).  V roce 2009 už mohli lidé odevzdat svůj elektroodpad na 9300 a v roce 

2010 na necelých 11000 místech, což znamená, že máme v ČR nejhustší sběrnou síť ze 

všech členských států Evropské unie.

Zpětný odběr u nás nezačal vůbec dobře, kdy se v roce 2005 neodevzdal k recyklaci 

skoro žádný elektroodpad. O rok později se díky důkladné osvětě kolektivních systémů a 

rozrůstání  sběrné  sítě  odebralo  průměrně  1,7  kg  na  osobu  a  v roce  2007  už  2,4  kg 

elektroodpadu. Rok 2008 byl z pohledu směrnice Evropské komise klíčový, avšak Česká 

republika danou kvótu splnila a výsledná hodnota sebraného elektroodpadu byla 4,3 kg na 

osobu. Tento výsledek byl také nejlepší ve střední Evropě. [6]
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Graf č. 1: Sběr elektroodpadu v ČR 2005 – 2009 (v tunách) [6]

Kolektivní  systémy  jsou  společnosti  zabývající  se  zpětným  odběrem,  svozem, 

nakládáním,  zpracováním  a  financováním  vysloužilých  elektrozařízení.  Tyto  systémy 

zahrnují výrobce a dovozce elektrických a elektronických zařízení a ti každý rok sestavují 

výroční  zprávy,  ve  kterých  hodnotí  množství  zpětně  odebraných  a  zpracovaných 

elektroodpadů za uplynulý rok.

Kolektivní  systémy  začaly  vznikat  v roce  2005,  kdy  byl  zpětný  odběr 

elektrozařízení stanoven vyhláškou č. 352/2005 sb. Těchto systémů je u nás šest, ASEKOL 

s.r.o.,  EKOLAMP  s.r.o.,  Elektrowin  a.s.,  OFO  –  recycling  s.r.o.,  Rema  Systém  a.s., 

RETELA s.r.o. Každý tento systém má povoleno zpětně odebírat  zařízení v dané skupině, 

o  které  si  poslal  žádost  na  ministerstvo  životního  prostředí  a  kterému  bylo  povoleno 

s vysloužilým zařízením nakládat.  V tabulce  je  uveden seznam kolektivních  systémů  a 

skupiny elektrozařízení se kterými nakládají.
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Tabulka č. 1: Kolektivní systémy nakládající s elektroodpadem [7]

Kolektivní systémy
Skupiny elektrozařízení, pro které byl kolektivnímu systému 

vydán souhlas k nakládání a financování

B2B B2C B2C-H
ASEKOL s.r.o. 3,4,6,7,8,9,10 3,4,6,7,8,9 3,4,7

EKOLAMP s.r.o. 5 5 5

Elektrowin a.s. 1,2,6 1,2,6 1,2,6
OFO – recycling 

s.r.o
1,2,3,4,6,7,8,9,10 1,2,3,4,6,7,8,9 -

REMA systém a.s. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9 8

RETELA s.r.o. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9
 

Vysvětlivky: 
B2B – financování nakládání s elektrozařízeními, která nejsou určena pro domácnost
B2C – financování nakládání s elektrozařízeními určenými pro domácnost bez oprávnění zajišťovat 
financování nakládání  s historickými elektrozařízeními
B2C-H – financování nakládání s historickými elektrozařízeními pocházejícími z domácností.

ASEKOL  jako  jeden  z hlavních  kolektivních  systému  v České  republice  vznikl 

v červenci roku 2005. Je to nezisková organizace, která u nás organizuje celostátní sběr, 

osvětové  akce,  dopravu  a  zpracování  elektrozařízení.  Jejich  služeb  na  základě  řádné 

smlouvy  mohou  využít  jak  výrobci,  dovozci  a  prodejci,  tak  i  města,  obce,  servisy  a 

svozové společnosti zabývající se elektroodpadem. ASEKOL je také jako jediný kolektivní 

systém oprávněn k nakládání s historickými elektrozařízeními skupin 3, 4, a 7. Povolení 

udělilo ministerstvo životního prostředí 22.12.2005. Zakládajícími společnostmi byli firmy 

se spotřební, kancelářskou, telekomunikační a výpočetní technikou: ASBIS CZ, BaSys CS, 

FAST  ČR,  JVC  Czech,  LG  Electronics  CZ,  Mascom,  Philips  Česká  republika, 

PANASONIC  CZECH  REPUBLIC,  Samsung  Electronics,  Sony  Czech  a  Thomson 

multimedia Czech. 

V roce 2009 tento systém zahrnoval 522 členů, kdy oproti roku 2008 to znamenalo 

3 % nárust. Společně se tak dostalo na trh 11,8 milionu kusů zařízení, což znamená 42 586 

tun.

Pro zpětný odběr ASEKOL vybudoval ve spolupráci měst, obcí, firem a sběrných 

dvorů 10 500 míst, kde lidé mohou donést svůj starý spotřebič. Na konci roku 2009 tímto 

zajistil  jedno  sběrné   místo  pro  1000  občanů,  což  znamenalo  vytvoření  nejhustší  sítě 
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sběrných míst v ČR i EU a tak mohlo elektroodpad v místě svého bydliště odevzdat až 82 

% občanů. V tomto roce také ASEKOL sebral 40 % elektrospotřebičů uvedených na trh ve 

své skupině a tak se dostal na vrchní příčky v porovnání se státy Evropské unie. Dále pro 

svou síť uvolnil přes 10,5 milionu korun na zkvalitnění podmínek těchto sběrných míst. 

Dle směrnice Evropské unie musí Česká republika za jeden rok sebrat 42 000 tun 

elektrozařízení. Toto číslo pomohl ASEKOL naplnit v roce 2009 ze 40 % sběrem 17 186 

tun a bez něj by se celkové množství splnit nepodařilo. Ve stejném roce zaznamenal tento 

kolektivní systém nárust sebraného elektrozařízení o 33 %, kdy největší podíl měly právě 

televize a monitory (650 000 kusů = 13 450 tun). Proti roku 2008 překvapil také 57 % 

nárust sběru drobných elektrospotřebičů, které se sbírají velmi těžce.

Kolektivní  systém  ASEKOL  v říjnu  roku  2009  předal  k recyklaci  už  miliontý 

televizor.  Z těchto recyklovaných televizorů bylo získáno nebo znovu použito 3690 tun 

železa, 1960 tun mědi a 240 tun hliníku.[6], [8]

Tabulka č. 2: Výsledky sběru elektrozařízení kolektivního systému ASEKOL [8]

Rok Sběr celkem (tuny) Meziroční nárust (%)

2006 5 792 59

2007 9 183 41

2008 12 927 33

2009 17 186 40
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Graf č. 2: Množství zpětně odebraných televizí a počítačových monitorů na osobu a rok [8]

WEEE  Fórum  je  nezisková  evropská  asociace  obsahující  přes  40  kolektivních 

systémů z 23 zemí Evropy. Bylo založeno v dubnu roku 2002 a zakládajícími členy jsou 

El-Kretsen ze Švédska, Recupel z Belgie a NVMP z Holandska. Poté se začaly přidávat 

členské státy Evropské unie. Toto sdružení monitoruje výrobu, zpětný odběr a recyklaci 

elektrozařízení ve státech Evropské unie, Norska a Švýcarska. Hlavním cílem WEEE fóra 

je zprostředkovat rady, poznatky a informace o postupech o nakládání s elektroodpady.  Je 

to  vlastně otevřený systém pro všechny výrobce a dovozce,  kdy se kolektivní  systémy 

snaží  přijít  na  způsoby  zpětného  odběru  a  zpracování  elektrozařízení,  které  budou  co 

nejefektivnější a nejšetrnější k životnímu prostředí. 

V roce  2009  odevzdalo  výsledky  své  práce  35  kolektivních  systémů,  kdy  se 

porovnávalo množství elektrozařízení uvedených na trh v 18 Evropských zemích a celkový 

sběr elektroodpadu. V každém roce, již od roku 2006, se sleduje hmotnost uváděných a 

zpětně odebraných zařízení dle skupin:

1. Velké spotřebiče a chladící zařízení

3. Monitory a IT technologie

4. Televizory a ostatní spotřebitelská zařízení

5. Světelné zdroje a osvětlovací zařízení
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V celkovém srovnání z 18 zemí je Česká republika  na 11. místě ve zpětném odběru 

všech elektrozařízení. Ale například při sběru chladniček jsme předstihli Belgii, ve které je 

zpětný  odběr  zaveden  už  zhruba  10  let  nebo  o  dost  větší  země  jako  jsou  Polsko  či 

Rakousko. V této kategorii obsadila Česká republika páté místo. Před námi jsou jen země, 

zakládající  si na tradici  zpětného odběru (Norsko, Švédsko, Dánsko a Švýcarsko). Dále 

v kategorii  odebraných televizí  a monitorů  jsme obsadily  9.  místo,  tím jsme předstihly 

Norsko i Rakousko. [9], [10]

WEEELABEX (WEEE label  of  excellence)  je  projekt,  který  vznikl  1.1.2009 z 

iniciativy WEEE Fóra.  To navrhlo standardizovat tři nejdůležitější hodnoty při nakládání 

s elektroodpady  jakými  jsou  zpětný  odběr  (třídění,  skladování),  logistika  (nákladka, 

výkladka,  doprava)  a  finální  zpracování  (ruční  demontáž,  recyklace).  Tyto  standardy a 

normy  byly  schváleny  v listopadu  roku  2010  řídícím  výborem (za  střední  a  východní 

Evropu je jediným členem Mgr. Jan Vrba z kolektivního systému ASEKOL) a dále pak 

valnou  hromadou  WEEE Fóra.  Naplnění  standardů  se  má  uskutečnit  v letech  2011 až 

2013, kdy budou probíhat audity. Za splnění norem, které by měly být psané jasně, stručně 

a výstižně a které se budou průběžně doplňovat o novinky z oblasti legislativy a zpracování 

se  bude  udělovat  tzv.  „značka  dokonalosti“.  To  bude  také  pro  zasvěcené  organizace 

známka záruky, že vše probíhá podle norem a standardů. Platit budou ve všech zemích 

Evropské unie a zemích EFTA.

Hlavními  skupinami  v projektu  WEEELABEX  se  stávají  chladící  zařízení 

obsahující nebezpečné freony, dále pak CRT obrazovky s obsahem olova, stroncia a barya, 

ploché obrazovky a monitory,  osvětlovací  zařízení  a plasty.  Pracovní skupina,  která se 

zabývá  zpracováním  CRT  obrazovek  funguje  pod  vedením  Mgr.  Jana  Vrby  jednatele 

společnosti ASEKOL s.r.o. [11, 12]

LCA (Life  cycle  assessment)  neboli  metoda  posuzování  životního  cyklu  zpětně 

odebraných elektrozařízení a dopad na životní prostředí.

Lidé  už  jsou  v dnešní  době  se  zpětným  odběrem  dobře  seznámeni  a  recyklaci 

odpadu berou vážně. Dá se to také vypozorovat tím, že se každoročně počet odebraných a 

roztříděných  elektrozařízení  zvyšuje  zhruba  o  třetinu.  Metodou  LCA bylo  zjištěno,  že 

2011 11



Martin Dubný: Recyklace televizorů a PC monitorů

televize a monitory tvoří v odebraném elektroodpadu zhruba 80 % hmotnosti. Například 

v roce 2008 jich bylo sebráno celkem 508 480 kusů. Při zpracování takového množství 

bylo získáno:

 1752 tun železa,

 281 tun mědi,

 117 tun hliníku,

 822 tun plastů,

 952 tun dřeva,

 5209 tun skla,

 652 tun částí obsahující vzácné kovy,

 0,867 tun luminoforu,

 118 tun odpadu.

V roce 2009 bylo sebráno cca 650 000 kusů a v říjnu společnost ASEKOL předala 

k recyklaci už miliontý televizor.

Metoda  LCA vypočítává  jaké  jsou  celkové  náklady při  zpracování  průměrného 

televizoru a průměrného počítačového monitoru od doby jejich svozu ze sběrných míst až 

do finální fáze recyklace a využití druhotných surovin. Také počítá energetické nároky na 

vstup do recyklačního postupu jako jsou voda, nafta, elektřina, zemní plyn, ropa atd. a také 

hodnoty na výstupu. LCA ukazuje, že největší úsporu energie zaručuje recyklace skla a 

využití  součástí  s obsahem drahých a vzácných kovů (plošné spoje a kabely).  Dále pak 

recyklace  železa,  hliníku  a  plastů.  Pro energetické  využití  se  používají  plasty  a  dřevo. 

Recyklace všech zmíněných materiálů je důležitým přínosem pro životní prostředí.

Výsledky metody LCA potvrdily, že recyklace televizorů a monitorů se vyplatí a je 

prospěšná pro zlepšení životního prostředí.  Při zpracování jednoho televizoru (monitoru) 

dojde k:

 „Úspoře elektrické energie ve výši 162,39 kWh (125,04 kWh u monitoru). Stejné 

množství  el.  energie  spotřebuje  60  W  žárovka  svítící  nepřetržitě  4  měsíce  (3 

měsíce u monitoru).

 Úspoře energetických surovin, kdy se nemusí vytěžit 2,89 litrů ropy (3,05 litrů u 

monitoru) a 4,38 kg uhlí (2,86 kg u monitoru). Stejné množství ropy se použije 

2011 12



Martin Dubný: Recyklace televizorů a PC monitorů

k ujetí  22  km v osobním automobilu  s běžnou  spotřebou  (23  km u  monitoru). 

Stejné množství uhlí se spotřebuje pro jedno přiložení do kotle ústředního vytápění 

v běžném rodinném domě.

 Úspoře primárních surovin, kdy se nevytěží celkem 9,73 kg (1,39 kg u monitoru) 

písku, vápence a železa.

 Úspoře 745 litrů pitné vody (757 u monitoru),  čímž nevznikne stejné množství 

znečištěných  odpadních  vod.  Stejné  množství  vody se  například  spotřebuje  při 

deseti sprchováních.

 Snížení  produkce  nebezpečných odpadů o 145 kg (163 kg u monitoru).  Stejné 

množství nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 36 domácností (41 domácností 

u monitoru).

 Snížení  produkce skleníkových  plynů,  protože  není  vyprodukováno  44 kg CO2 

(32,3 kg u monitoru).  Stejné množství  CO2 vyprodukuje  osobní  auto při  jedné 

cestě mezi Ostravou a Prahou.“ [13]
Tabulka č. 3: Výsledky studie LCA pro celkovém množství televizí a monitorů sebraných kolektivním 

systémem ASEKOL za rok 2009 [13]

Televize Monitory Celkem Převod na 
Kč

Finanční 
úspora

Počet 
sebraných 

kusů
409 286 240 374 649 660

Úspora el. 
energie 
(MWh)

66 464 30 056 96 520 4,00 Kč/kWh 386 081 274 Kč

Úspora ropy 
(l)

1 182 837 733 141 1 915 977 9,96 Kč/l 19 083 133 Kč

Úspora 
primárních 
surovin (t)

3 982 334 4 316 300 Kč/t 
písku

1 284 942 Kč

Úspora vody 
(m3)

304 918 181 963 486 881 34,00 Kč/m3 16 553 960 Kč

Snížení 
produkce 

neb. odpadu 
(t)

59 346 39 181 98 527 7 000 Kč/t 689 692 024 Kč

Snížení 
produkce 

skleníkových 
plynů (t 

CO2)

18 009 7 764 25 773 9 Eur/t 6 030 803 Kč

CELKOVÁ 
ÚSPORA

1,19 mld. Kč
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3 NAKLÁDÁNÍ S TELEVIZORY A PC MONITORY

Samotné  zpracování  vysloužilých  televizorů  a  monitorů  je  problematické  kvůli 

složitým procesům při  získávání  druhotných surovin.  V dnešní době už je ale vyvinuto 

hodně přístrojů a zařízení, které nám tento recyklační proces pomáhají zjednodušit a dávají 

výstupní  materiály  připravené  k bezprostřednímu  znovupoužití.  Televizory  a  monitory 

mohou být dvojího druhu, a to CRT (Catode Ray Tube = katodová trubice) nebo LCD 

(Liquid Crystal Display = displej z tekutých krystalů).

„Průměrný CRT televizor o hmotnosti  cca 29 kg má procentuální složení: 55 % 

obrazovka (63 % barnaté sklo, 24 % olovnaté sklo s 15 % PbO, 12 % kovové slitiny, 0,03 

povlaky a luminofory), 13 % dřevo, 10 % železo, 8 % plasty, 6 % desky plošných spojů, 

4,4  %  trafo,  1,5  %  kabely,  1  %  měď,  0,6  %  hliník,  0,3  %  kondenzátory  a  0,2  % 

elektronické prvky“. [14]

3.1 Popis CRT a LCD televizorů a monitorů

CRT (Catode Ray Tube) – Pracuje na principu katodové trubice, kdy ze tří katod 

jsou vysílány paprsky elektronů (elektronový svazek).  Ty dopadají  až na luminiscenční 

vrstvu nanesenou na zadní stínítkové části obrazovky a vyvolávají  tři základní barvy – 

červenou, zelenou a modrou. Při kombinaci těchto tří barev vznikají všechny zobrazené 

barvy. Vlastní elektronové svazky jsou bezbarvé, ale při dopadu na příslušný luminofor se 

rozsvítí odpovídající barevný bod. Všechny částice ve svazku jsou záporně nabité a proto 

při  jejich  odpuzování  dochází  k rozostření.  Z tohoto  důvodu  je  před  stínítkem  maska 

obrazovky, která má za úkol propustit jen tenký svazek elektronů a musí odolávat tepelné 

roztažnosti  a magnetickému poli.  Vychylovací cívky vytvářejí  magnetické pole o určité 

intenzitě,  která  vychyluje  elektronový svazek tak,  aby dopadal  na obrazovku ve směru 

zleva doprava a shora dolů a projel celou obrazovkou. Jednotlivé elektronové svazky jsou 

vyzařovány  z  nepřímo  žhavené  katody  pokryté  emisní  vrstvou.  Ty  dále  prochází  přes 

Wehneltův  válec  (mřížka  g1),  má záporný potenciál.  Elektrony jsou tak odpuzovány a 

projde jen určité množství. Po průchodu Wehneltovým válcem projdou svazky mřížkami 
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g2 – g6,  které  mají  kladný potenciál  a  přitahují  tak elektrony.  Kladný potenciál  je  na 

mřížce g2 nejslabší a na g6 nejsilnější a má za úkol dopravit elektronové svazky až na 

stínítko obrazovky. Mřížka g3 má takovou důležitou vlastnost,  že zaostřuje elektronové 

svazky a mřížka g6 má konvergentní vlastnost. Od této mřížky se svazky sbíhají a setkají 

se u masky obrazovky, kde se překříží a dopadají na své luminofory.

Obrázek č. 1: Řez barevnou obrazovkou [15]

Tři základní typy barevných obrazovek, které dělíme podle umístění a tvaru otvorů 

masky a podle nanesení luminoforové vrstvy jsou: 

1. Delta – Otvory jsou kruhové a uspořádané do trojúhelníku. Stejně tak je nanesena i 

vrstva luminoforu na stínítku. Nevýhodou tohoto typu je velká plocha obrazovky, která je 

tvořena kovem masky (je náchylná na tepelnou roztažnost). To způsobovalo snížení kvality 

obrazu. Typ Delta se dnes již nepoužívá.

2. Inline – Otvory mají obdelníkový tvar a luminofory jsou uspořádány v řadě vedle 

sebe. Tento typ obrazovky je dnes nejrozšířenější.

3. Trinitron –  Masku tvoří nepřerušené svislé pásy. To způsobuje problém, protože 

pásy  jsou  tenké  a  na  celé  ploše  obrazovky  se  neudrží.  Problém  se  řeší  u  televizorů 

silnějšími pásy, avšak maska poté působí hrubším dojmem. U počítačových monitorů se to 
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řeší tak, že se natáhnou dva vodorovné dráty přes celou obrazovku (zhruba v první a druhé 

třetině výšky). Občas jdou, hlavně u světlého pozadí, tyto dráty vidět. [15]

LCD  (Liquid  Crystal  Display)  –  Tento  typ  televizorů  a  monitorů  je  dnes 

nejrozšířenější spolu se svou podskupinou LED tv (Light Emitting Diode). LCD pracují na 

principu tekutých krystalů,  které se působení elektrického napětí  natáčejí.  K podsvícení 

tohoto displeje se používají bílé katody vyzařující tzv. studené katodové světlo. 

LCD displeje s TFT maticí  (Thin Film Transistor  = tenký fóliový tranzistor).  U 

takového typu vždy jeden tranzistor ovládá jeden subpixel a udává jaké napětí subpixelem 

projde. To způsobí změnu molekulární struktury krystalu, vlastní natočení  krystalu a určí 

množství procházejícího světla. 

Jeden pixel  se  skládá ze tří  subpixelů,  protože TFT displeje pracují  s červenou, 

zelenou a modrou barvou. Každý subpixel reprezentuje jednu z těchto tří barev. Podsvícení 

displeje vyzařuje  bílou barvu,  která  je vždy složena ze všech barevných složek.  V této 

chvíli přicházejí na řadu polarizační filtry, ty mají za úkol propustit vždy jen jednu určitou 

barvu a zbytek odfiltrovat. Tyto filtry jsou zařazeny před vstupem světla do krystalu. [16]

Obrázek č. 2: Detail LCD obrazovky (render) [16]
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Obrázek č. 3: Princip činnosti LCD displeje s aktivní TFT maticí [17]

3.2 Pracovní postup při recyklaci obrazovek

První a také základní fází, kterou recyklační proces začíná je ruční demontáž.  Ta je 

důležitá pro co nejefektivnější a bezpečné rozebrání přístroje, kdy se odstraní dřevěný nebo 

plastový zadní kryt televize nebo monitoru. Vyjme se obrazovka skládající se ze stínítka a 

kónusu  a  ta  se  posílá  k dalšímu  zpracování  (zavzdušnění,  odstranění  antiimplozivního 

rámu, oddělení stínítka od kónusu a odstranění luminoforové vrtsvy). Dále se z přístroje 

demontují součástky na jednotlivé frakce, ty se roztřídí do kontejnerů a zpracovávají se 

samostatně  (železné  kovy,  neželezné  kovy,  plasty,  desky tištěných spojů,  kabely,  atd.). 

Tuto první a velmi důležitou roli zastávají ve velké míře chráněné dílny. Ty zaměstnávají 

občany se změněnou pracovní schopností. (viz. kapitola 3.2.1. chráněná dílna)

Popis první fáze probíhající v chráněných dílnách:

1. Příjem  elektroodpadu  –  v uzavřeném  kontejneru  se   doveze  zpětně  odebraný 

elektroodpad.

2. Odkrytování – odstranění zadního krytu televizoru nebo monitoru.
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3. Čistící komora – kde se před demontáží provádí očištění elektroodpadu od prachu a 

jiných nečistot (pistole se stlačeným vzduchem a filtr), oddělení vychylovací cívky 

a zavzdušnění obrazovky z důvodů snížení rizika roztříštění skla.

4. Demontáž elektroodpadu – z čistící komory jde elektroodpad na pás, který dopraví 

televizi  nebo  monitor  k pracovnímu  stolu.  Tam  se  provádí  ruční  demontáž  na 

jednotlivé díly a součásti (obrazovka, kovy, plasty, tištěné spoje, kabely, apod.).

5. Dělení obrazovky – vyjmutá obrazovka se musí rozdělit na kónus a stínítko. Ve 

speciálním  stroji  se  obrazovka  rozřeže  pomocí  diamantového  kotouče  nebo 

působením odporového pásku.

6. Odstranění  luminoforu  –  Ze  stínítka  se  luminoforová  vrstva  jednoduše  odstraní 

odsavačem a dále se zpracuje. (viz. kapitola 3.4.3 luminofor)

3.2.1 Chráněná dílna

Chráněná  dílna je  pracoviště  přizpůsobené pro práci  občanů se změněnou nebo 

sníženou pracovní schopností. Tyto pracovní místa zřizují fyzické nebo právnické osoby, 

které mají smlouvu s úřadem práce. Hlavní podmínkou provozu chráněných dílen je, že 

zaměstnanců  se  zdravotním  znevýhodněním  musí  být  minimálně  60  %.  V těchto 

speciálních  dílnách  jsou umístěny osoby,  které  mohou podávat  jen zmenšený  pracovní 

výkon a nemohou se uplatnit při běžném pracovním procesu.

3.2.2 Chráněná dílna Charita sv. Alexandra

Navštívil  jsem chráněnou dílnu, která se nachází v areálu partnera OZO Ostrava 

s.r.o.  v  Ostravě  –  Kunčicích  a  má  skoro  desetiletou  tradici.  Zprostředkovává  práci  20 

osobám, kdy mají všichni pracovníci změněnou nebo sníženou pracovní schopnost. V této 

dílně  se  zabývají  demontáží,  tříděním,  předúpravou  a  ekologickou  likvidací  odpadu 

z elektrických a elektronických zařízení, zejména televizorů a monitorů. Je to nenáročná až 

středně  těžká  ruční  práce,  která  je  pro  zdravotně  znevýhodněné  pracovníky  vhodná. 

Pracuje  se  zde  celoročně  od  pondělí  do  pátku  a  zaměstnancům je  k dispozici  sociální 
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pracovník.  Za  jednu  směnu  demontuje  každý  zaměstnanec  v průměru  370  kg 

elektroodpadu, což dělá cca 100 tun za měsíc.

Obrázek č. 4: Televize a monitory přijaté k demontáži, (foto Autor)

Obrázek č. 5: Chráněná dílna Charita sv. Alexandra v Ostravě, (foto Autor)
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Obrázek č. 6: Pohled do stroje na rozřezání obrazovky (přísavka k uchycení), (foto Autor)

Další,  druhou  fází  při  zpracování  CRT  obrazovek  je  rozříznutí  obrazovky  a 

oddělení stínítkové části od části kónusové. Firma AQUATEST a.s. vyvinula dva druhy 

dělení  na principu mechanického rozřezání  diamantovým kotoučem za sucha a pomocí 

tepelného šoku, kdy odporovým páskem prochází elektrický proud. Obrazovky jsou kvůli 

vrstvě luminoforu vedeny jako nebezpečný odpad, avšak tato vrstva se již dnes dá lehce 

odsát a zachytit v samostatné nádobě a převést k dalšímu zpracování.

3.3 Recyklace CRT obrazovek pomocí mechanického řezu diamantovým kotoučem 

za sucha

Postup začíná tím, že se obrazovka položí stínítkovou částí na přísavku uvnitř stroje 

a  fixačním  pouzdrem  se  upraví  tak,  aby  byla  ve  středu.  Poté  se  aktivuje  přísavka  a 

jednoduše  bruskou se  odstraní  antiimplozivní  kovový  rám.  Po nastavení  přesné  výšky 

řezného  kotouče  se  automaticky  provede  rozřezání  obrazovky  na  stínítko  a  kónus. 

Z kónusové části obrazovky se odstraní kovová maska, která je ovšem jen u barevných 

obrazovek. Ze stínítka se pomocí speciálního odsavače odsaje vrstva luminoforu (toto je 
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výhoda suchého řezu), který je veden jako odpad kategorie „N“ a firma AQUATEST a.s. 

ho převezme k dalšímu zpracování. 

Pracovní prostor je vybaven vnitřní a vnější protihlukovou izolací a průmyslovým 

odsavačem.  Ve  filtrační  komoře  jsou  dva  patronové  filtry,  které  zajišťují  dokonalé 

přefiltrování  vzdušniny.  Ta se vypouští  zpět  do pracovního prostoru.  Může se použít  i 

samostatná odsávací digestoř, při jejím použití se zvýší výkon linky až o 60 %. V ní se 

provádí  odstranění  antiimplozivního  rámečku,  vyjmutí  masky,  odsátí  luminoforu, 

odstranění mikrovrstvy hliníku a odražení bitů.  

Obrázek č. 7: Zařízení pro řezání obrazovek RO - 21 M, (foto Autor)
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Obrázek č. 8: Řezání obrazovky diamantovým kotoučem [18]

Po rozdělení obrazovky se získají  produkty,  které  se dají  dále prodat,  například 

sklovina  ze  stínítka  obsahující  Barium  a Stroncium,  po  dočištění  sklovina  kónusu 

obsahující Olovo nebo také železný a měděný produkt a luminofor. Stínítková část televize 

nebo monitoru se může rovnou bez dalších úprav předat sklářským hutím k přepracování. 

Zato  kónusová  část  obrazovek  se  musí  před  recyklací  ve  sklářských  hutích  zbavit 

nanesených  aktivních  povlaků  (grafit,  napařený  hliník,  akrylátové  laky,  oxidy  železa). 

Firma  AQUATEST  a.s.  vyvinula  pro  odstranění  těchto  nežádoucích  látek  metodu 

fyzikálně-mechanického  odírání  za  sucha,  kdy se  po  tomto  procesu  vyčištěná  sklovina 

může předat sklářským hutím ke zpracování. (viz. kap. 3.6.1. čištění CRT skloviny). [18]

3.4 Recyklace CRT obrazovek pomocí tepelného šoku při průchodu elektrického 

proudu odporovým páskem

Při  tomto  oddělování  stínítkové  a  kónusové  části  se  používá  stroj  s označením 

TDO-2,  který  rovněž  vyvinula  firma  AQUATEST  a.s.  Obrazovka  se  oddělí  pomocí 

tepelného šoku, kdy za použití tohoto stroje se zvýší účinnost zpracování obrazovek cca 
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2x. A také se dosáhne minimální hlučnosti, prašnosti a ušetření investičních a provozních 

nákladů. 

Postup je  následující.  Obrazovka se  položí  stínítkem na stůl,  blízko  k vodivým 

segmentům obsahujícím odporový pásek. Poté se nastaví výška podle rozměru obrazovky, 

ručně se opásá odporovým páskem a nožním ovládáním dotáhne. Dále už se jen nastaví čas 

ohřevu a tlačítkem se spustí ohřev pásku. Vyčká se na rozdělení obrazovky - puknutí. Po 

rozdělení  se sundá kónusová část  a oddělí  se kovová maska.  Ze stínítka  se speciálním 

odsavačem  odsaje  luminofor,  který  se  skladuje  v odděleném  sběrném  sáčku.  Vysavač 

luminoforu má 4-násobnou filtraci včetně mikrofiltrace s tzv. HEPA filtrem. Ten zajišťuje 

bezpečné a účinné odsátí. K tomuto stroji je také dodáváno odsávací zařízení pracovního 

prostoru,  které  má  patronový filtr  s ručním oklepem a  odsátý vzduch se vrací  zpět  do 

pracovního prostoru. [18]

Obrázek č. 9: Stroj TDO-2 na oddělení obrazovky pomocí tepelného šoku (puknutí) [18]

3.5 Recyklace LCD a plazmových obrazovek

Technologickou  linku  na  recyklaci  LCD  a  plazmových  obrazovek  navrhnula  i 

zrealizovala firma AQUATEST a.s. Linka má udávanou kapacitu zpracování 250 kg/hod., 

což je zhruba 400 tun/rok a skládá se z několika na sebe navazujících uzlů. Ty se mohou 

různě doplňovat a měnit podle druhu zpracovávané obrazovky. Ke zpracování se používá 

mechanická metoda za sucha. Při níž jsou nebezpečné látky zachycovány v hmotnostně 
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malém podílu  prachových  částic  a  potenciální  těkavé  složky zachycuje  filtr  s aktivním 

uhlím.

Samotnou recyklaci můžeme rozdělit na dva stupně, kdy se LCD a plazmové obrazovky 

dostávají do procesu z přistaveného kontejneru:

1. Demontážní  pracoviště (může  a  nemusí  se  použít)  -  Při  tomto  postupu  se 

obrazovka  zpracuje  samostatně  podle  typu.  Začíná  se  tím,  že  se  ručně  odstraní 

nebezpečné složky ze zářivek (rtuť, luminofor) a oddělí se části s obsahem drahých 

kovů.  Toto  demontážní  pracoviště  je  opatřeno  odsáváním  s filtrem  s aktivním 

uhlím, protože zde vzniká zdraví škodlivý prach.

2. Modul drcení - Speciálním drtičem začíná proces drcení obrazovek se selektivním 

účinkem.  Ten má  za  úkol  rozdrtit  lehce  drtitelné  materiály  (sklo,  keramiku)  na 

jemnou frakci a hůře drtitelné materiály (kovy, plasty) na velikost, jenž je vhodná 

pro  třídění  v magnetickém,  elektrodynamickém  nebo  pneumatickém  fluidním 

separátoru. Skelný prach, rtuť a luminofor vznikající při drcení jsou zachycovány 

na tkaninových filtrech a poté na filtrech s aktivním uhlím. 

Dále jsou rozdrcené materiály separovány na výkonném magnetickém separátoru, 

který oddělí  i  ty slabě magnetické  složky.  Vibrační  třídič  poté  roztřídí  drť na velikost 

menší než 6 mm a větší než 6 mm. Jemnější drť se rozdělí pomocí separátoru organických 

podílů  na  vyčištěnou  směsnou  sklovinu,  plasty  a  prach.  Hrubší  drť  se  rozdělí 

elektrodynamickým separátorem na barevné kovy a plasty. 

V této  drtící  technologii  se  nebezpečné  složky vznikající  při  odírání,  rtuť  a  luminofor, 

odsávají ve formě prachu a tak je možné zpracovávat celé obrazovky i bez předchozí ruční 

demontáže. [19]

V této fázi  se používají drtící,  mlecí,  třídící  a separační zařízení.  Jejich základní 

rozdělení je na:

 Drtiče a mlýny - Bubnový, kladivový a čelisťový drtič. Kulový a nožový mlýn.

 Separátory - Elektrodynamický separátor (neželezné kovy a plasty), magnetický 

bubnový separátor (feritový nebo NdFeB), suchý fluidní splav (hrubší materiály - 

jednotky mm), mokrý gravitační splav (velmi jemnozrnný materiál).
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 Třídiče - Vibrační a pneumatický třídič.

3.6 Možnosti recyklace a využití získaných druhotných surovin

Zde vyjmenuji  a  popíši  některé  druhotné  suroviny získané  při  samotné  recyklaci 

obrazovek, těmi jsou sklo, desky plošných spojů, luminofor, kovy a plasty. Jejich samotné 

zpracování a možnosti využití.

3.6.1 Sklo

Postup při recyklaci CRT skloviny

Vstupní materiál je dávkován do kryté násypky, kde vstupní surovinou mohou být 

samostatné stínítka nebo kónusy a nebo tzv. mix. Z násypky je materiál vynášen vibračním 

dopravníkem na akumulační pás, jehož kapacita je uzpůsobena tak, aby odpovídala objemu 

kontejneru nákladního vozu. Z akumulačního pásu je materiál řízeně podáván na nanášecí 

pás, který dopravuje sklovinu na vážící dopravník. Poté materiál  vstupuje do omílacího 

bubnu, tam dochází k vlastnímu čištění skloviny.  Důležité parametry jsou také otáčky a 

sklon  bubnu  a  stupeň  odsávání  pracovního  prostoru.  Materiál  postupuje  nakloněným 

rotujícím bubnem, kde se skleněné střepy během čistícího procesu o sebe navzájem odírají 

a  zbavují  se  nanesených  povlaků,  které  jsou  ve  formě  prachu  z pracovního  prostoru 

odsávány.  Na  výstupu  je  umístěno  bubnové  síto.  Nadsítné  postupuje  přímo  na  pás  s 

magnetickým separátorem a podsítné je tříděno na vibračním třídiči, kde prachový podíl 

z vibračního  třídiče  je  šnekovým  dopravníkem  vynesen  do  zásobního  vaku.  Železné 

příměsi  jsou  odstraněny  pomocí  magnetického  separátoru  umístěného  v hnacím  válci 

pásového  dopravníku.  Nemagnetické  nečistoty  jsou  indikovány  detektorem  kovů.  Po 

oddělení  nežádoucích  příměsí  je  vyčištěná  sklovina  dopravena  do  velkoobjemového 

zásobníku. Čistou sklovinu je možno ještě rozdrtit  pomocí vřazeného drtiče. Ta je poté 

dopravena širokým pásem přes kalhotovou výsypku do kontejneru. Celá linka je na všech 

kritických  místech  odsávána  výkonným  odsávacím  zařízením,  kde  se  odsátý  prach 
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odlučuje ve filtru a šnekovým dopravníkem je vynášen do zásobního vaku. Výsledným 

produktem je vyčištěná sklovina, která se používá při výrobě nových obrazovek. [20]

Čištění CRT skloviny metodou fyzikálně-mechanického odírání za sucha

Tato metoda je založena na principu odírání povlaků ve speciálním technologickém 

celku.  Dají  se  zde  čistit  nejen  kónusy,  ale  i  tzv.  mixované  sklo  (stínítka  i  kónusy 

dohromady) pokud není možnost sklo cíleně oddělit při jeho sběru. Technologie pracuje za 

sucha a tudíž musí být doplněno o odsávání prachových částic. Výhodou čištění za sucha 

je,  že  odpadá  problém  s nákladným  vyčištěním  odpadních  vod  a  kalů,  vodním 

hospodářstvím.

Postup technologické linky:

 „Třídění  kónusů  podle  typu  skloviny  (provádí  se  již  při  zpracování  na 

demontážním stroji obrazovek).

 Kontinuální nebo  diskontinuální čištění  způsobem  fyzikálně  mechanického 

odírání s následným odstraněním nežádoucích složek ze zpracované skloviny.

 Třídění skloviny podle velikosti zrn s oddělením škodlivých látek - grafitu, hliníku, 

akrylátových laků s oxidy železa a dalších organických nečistot.

Technologie může být doplněna:

 Drcením na odběratelem požadovanou granulometrii,

 Magnetickou separací železných částic kónusů - zemnící kroužky a Fe otěry,

 Odstraněním  nemagnetických  kovů  systémem  detekce  s následnou  separací 

pneumaticky ovládanou klapkou“. [20]
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Obrázek č. 10: Čištění skloviny kónusu, vstup a výstup [20]

Použití recyklovaného skla

Recyklované sklo se dá zpracovávat ve sklářských hutích, používá se při výrobě 

nových  televizních  obrazovek.  Ale  například  firma  Stena  Technoworld  a.s.,  která  je 

součástí skupiny Stena Metall a zpracovává obrazovkové sklo z něj vyrábí abraziva a řezné 

materiály (2G-BLAST a 2G-CUT). Dále se v Evropě, konkrétně ve španělské Valencii, 

rozjíždí  projekt  zvaný  Ecovitrum,  jehož  cílem  je  z CRT  skloviny  vyrábět  stavební, 

izolační, keramický materiál, umělý mramor, obklady, střešní tašky atd.

Produkty z recyklovaného skla 

1. 2G-BLAST, brusný materiál (abrazivum) -  Je nový produkt společnosti Stena 

Technoworld vyrobený z recyklované CRT skloviny. Dá se dobře využít k čištění 

trupu lodí,  člunů a  jiných ploch,  kde se používá tradiční  tryskání  brusiva.  Jeho 

výhodami jsou velmi nízký a dobře definovaný Fe-obsah, tento materiál je vhodný 

pro korozi citlivých materiálů, jako jsou nerezová ocel a hliník. Dále vyšší rychlost 

čištění v porovnání s jinými skelnými brusivy, je tvrdší než ostatní brusiva, velikost 
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zrn se může přizpůsobit  (0,05 - 3000 μm),  je šetrný k životnímu prostředí a má 

nižší prašnost.

2. 2G-CUT, brusné řezání - Využívá k řezání vodní paprsek z recyklovaného CRT 

skla. Používá se k řezání různých materiálů jako jsou nerezová ocel, ocel, hliník, 

plasty, kompozitní materiály (karbonové vlákno, pryž-kov atd.). Nahrazuje běžně 

používané řezací  zařízení.  Výhody jsou nízký a dobře definovaný Fe-obsah pro 

korozi  citlivých  materiálů(nerezová  ocel,  hliník),  nízká  drsnost  povrchu  řezu, 

zvolení  vlastní  velkosti  zrna pro aplikace  (20 -  350 μm)  a šetrnost k životnímu 

prostředí. [21]

Projekt Ecovitrum

Celý  název  projektu  je  „LIFE+  Ecovitrum  Project  -  How  to  convert  an  old 

television into tiles“ (Jak převést starou televizi do obkladu). V tomto projektu se snaží 

z recyklovaného  obrazovkového  skla  vyrobit  stavební  materiály,  které  by  měly  vícero 

využití,  např. jako střešní tašky,  obklady, izolační materiály atd. Tento projekt vyvinula 

provinční rada města Valencie. Ecovitrum má rozpočet 2,4 milionů eur, kdy Evropská unie 

poskytne zhruba polovinu financí a zbytek zaplatí město Valencie se svými společníky a 

maďarským kolektivním systémem  ELECTRO-COORD MAĎARSKO. Projekt probíhá 

od ledna roku 2010 a měl by skončit v prosinci roku 2012. [22]

3.6.2 Desky plošných spojů

Desky  plošných  spojů  jsou  rozšířené  ve  většině  elektrických  a  elektronických 

zařízeních a tzv. „živí“ recyklační proces. Tyto desky obsahují hodně cenných (barevných i 

drahých) kovů a i když se součástky tištěných spojů stále zmenšují, tak jsou výkonnější a 

obsahují více drahých kovů (zlato, stříbro, paladium, platina, atd.). 

Recyklační  postup při zpracování  desek plošných spojů začíná tím, že se oddělí 

kovy od plastů. Nejběžnějším způsobem je rozdrcení desek pomocí břitových drtičů nebo 

nožových  mlýnů  na  frakce  přibližně  2  -  5  mm.  Poté  přijdou  na  řadu  separátory 

(magnetický,  vzduchový,  vibrační  stůl  -  tzv.  suché  splavy)  nebo  tzv.  mokré  splavy 
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(elektrostatický  nebo elektrodynamický separátor).  Vzniklá  směs  obsahující  40 -  60 % 

mědi se přetaví do anod a čisté kovy se získají elektrolýzou. Dalším způsobem může být 

spálení těchto desek v šachtových pecích, kdy se vzácné kovy vážou na olovo. Z olova se 

potom dají získat rafinací. Nebo v hutnické peci při teplotě 1200 °C, kde se rozloží plasty a 

jiné sloučeniny, které jsou dokonale spáleny. Kovy se rozpustí v měděné lázni, ze kterých 

jsou metalurgickými postupy získány.

V České republice se recyklací a zpětným získáváním drahých kovů zabývá hlavně 

společnost Kovohutě Příbram a.s. a společnost Vitaro s.r.o.

Kovohutě  Příbram  a.s  -  Společnost  má  zaveden  systém  jakosti  ISO  9001  a  systém 

environmentálního řízení ISO 14001, které zaručují odborné zpracování těchto odpadů.

Vitaro s.r.o. - Tato firma se v současné době snaží najít vhodnou technologii na využití 

sklolaminátové drtě z desek plošných spojů. Tím by se celý recyklační proces uzavřel. [23]

Tabulka č. 4: Průměrný obsah kovů v osazených plošných spojích [24]

Prvek Použití Obsah (%)

měď vodivé cesty, dráty, chladiče 10 - 25

železo konstrukční a spojovací části 5 - 10

olovo složka pájky, kondenzátory 1 - 5

nikl akumulátory 1 - 3

hliník konstrukční části, chladiče 2

cín složka pájky, kondenzátory 0,3 - 4

zinek fluorescenční materialy 0,3 - 0,4

antimon složka pájky, kondenzátory 0,1

stříbro elektrické kontakty, konektory 0,05 - 0,3

zlato elektrické kontakty, konektory 0,01 - 0,1

platina elektrické kontakty, konektory 0,004

palladium náhrada Au, kontakty, relé 0,004 - 0,03

kadmium, titan, rtuť akumulátory, spínače, relé 4 - 10
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3.6.3 Luminofor

Je  to  látka,  která  se  používá  v obrazovkách  televizorů  a  monitorů,  ale  také  u 

zářivek, výbojek atd. Luminofor pracuje na principu přeměny elektrické energie na světlo 

za nízkého tlaku pomocí elektrického výboje. U obrazovek se jedná o katodoluminiscenci, 

kterou  vyvolává  elektronový  paprsek  a  u  světelných  zdrojů  jde  o  fotoluminiscenci,  tu 

způsobuje  proud  fotonů  UV  záření.  Nejpoužívanějšími  luminofory  jsou  pro  vysoký 

kontrast a jas oxidy, sulfidy, křemičitany a fosforečnany s kationy zinku, europia, yttria a 

kadmia.

V barevném televizoru průměrné velikosti (uhlopříčka 63 cm) je obsaženo 7 - 15 g 

luminoforu.  Tyto  látky  jsou  naneseny  na  vnitřní  straně  obrazovky  (stínítka)  pomocí 

optometrických postupů (napařování nebo stříkání). Tři základní barvy červená, zelená a 

modrá  jsou  naneseny  buď  bodově  nebo  pruhově,  poté  jsou  překryty  dvěmi  fixačními 

vrstvami laku, mezi kterými je hliník. Celá tato vrstva je ještě pokryta vrstvou grafického 

uhlíku. Tloušťka celého povlaku nepřesáhne 15 μm.

U černobílé  obrazovky se aplikuje nanášení vrstvy pouze dvou barev,  těmi jsou 

modrá a žlutá. Používá se mřížkový systém. [25]

Mezi  recyklační  postupy  řadíme  rozklad  alkáliemi,  loužení  slabými  kyselinami 

nebo oxidační metody. Zatím nejpoužívanější metoda je separace lanthanoidů (europium a 

yttrium)  pomocí  jejich  oxalátů  -  šťavelanů.  Kdy  se  směs  nechá  reagovat  se  silnou 

kyselinou na dusičnany, chloridy nebo sírany a potom se sráží koncentrovanou kyselinou 

šťavelovou při teplotě cca 70 °C. Sraženina se několikrát promyje vodou (80 °C) a poté se 

vysuší a vyžíhá při teplotě max. 1000 °C. Tento produkt obsahuje oxidy europia a yttria 

s malými příměsmi vápníku, stroncia a baria. Výtěžky bývají okolo 90 %.

Další metodou je separace oxidů lanthanu, europia, yttria a gadolinia loužením za 

pomoci roztoku NaOH, který obsahuje chlornany a chloritany při teplotě asi 90 °C. Dále 
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následuje reakce s kyselinou dusičnou. Produkt se potom zpracuje stejně jako u předchozí 

metody.

Používá se i metoda separace tavením luminoforu s alkalickými dusičnany, kdy se 

luminofor zpracuje kyselinou chlorovodíkovou při teplotě 55 °C. Dále se dekantuje vodou, 

odfiltruje  a  filtrační  koláč  se  smíchá  s nasyceným roztokem alkalického dusičnanu.  Po 

zahuštění  a protavení při  teplotě  asi  630 °C se promyje  vodou a vysuší.  Získaná směs 

obsahuje ve výtěžku asi 66 % oxidů europia a yttria. [26]

3.6.4 Kovy

Tyto odpady se vyskytují jak v průmyslu,  tak i běžném životě. Patří mezi dobře 

recyklovatelné odpady, se kterými se obchoduje i v zahraničí. V ČR vzniká v současnosti 

asi 3 miliony tun železného šrotu ročně, z tohoto množství se v metalurgii ČR recykluje 

zhruba 2,2 milionu tun a asi milion tun se vyveze do zahraničí.

U televizorů a monitorů jsou kovy ve formě nosných, konstrukčních prvků, jako 

jsou rámy, držáky apod. Jako recyklační postupy na zpracování kovů se používají třídění, 

lisování, stříhání, drcení a mletí, briketování, granulování atd. 

Pro  kovy  z  elektroodpadu,  které  mají  menší  tloušťku  a  menší  rozměry  je 

nejvýznamnější drcení a mletí, kdy se používají drtiče různých typů např. dvourotorový 

drtič, hranolový mlýn, atd., popřípadě magnetické separátory (bubnový, atd.).

Druhy kovových odpadů a jejich zpracování:

 Železný a ocelový odpad - lisování, stříhání, lámání, mletí, briketování,

 Litinový odpad - drcení, pálení, pyrotechnické dělení, briketování třísek,

 Neželezný kovový odpad - třídění, stříhání, řezání, lisování,

 Kabely a vodiče - ruční separace (párání), stříhání, lisování, granulace. [27]
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3.6.5 Plasty

Plasty u televizorů a monitorů tvoří spíše obal zařízení, který slouží jako ochrana 

před  vstupem nečistot,  např.  prachu.  Setkáváme se  s nimi  v podstatě  všude  každý  den 

(průmysl, domácnost, obchody, školy, atd.). Pro své vlastnosti (lehkost, pevnost, odolnost 

proti korozi, izolační vlastnosti) jsou hojně užívány a nahrazují běžné materiály - dřevo, 

kovy, sklo, kůže, atd. Celková spotřeba plastů se ve světě odhaduje na 120 milionů tun 

ročně.  Každoroční  nárust  ale  způsobuje  i  větší  produkci  těchto  odpadů.  Mezi 

nejpoužívanější  plasty  se  řadí  PVC  (polyvinylchlorid),  kdy  jen  v České  republice  se 

spotřebuje zhruba 80 tisíc  tun ročně.  Do budoucna se počítá  dokonce s nárustem PVC 

odpadu v Evropské unii o 30 % a v roce 2020 asi o 80 %.

Nakládání  s PVC  je  problematické  hlavně  z důvodů  ekonomických,  kdy  se  stále 

nejvíce vyplácí spalování a skládkování. Fyzikální a chemické recyklační metody jsou sice 

známé, ale nejsou prozatím moc výhodné.

 Skládkování - tomuto nakládání bylo věnováno hodně času a úsilí. V závěrech se 

prokázalo,  že  na  běžně  zabezpečených  skládkách  se  odpady  mohou  ukládat  a 

nepředstavují pro životní prostředí větší nebezpečí. Moderní skládky jsou vhodné 

pro odstranění těchto odpadů.

 Spalování - při takovém zpracování se odpad buď roztaví a přepracuje na nové 

produkty nebo se rozloží na původních chemické látky.  Výhodné je energetické 

využití, protože PVC má vysokou výhřevnost. To se používá v cementárnách, kde 

je silně zásadité prostředí a využití je tak bezproblémové.

 Fyzikální  recyklace  -  recyklovány jsou hlavně  technologické  spotřební  odpady, 

izolace kabelů a vodičů a obaly. V EU je recyklováno asi 80 % technologického 

odpadu,  ale  jen  3  %  uživatelského  odpadu.  Důvody  jsou  technické  a  hlavně 

ekonomické,  protože  recyklát  se  nikdy  nemůže  vyrovnat  výrobkům  z čistého 

polymeru (nízká cena).

 Chemická  recyklace  -  zde  dochází  ke  štěpení  molekul  polymeru  a  uvolňování 

chlóru ve formě chlorovodíku. Ten lze po vyčištění znovu použít nebo odstranit. 

Proces chemické recyklace můžeme rozdělit  dle schopnosti zpracovávat odpady 

s vysokým nebo nízkým obsahem chlóru. [28]
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Tabulka č. 5: Odhad množství PVC odpadů v EU podle jednotlivých oblastí [28]

Oblast %

domácnost 28

automobily 11

elektronika 8

nábytek 1

zdravotnictví 1

zemědělství 1

stavebnictví 29

obaly 21
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4 ZÁVĚR

V této bakalářské práci  jsem popsal elektrické  a  elektronické zařízení  podle platné 

legislativy České republiky, jejich zpětný odběr a zpracování. Kdy jsem se zaměřil hlavně 

na recyklování elektroodpadů skupin 3 a 4, konkrétně televizorů a počítačových monitorů. 

Pojmenoval jsem zde kolektivní systémy v České republice i Evropské unii, jejich důležité 

funkce a vznik. Hlavním článkem ve zpětném odběru a celkovém nakládání s odpady je u 

nás kolektivní systém ASEKOL s.r.o. a v Evropě WEEE Fórum, které sdružuje kolektivní 

systémy celé Evropy.

Nejdůležitější částí je samotné nakládání s těmito odpady. To začíná chráněnými 

dílnami,  kterých je několik a zastávají  první,  ruční demontáž sebraného elektroodpadu. 

Používané pracovní postupy a technologie jsou dostupné jak u nás, tak v Evropě. V České 

republice jsou hlavními zpracovateli firmy AQUATEST a.s., která vyrábí a má patent na 

technologické linky zpracovávající obrazovky a společnost Kovohutě Příbram a.s., která 

má  dlouholetou  tradici  v recyklaci  elektroodpadu  a  materiálovém  využití  výstupních 

frakcí.  Za  zmínku  určitě  stojí  i  společnost  Stena  Technoworld  a.s.,  ta  nabízí  své 

zpracovatelské služby v zemích Evropské unie a severských zemích.

Jednotlivé demontované frakce obrazovek jsou z části nebezpečné odpady, proto je 

nutné  dbát  na  důkladný  proces  recyklace.  Některé  významné  výstupní  materiály  jsou 

popsány závěrem práce. 
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