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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení obsahů Y, La, Ce a Nd v uhlí, 

vápenci a produktech spalování černého a hnědého uhlí ve dvou fluidních elektrárnách. 

Všechny obsahy studovaných prvků ve dvou Českých uhlí byly vyšší než je světový průměr. 

V černém uhlí byl zjištěn vyšší obsah Y (23 ppm), zatímco hnědé studované uhlí vykazovalo 

vyšší koncentrace La (53 ppm), Ce (112 ppm) a Nd (56 ppm). Porovnání obsahů studovaných 

prvků v uhlí, vápenci a popelech ukázalo, že nejvyšší obsahy byly jednoznačně zjištěny v 

úletových popílcích, pak v ložových popelech, dále v uhlí a nakonec v obou vápencích. 

Hodnoceny byly také případné souvislosti mezi obsahy Y, La, Ce a Nd a obsahy dalších 

prvků v zrnitostních frakcích popelů. 

Klíčová slova: uhlí, popel, lanthanoidy, yttrium, neodym, lanthan, cer, zrnitostní frakce. 

ABSTRACT 

The study deals with evaluation of Y, La, Ce and Nd concentrations in coal, limestone 

and combustion products of bituminous coal and lignite in two Czech fluidised-bed power 

stations. The concentrations of all these elements in the studied coals were higher that world 

coal average. The bituminous coal contained higher level of Y (23 ppm), whereas higher 

levels of La (53 ppm), Ce (112 ppm) and Nd (56 ppm) has been observed in the lignite. The 

comparison of the concentration of the studied elements in the coals, the limestones and the 

ashes revealed the highest levels in the fly ashes followed by the bottom ashes, the coals and 

the limestones. Possible relationships between the concentrations of Y, La, Ce and Nd and the 

other elements in particle-size fractions were evaluated as well. 

Keywords: coal, ash, lanthanides, yttrium, neodymium, lanthanum, cerium, particle-size 

fractions. 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

V přehledu a strategickém výhledu na nejbližší období, který byl vydán v r. 2011 na 

US Department of Energy [ ]1 , byly zveřejněny klíčové prvky, jejichž nedostatek by z hlediska 

dalšího vývoje mohl představovat poměrně velké riziko. Mezi klíčové prvky bylo mj. 

zařazeno Y i řada lanthanoidů – La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Tb a Dy. Důležitým kritériem výběru 

byly faktory přispívající k riziku přerušení dodávek, včetně malého globálního trhu, 

nedostatečná rozmanitost dodávek, v úvahu byla vzata i geopolitická rizika apod. [ ]1  

I když se Y a lanthanoidy obvykle používají v malých objemech ve srovnání s jinými 

zdroji, předpokládané masivnější zavádění tzv. čistých technologií by mohlo výrazně zvýšit 

jejich celosvětovou poptávku, riziko jejich nedostatku i jejich cenu. Jelikož velké využití 

yttria a lanthanoidů spadá do oblasti technologií, které jsou šetrné k životnímu prostředí, pak 

právě intenzivní rozvoj v této oblasti je jedním z faktorů, na základě kterého se očekává 

výrazný nárůst spotřeby lanthanoidů a yttria v nejbližším období [ ]1 . 

Vzhledem k narůstající spotřebě a využití těchto prvků v současnosti i blízké 

budoucnosti se tedy hledají možnosti jak efektivněji využít stávající zdroje těchto prvků, tak i 

možnosti, jak tyto prvky získávat ze zdrojů nových. Kromě klasických nalezišť, hornin či 

minerálů sloužících jako dlouhodobé zdroje těchto prvků se hledají i další materiály, ze 

kterých by tyto prvky bylo možné získávat.  

Snaha získávat tyto prvky z nových zdrojů je navíc podporována skutečností, že ačkoli 

jsou tyto prvky (navzdory jejich názvu) v zemské kůře relativně hojné [ ]2 , jejich problém 

spočívá v tom, že nebývají koncentrované do nalezišť a lokalit v minerálech / horninách 

v takovém obsahu, aby mělo smysl je průmyslově těžit a dále technologicky zpracovávat [ ]2 . 

K novým materiálům, které začínají být studovány jako potenciální zdroje Y a 

lanthanoidů, patří např. uhlí a pevné produkty jejich spalování – popely / popílky. Vzhledem 

k tomu, že např. popelů po spalování uhlí je každoročně produkováno na celém světě veliké 

množství, pokud by mělo smysl Y a lanthanoidy odtud získávat, další výhodou by bylo 

praktické využití těchto odpadních materiálů. 

Z výše uvedených důvodů byla tato bakalářská práce zaměřena na vyhodnocení 

obsahů Y, La, Ce a Nd ve vzorku černého a hnědého uhlí a produktech jejich spalování. 

Vzhledem k tomu, že uhlí je často spalováno spolu s vápencem, obsahy studovaných 
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prvků  byly studovány také v této surovině. Ačkoli hlavní pozornost byla věnována obsahům 

studovaných prvků ve zmíněných materiálech a jejich vzájemným porovnáním (mezi sebou i 

s publikovanými výsledky dalších autorů), studována byla i distribuce těchto prvků mezi 

zrnitostní frakce popelů / popílků. 

Cíl práce byl rozdělen do těchto konkrétních dílčích cílů: 

• Provést podrobnou literární rešerši. 

• Porovnání obsahů Y, La, Ce a Nd v černém a hnědém uhlí s informacemi dostupnými 

v literatuře. 

• Porovnání obsahů těchto prvků v uhlí s obsahy ve vápenci a popelech vzniklých jejich 

společným spalováním v elektrárnách. 

• Distribuce těchto prvků v zrnitostních frakcích popelů z fluidních elektráren. 

• Vyhodnocení případných souvislostí mezi distribucí Y, La, Ce a Nd v popelech a 

obsahy dalších prvků. 

• Porovnání výsledků s údaji dostupnými v literatuře. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 VLASTNOSTI YTTRIA A KOVŮ VZÁCNÝCH ZEMIN 

Mezi lanthanoidy se řadí prvky - La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, 

Yb, Lu – jejich umístění v periodické tabulce je znázorněno na Obr. 1. Všechny tyto prvky 

mají podobné chemické i fyzikální vlastnosti a patří mezi kovy.  

Yttrium je prvek, který se řadí mezi přechodné kovy a mezi lanthanoidy tedy nepatří, ale 

jelikož má velmi podobné vlastnosti, studuje se obvykle spolu s výše uvedenými prvky. 

 

 

Obrázek 1: Lanthanoidy a yttrium v periodické tabulce. 

 

Všechny lanthanoidy jsou středně těžké stříbrolesklé kovy, jsou kujné a tažné a mají 

obecně malou pevnost v tahu. Jejich tvrdost se zvyšuje s rostoucím protonovým číslem. Jsou 

to silně elektropozitivní kovy s velmi nízkými hodnotami standardních potenciálů E0 (v 

rozmezí -2,25 až -2,52 V) a malou elektronegativitou (1,2 až 1,3). Snadno se rozpouštějí 

v kyselinách za vzniku vodíku a tvorby solí Ln3+. Kovové lanthanoidy vykazují velkou afinitu 
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k nekovům. Při zahřátí na 200 až 400 °C se na vzduchu nebo v kyslíku oxidují na 

Ln2O3,  výjimku tvoří Ce, který se oxiduje na CeO2. Za tepla vytvářejí s halovými prvky 

halogenidy, s vodíkem hydridy. S ostatními kovy reagují méně ochotně. Gadolinium má jako 

jediný z této skupiny ferromagnetické vlastnosti [ ]4,3 . 

Prvky La, Ce, Pr, Nd a Eu jsou velmi reaktivní, reaktivita ostatních lanthanoidů je 

nižší. Gadolinium a lutecium si zachovávají stříbřitě kovový vzhled po dlouhou dobu. Se 

studenou vodou tyto kovy vzácných zemin reagují za uvolňování plynného vodíku jen zvolna, 

za zvýšené teploty je průběh reakce rychlejší [ ]5 .  

 

2.1 Dělení z hlediska podobnosti vlastností 

Podle vlastností a jejich vzájemné podobnosti rozdělil Blissett [ ]6  prvky do těchto skupin: 

• lehké (La, Ce, Pr, Nd, Sm), 

• středně těžké (Eu, Gd, Dy, Tb, Y), 

• těžké (Ho, Er, Yb, Tm, Lu). 

    Ačkoli Yttrium není lanthanoid, má s těmito prvky řadu podobných vlastností, což je dobře 

patrné např. na velikosti jeho iontového poloměru, který spadá mezi hodnoty pro Ho a Dy [ ]6 . 

Stejně jako lanthanoidy je snadno rozpustné v kyselinách. Jeho teplota tání i varu se také 

pohybuje v rozmezí mezi těmito prvky. Má nízkou hodnotu elektronegativity i ionizační 

energii, tvoří proto převážně iontové vazby. Kationty M3+ vykazují konfiguraci předchozího 

vzácného plynu, čímž lze zdůvodnit i určitou podobnost s kovy alkalických zemin [ ]4 .  
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3 VÝZNAM A VYUŽITÍ YTTRIA A LATHANOIDŮ 

V r. 1903 objevil Carl Auer von Welsbach, že slitinu Ce a Fe je možné používat jako 

účinný kamínek v zapalovačích, což byl vynález, který ve své době přinesl veliké praktické 

využití [ ]7 .  

Vzhledem k tomu, že v posledních letech dochází k postupnému zefektivňování a 

zlevňování produkce lanthanoidů (a Y), rozšiřuje se postupně různorodost aplikací a oblastí 

technologického využití těchto prvků.  

Přehled nejvýznamnějších oblastí využití Y a lanthanoidů v jednotlivých 

průmyslových odvětvích byl převzat z literatury [ ]2  a je uveden v Tab. 1. 

Tabulka 1: Oblasti využití Y a lanthanoidů [ ]2  - podíly jednotlivých prvků v dané oblasti 

jsou uvedeny v %. 

POUŽITÍ La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Y Jiné 

Magnety - - 23,4 69,4 - - 2 0,2 5 - - 

Baterie 50 33,4 3,3 10 3,3 - - - - - - 

Slitiny 26 52 5,5 16,5 - - - - - - - 

Katalyzátory 5 90 2 3 - - - - - - - 

Ropný průmysl 90 10 - - - - - - - - - 

Leštidla 31,5 65 3,5 - - - - - - - - 

Sklářský průmysl 24 66 1 3 - - - - - 2 4 

Luminofory 8,5 11 - - - 4,9 1,8 4,6 - 69,2 - 

Keramika 17 12 6 12 - - - - - 53 - 

Jiné 19 39 4 15 2 - 1 - - 19 - 
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Velké využití yttria a lanthanoidů spadá do oblasti tzv. čistých technologií, které jsou 

šetrné k životnímu prostředí. Právě intenzivní rozvoj v oblasti čistých technologií je jedním 

z faktorů, na základě kterého se očekává výrazný nárůst spotřeby lanthanoidů a yttria.  

US Department of Energy [ ]1  ve svých materiálech uvádí přehled využití lanthanoidů 

a Y přímo se zaměřením na využití v tzv. čistých technologiích - tyto informace byly převzaty 

do Tab. 2. 

 

Tabulka 2: Využití Y a lanthanoidů v tzv. čistých technologiích [ ]1 . 

 Větrné turbíny Doprava Světelné zdroje 

MATERIÁL Magnety Magnety Baterie Luminofory 

Dy •  •    

Pr •  •  •   

Nd •  •  •   

La   •  •  

Ce   •  •  

Tb    •  

Eu    •  

Y    •  

 

Z Tab. 1 a 2 je patrné, že yttrium má největší využití jako luminofor. Oxidy yttria (a 

europia) se používají k vyzařování červeného odstínu na televizní obrazovce [ ]5 . Kromě 

využití jako luminoforu se Y používá také při výrobě keramiky a částečně i ve sklářském 

průmyslu [ ]2 . 

Cer je nejvíce využívaný jako katalyzátor, např. v petrochemii, při krakování ropy. 

Jeho další použití je ve sklářském průmyslu a je poměrně hojně využíván i jako leštidlo, 

používané při výrobě optických součástek [ ]9 . Velké využití má i při výrobě slitin speciálních 
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vlastností. Cer se využívá také ke snížení emisí oxidů síry (SOX) do ovzduší [ ]1 . Obecně lze 

říci, že využití Ce je tedy velmi všestranné, kromě výroby magnetů se používá ve všech 

oblastech uvedených v Tab. 1. Avšak vzhledem k tomu, že ve srovnání s ostatními 

lanthanoidy se vyskytuje poměrně hojně, i při této velké spotřebě by ho zatím mělo být 

dostatečné množství [ ]2 .  

Dalším prvkem vzácných zemin s mnohostranným využitím je neodym. Tento prvek 

se (podobně jako Pr) nejvíce využívá jako magnet (permanentní), např. v počítačové technice, 

při výrobě malých mikrofonů a reproduktorů [ ]8 . Jeho využití je široké také ve větrných 

turbínách či u motorů pro vozidla s elektrickým pohonem [ ]1 . Až 2 tuny neodymu je potřeba 

pro každou větrnou turbínu [ ]11 . Sloučeniny neodymu (i praseodymu) jsou také často 

obsaženy ve skle, televizních obrazovkách apod. pro snížení oslnění [ ]5 . Průmyslové využití 

nachází ale i v keramickém průmyslu, při výrobě slitin a baterií, nebo jako katalyzátor [ ]2 . 

Ačkoli má lanthan všestranné použití (podobně jako Ce), nejvíce využívaný je 

v ropném průmyslu. Z dalších oblastí lze jmenovat sklářský či keramický průmysl a výrobu 

leštidel (tam je jeho využití ve srovnání s Ce méně významné). Dále se využívá při výrobě 

baterií a luminoforů, či jako katalyzátor nebo jako přísada do slitin [ ]2 . Lanthan bývá navíc 

hlavní složkou hybridních autobaterií [ ]11 . 

Dysprosium vykazuje vysokou koercivitu a proto má dobrou odolnost vůči 

demagnetizaci. Zlepšuje odolnost proti magnetizaci při vyšších teplotách, což je obecně 

potřebné pro všechna použití v pomalých motorech nebo generátorech [ ]1 . 

Co se týče ostatních prvků uvedených v Tab. 1, Sm se používá především k výrobě 

baterií, Eu a Tb nejvíce jako luminofory, Gd např. při výrobě magnetů. 

Výroba luminoforů 

Z informací uvedených výše vyplývá, že výroba luminoforů představuje jednu 

z nejvýznamnějších oblastí využití lanthanoidů a Y. Konkrétnější informace ohledně výroby 

luminoforů jsou uvedeny v Tab. 3, která byla převzata z materiálů US Department of Energy 

[ ]1 , kde byly publikované informace zpracovány na základě dat dodaných od výrobců 

světelných zdrojů. 
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Tabulka 3: Průměrné obsahy prvků v úsporných žárovkách a zářivkách [ ]1 . 

 PRVEK OBSAH 

 

 

 

Úsporné žárovky  

Lanthan 8,5 % 

Cer 20,0 % 

Europium 4,5 % 

Terbium 5,0 % 

Yttrium 62,0 % 

 

 

 

Zářivky  

Lanthan 22,0 % 

Cer 6,5 % 

Europium 4,5 % 

Terbium 5,0 % 

Yttrium 62,0 % 

 

S ohledem na životní prostředí v současnosti řada zemí omezuje používání klasických 

žárovek, což má za následek očekávaný vysoký nárůst výroby zářivek a úsporných žárovek, 

k jejichž výrobě se nejvíce používají prvky  La, Ce, Tb, Eu a Y. Nedostatek těchto prvků 

v příštích letech může mít tedy vliv na dostupnost zářivkového osvětlení, příp. i na jeho cenu.  

Na použitém luminoforu závisí kvalita a další vlastnosti světelného zdroje. Jako 

červené luminofory se pro barevné televizní obrazovky v současné době používají sloučeniny 

prvků vzácných zemin, zejména oxid či oxid-sulfid yttritý aktivovaný europiem, kdy obsah 

europia ovlivňuje spektrální vlastnosti luminoforu. Jeho optimální koncentrace se pohybuje 

kolem 5 % [ ]31 . Luminofory v zářivkách, obrazovkách a displejích vytvářejí viditelné světlo. 

Významné je také využití luminoforů v LED diodách pro osvětlení.  

Z Tab. 3 je patrné, že obsahy Eu, Tb a Y jsou v případě úsporných žárovek a zářivek 

velmi podobné. Úsporné žárovky a zářivky se naopak liší v používaném typu „zeleného 
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luminoforu“. Úsporné žárovky obvykle používají luminofor na bázi wolframanu vápenatého 

s vyšším obsahem Ce, přičemž v zářivkách se používá spíše fosforečnan lanthanitý, proto je 

při jejich výrobě naopak vyšší spotřeba lanthanu [ ]1 .  

Katalyzátory 

Další klíčovou oblastí z hlediska využití lanthanoidů je produkce katalyzátorů. Hlavní 

využití nacházejí v rafinérském průmyslu, např. jako katalyzátory při přeměně ropy na benzín, 

petrolej, naftu a topný olej, a jiné produkty. K rafinaci se využívají především lehčí prvky 

vzácných zemin, jako je La a Ce, které jsou nejdostupnější. Lanthan a cer se používají 

v katalyzátorech a jako přísady pro fluidní katalytické krakování (FCC), což je klíčový proces 

výroby automobilového benzínu – tyto přísady obsahují např. až několik procent oxidu 

ceričitého. Tyto prvky tedy pomáhají snižovat emise do ovzduší. Zvýšení hmotnostního 

procenta oxidu vzácných zemin ve fluidních katalyzátorech pro katalytické štěpení zvyšuje 

výtěžky benzínu a snižuje výtěžky méně hodnotných produktů, jako jsou např. suspenzní 

oleje [ ]1 .  

Jaderná technika 

Neméně významné využití lanthanoidů spadá do oblasti jaderné techniky. Řada těchto 

prvků vykazuje schopnost absorbovat neutrony, což se s výhodou využívá při regulaci 

jaderných reaktorů [ ]5 . 



 

 

4 ROZDĚLENÍ LANTHANOID
DOSTUPNOSTI

Vzhledem k narůstající spot

prvků se v posledních letech velká pozornost v

V literatuře [ ]1  byly zve

vývoje mohl představovat pom

tzv. čisté technologie). Tyto p

 

Obrázek 2

 

Z Obr. 2 je tedy patrné, že mezi klí

– La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Tb a Dy. Vyzna

faktorů přispívajících k 

nedostatečné rozmanitosti dodávek, v

I když se tyto prvky obvykle používají v

předpokládané masivnější zavád

zvýšit jejich celosvětovou poptávku. V
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ĚLENÍ LANTHANOIDŮ A YTTRIA Z
PNOSTI 

ůstající spotřebě lanthanoidů a omezeným světovým zásobám t

posledních letech velká pozornost věnuje případnému nedostatku t

byly zveřejněny klíčové prvky, jejichž nedostatek by z

edstavovat poměrně velké riziko (při hodnocení byl důraz kladen p

isté technologie). Tyto prvky jsou barevně vyznačeny na Obr. 2.  

2: Klíčové prvky z hlediska dalšího vývoje a využití 

patrné, že mezi klíčové prvky bylo mj. zařazeno Y i 

La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Tb a Dy. Vyznačené prvky v tabulce byly vybrány na

 riziku přerušení dodávek, včetně malého globálního trhu, 

né rozmanitosti dodávek, v úvahu byla vzata i geopolitická rizika apod. 

I když se tyto prvky obvykle používají v malých objemech ve srovnání s

ější zavádění čistých energetických technologií by mohlo výrazn

ětovou poptávku. V případě některých klíčových prvk

 A YTTRIA Z HLEDISKA 

ětovým zásobám těchto 

ípadnému nedostatku těchto prvků. 

ové prvky, jejichž nedostatek by z hlediska dalšího 

ůraz kladen především na 

 

hlediska dalšího vývoje a využití [ ]1 . 

řazeno Y i řada lanthanoidů 

tabulce byly vybrány na základě 

ě malého globálního trhu, 

úvahu byla vzata i geopolitická rizika apod. [ ]1 . 

malých objemech ve srovnání s jinými zdroji, 

istých energetických technologií by mohlo výrazně 

čových prvků je navíc jejich 
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produkce v současné době soustředěna z velké části pouze v jedné zemi (například více než 

95 % prvků vzácných zemin je v současné době dodáváno z Číny) [ ]1 .  

 

 

Obrázek 3a:  Současná situace (současnost - 2015) [ ]1 . 

 

 

Obrázek 3b: Výhled do budoucnosti (2015 - 2025) [ ]1 . 
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Na Obr. 3 je vyhodnocen vzájemný vztah dvou faktorů - významu daného prvku pro 

technologie nezatěžující životní prostředí a rizika, že daného prvku se nepodaří zajistit 

dostatečnou produkci. Svislá osa představuje potřebnost a význam daného prvku, zatímco na 

vodorovné ose je zobrazeno riziko jeho nedostatku. 

Jako nejvíce kritické byly vyhodnoceny prvky, které jsou z hlediska „čistých 

technologií“ velmi potřebné a zároveň je zde poměrně vysoké riziko jejich nedostatku - tyto 

prvky jsou na obrázku vyznačeny červeně. Jedná se o Y, Dy, Eu, Tb a Nd. Kritická situace je 

ale i u Ce a La, i když v budoucnu by se současný nedostatek mohl postupně snižovat. 

Dostatečné množství bylo naopak vyhodnoceno např. u Pr či Sm. 

Blissett a kol. (2014) [ ]6  dělí lanthanoidy (spolu s Y) do skupin podle jejich 

potřebnosti / nedostatečnosti do tří skupin. A to na prvky: 

• nedostatkové (Nd, Eu, Tb, Dy, Y, Er), 

• s dostatečnou produkcí (La, Pr, Sm, Gd), 

• s mírným nadbytkem (Ce, Ho, Tm, Yb, Lu) [ ]6 . 

Také z tohoto odhadu vyplývá, že největší nedostatek se v současnosti týká prvků Y, 

Dy, Eu, Tb a Nd, naopak v případě Ce se jeho množství hodnotí (na rozdíl od výše uvedené 

studie) jako dostatečné. 
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5 ZDROJE Y A KOVŮ VZÁCNÝCH ZEMIN V PŘÍRODĚ 

Ačkoli se pro lanthanoidy často používá termín kovy vzácných zemin, tyto prvky 

nejsou ve skutečnosti tak málo zastoupené, jak by jejich název mohl napovídat. V zemské 

kůře existuje řada prvků, jejichž obsahy jsou podstatně nižší. Název kovy vzácných zemin 

tedy souvisí spíše s nedostatkem diskrétních minerálů, kde by tyto prvky vykazovaly vyšší 

obsahy. 

 

5.1 Odhady obsahů Y a kovů vzácných zemin v zemské kůře 

Vzhledem k narůstající spotřebě a využití těchto prvků v současnosti i blízké 

budoucnosti se jejich obsahům v zemské kůře i dalších materiálech věnuje v literatuře 

poměrně velká pozornost. 

Jelikož průměrné obsahy prvků v zemské kůře není možné jednoznačně „změřit“, 

údaje v literatuře se týkají spíše odhadů jednotlivých autorů [ ]1813− . Tyto odhady jsou 

shrnuty v Tab. 4 a prvky vzácných zemin jsou zde uvedeny v pořadí s rostoucím atomovým 

číslem. Yttrium (Y) bylo součástí této studie, protože vykazuje podobné chemické i fyzikální 

podobnosti s lanthanoidy. 

Z dat uvedených v Tab. 4 je patrné, že odhady zastoupení Y a lanthanoidů v zemské 

kůře se mírně liší. V každém případě jsou tyto průměrné obsahy poměrně nízké, pohybují se 

řádově od desetin do desítek ppm.  

Výsledky všech 6ti studií dokládají, že nejhojněji z uvedených prvků je jednoznačně 

zastoupen Ce, jehož obsahy jsou řádově v desítkách ppm. Poměrně hojné jsou i La, Y a Nd – 

zde jsou jejich obsahy odhadovány také v desítkách ppm, i když vzhledem k Ce jsou přibližně 

o polovinu nižší. U ostatních uvedených prvků jsou jejich odhadované obsahy v zemské kůře 

výrazně nižší – u Pr, Sm, Eu, Gd, Dy, Er, Ho a Yb jde o jednotky ppm, zatímco nejméně 

zastoupené jsou Tb, Tm a Lu, kde se jedná pouze o desetiny ppm. 
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Tabulka 4: Obsahy Y a lanthanoidů v zemské kůře (mg/kg). 

PRVEK 

(ppm) 

Meason 

and Moore 

(1982) 

[ ]13  

Jackson and 

Christiansen 

(1993)  

[ ]14  

Sabot 

and 

Maestro 

(1995) 

[ ]15  

Wedephol 

(1995 

[ ]16  

Lide 

(1997) 

[ ]17  

McGill 

(1997) 

[ ]18  

Lanthan 30 29 18 30 39 5 - 18 

Cer 60 70 46 60 66,5 20 – 46 

Praseodym 8,2 9 5,5 6,7 9,2 3,5 – 5,5 

Neodym 28 37 24 27 41,5 12 – 24 

Samarium 6 8 6,5 5,3 7,05 4,5 – 7 

Europium 1,2 1,3 0,5 1,3 2 0,14 – 1,1 

Gadolinium 5,4 8 6,4 4 6,2 4,5 – 6,4 

Terbium 0,9 2,5 0,9 0,65 1,2 0,7 – 1 

Dysprosium 3 5 5 3,8 5,2 4,5 – 7,5 

Holmium 1,2 1,7 1,2 0,8 1,3 0,7 – 1,2 

Erbium 2,8 3,3 4 2,1 3,5 2,5 – 6,5 

Thulium 0,5 0,27 0,4 0,3 0,52 0,2 – 1 

Ytterbium 3,4 0,33 2,7 2 3,2 2,7 – 8 

Lutecium 0,5 0,8 0,8 0,35 0,8 0,8 – 1,7 

Yttrium 33 29 28 24 33 28 – 70 
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5.2 Minerály obsahující Y a lanthanoidy 

Ačkoli průměrné obsahy Y a lanthanoidů v zemské kůře jsou poměrně nízké, jejich 

nedostatek a vzácnost je dán spíše řídkým výskytem minerálů, ve kterých by obsahy těchto 

prvků byly natolik vysoké, aby mělo smysl je těžit a dále technologicky zpracovávat.  

Přehled nejvýznamnějších minerálů obsahujících Y a lanthanoidy je uveden v Tab. 5. 

 

Tabulka 5: Přehled minerálů obsahujících Y či lanthanoidy – první část [ ]2 . 

Minerál Vzorec Oxidy Y 

a lanthanoidů (%) 

Allanit (Ce) (Ce, Ca, Y)2(Al, Fe2+, Fe3+)3(SiO4)3(OH) 3 – 51 

Allanit (Y) (Y, Ce, Ca)2(Al, Fe3+)3(SiO4)3(OH) 3 – 51 

Anatas (Ti, REE)O2 -- 

Ancylit (Ce) SrCe(CO3)2OH.H2O 46 – 53 

Bastnasit (Ce) (Ce, La)(CO3)F 70 – 74 

Brannerit (U, Ca, Y, Ce)(Ti, Fe)2O6 -- 

Britholit (Ce) (Ce, Ca)5(SiO4, PO4)3(OH, F) 56 

Brockit (Ca, Th, Ce)(PO4).H2O -- 

Calcio – analit 

(Ce) 

(Ca, Sr)Ce3(CO3)4(OH)3.H2O 60 

Cerianite (Ce) (Ce4+, Th)O2 -- 

Cerite (Ce) Ce9Fe3+(SiO2)6 [ ] 33 )())(( OHOHSiO  -- 

Cheralit (Ca, Ce, Th)(P, Si)O4 -- 

Chevkinit (Ca, Ce, Th)4(Fe2+, Mg)2(Ti, Fe3+)3Si4O22 -- 
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Tabulka 5: Přehled minerálů obsahujících Y či lanthanoidy – druhá část [ ]2 . 

Minerál Vzorec Oxidy Y 

a lanthanoidů (%) 

Churchit (Y) YPO4.H2O -- 

Crandallit CaAl3(PO4)2(OH)5.H2O -- 

Doverit YCaF(CO3)2 -- 

Eudialyt Na4(Ca, Ce)2(Fe2+, Mn2+, Y)ZrSi8O22(OH, Cl)2 1 – 10 

Euxenit (Y) (Y, Ca, Ce, U, Th)(Nb, Ta, Ti)2O6 -- 

Fergusonit (Ce) (Ce, La, Y)NbO4 -- 

Fergusonit (Y) YNbO4 -- 

Florencit (Ce) CeAl3(PO4)2(OH)6 -- 

Florencit (La) (La, Ce)Al3(PO4)2(OH)6  

Fluocerit (Ce) (Ce, La)F3 -- 

Fluocerit (La) (La, Ce)F3 -- 

Fluorapatit (Ca, Ce)5(PO4)3F 0 – 21 

Fluorit (Ca, REE)F -- 

Gadolinit (Y) Y2Fe2+Be2Si2O10 40 

Gagarinit (Y) NaCaY(F, Cl)6 -- 

Gerenit (Y) (Ca, Na)2(Y, REE)3Si6O18.2H2O -- 

Georceixit (Ba, REE)Al3 [ ] OHOHPO 2524 .)()(  -- 

Goyazit SrAl3(PO4)2(OH)5.H2O -- 



 

 

Tabulka 5: Přehled minerálů

Minerál 

Hingganit (Y) 

Iimoriit (Y) 

Kainosit (Y) 

Loparit (Ce) 

Monazit (Ce) 

Parisit (Ce) 

Perovskit 

Pyrochlor 

Rhabdophan (Ce) 

Rhabdophan (La) 

Rinkit (rinkolit) (Ca, Ce)

Samarskit (REE, Fe

Sphen (titanit) 

Steenstrupin (Ce) Na14

Synchizit (Ce) 

Synchyzit (Y) 

(doverit) 

Thalenit (Y) 
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ehled minerálů obsahujících Y či lanthanoidy – třetí část 

Vzorec 

(Y, Yb, Er)2Be2SiO8(OH)2 

Y2(SiO4)(CO3) 

Ca2(Y, Ce) Si4O12(CO3).H2O 

(Ce, Na, Ca)(Ti, Nb)O3 

(Ce, La, Nd, Th)PO4 

Ca(Ce, La)2(CO3)3F2 

(Ca, REE)TiO3 

(Ca, Na, REE)2Nb2O6(OH, F) 

(Ce, La)PO4.H2O 

(La, Ce)PO4.H2O 

(Ca, Ce)4Na(Na, Ca)2Ti(Si2O7)2F2(O, F)2 

(REE, Fe2+, Fe3+, U, Th, Ca)(Nb, Ta, Ti)O4 

(Ca, REE)TiSiO5 

14Ce6Mn2Fe2(Zr, Th)(Si6O18)2(PO4)7.3H2O 

Ca(Ce, La)(CO3)2F 

Ca(Y, Ce)(CO3)2F 

Y3Si3O10(F, OH) 

část [ ]2 . 

Oxidy Y a 

lanthanoidů (%) 

-- 

-- 

-- 

32 – 34 

35 – 71 

59 

37 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

3 

 

49 – 52 

-- 

-- 



 

 

Tabulka5: Přehled minerálů

Minerál 

Thorit 

Uraninit 

Vitusit (Ce) 

Xenotim (Y) 

Yttrofluorit 

Zirkon 

 

Označení v tabulce 

a lanthanoidů v minerálu nebyla k

Minerály, používané jako nej

zvýrazněným písmem. Z tabulky lze vy

bastnasit, brannerit, loparit , monazit a xenotim. U ostatních minerál

a lanthanoidů spíše jen o minoritní obsahy, p

 

5.2.1 Bastnasit [ ]19  

Tento minerál je v

zemin. Nachází se v kontaktních metamorfních zónách a pegmatitech (nap

Peak, Colorado). Jeho barva p

 

5.2.2 Loparit [ ]19  

Loparit je komplexní

či tantalu. Kovy vzácných zemin jsou získávány

18 

ehled minerálů obsahujících Y či lanthanoidy - čtvrtá č

Vzorec 

(Th, U)SiO4 

(U, Th, Ce)O2 

Na3(Ce, La, Nd)(PO4)2 

YPO4 

(Ca, Y)F2 

(Zr, REE)SiO4 

tabulce [ ]−−  znamená, že informace o daném procentuálním zastoupení Y 

minerálu nebyla k dispozici. 

Minerály, používané jako nejčastější zdroj Y či lanthanoidů jsou 

tabulky lze vyčíst, že jako nejběžnější zdroj t

bastnasit, brannerit, loparit , monazit a xenotim. U ostatních minerálů jde bohužel v

 spíše jen o minoritní obsahy, příp. jen o příměsi. 

Tento minerál je v současnosti jedním z nejvýznamnějších zdroj

kontaktních metamorfních zónách a pegmatitech (nap

Peak, Colorado). Jeho barva přechází od voskově žluté až do červenohně

Loparit je komplexní minerální látka. Těží se především pro svů

vzácných zemin jsou získávány z této rudy často spíše 

čtvrtá část [ ]2 . 

Oxidy Y a 

lanthanoidů (%) 

3 

-- 

-- 

52 – 67 

-- 

-- 

znamená, že informace o daném procentuálním zastoupení Y 

ů jsou v Tab. 5 vyznačeny 

ější zdroj těchto prvků slouží 

ů jde bohužel v případě Y 

ějších zdrojů kovů vzácných 

kontaktních metamorfních zónách a pegmatitech (např. poblíž Pikes 

ervenohnědé. 

edevším pro svůj obsah titanu, niobu 

 jako vedlejší produkt. 
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Ruda se vyskytuje především u poloostrova Kola v severozápadním Rusku a v Paraguayi. 

Oproti bastnasitu má výrazně vyšší koncentrace těžkých lanthanoidů a yttria.  

 

5.2.3 Monazit [ ]19  

Monazit je třetím nejvýznamnějším zdrojem kovů vzácných zemin. V roce 1980 

představoval asi 40 % světové produkce, ale v roce 2010 byl již jeho příspěvek k těžbě prvků 

vzácných zemin podstatně nižší. Význam monazitu jako zdroje Y a lanthanoidů postupně 

klesá, a to ze dvou hlavních důvodů. Prvním je, že zpracování monazitu je nákladnější než 

zpracování např. bastnasitu. Druhým důvodem je obsah významného množství radioaktivního 

ThO2 ve srovnání s bastnasitem, což vyžaduje speciální postupy v manipulaci a skladování 

vytěženého materiálu. Monazitová naleziště jsou kromě Austrálie také v Indii, Brazílii, 

Thajsku, Jižní Africe, apod. 

 

5.2.4 Xenotim [ ]19  

Jde o minerální fosfát, vlastnostmi podobný monazitu. Ve srovnání s monazitem však 

xenotim obsahuje menší množství radioaktivních látek – např. U3O8 a ThO2. Vzhledem 

k obsahům jednotlivých prvků se xenotim používá hlavně jako zdroj yttria a těžkých 

lanthanoidů. Hlavním producentem je Malajsie, dále pak Norsko či Brazílie. 

Prvky vzácných zemin jsou z uvedených minerálů / hornin obvykle extrahovány a 

rafinovány pomocí řady složitých chemických procesů, které jsou nezbytné z důvodu 

odstranění nečistot a oddělení jednotlivých prvků vzácných zemin. Hlavní a asi nejvíce 

problematická příměs je obvykle thorium, kvůli kterému řada minerálů / hornin vykazuje 

radioaktivitu. Likvidace radioaktivního materiálu je tedy závažnou překážkou průmyslové 

extrakce kovů vzácných zemin z hornin s vyšším obsahem radioaktivnách látek, zejména 

monazitu, který obvykle obsahuje značné množství thoria [ ]2 .  
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6 LANTHANOIDY (A YTTRIUM) PO SPALOVÁNÍ UHLÍ 

Minerály, které mají vyšší obsahy lanthanoidů a také yttria, jsou poměrně vzácné. 

Mnohem běžnější je výskyt těchto prvků ve formě stopových množství a příměsí 

v minerálech ostatních prvků. Z těchto důvodů se v posledních letech hledají i jiné materiály, 

které by mohly sloužit jako zdroj yttria, lanthanoidů a dalších vzácných prvků. V této 

souvislosti je velká pozornost zaměřena na uhlí a popely vznikající po jeho spalování. 

 

6.1 Obsahy Y a lanthanoidů v uhlí 

Obsahy Y a lanthanoidů publikované pro různá světová naleziště jsou shrnuta v Tab. 

6. Data uvedena v posledním sloupci byla převzata z práce Boušky a kol. [ ]24  a jsou uvedena 

ve formátu celosvětový průměr / maximální zjištěná hodnota. 

Z Tab. 6 je zřejmé, že nejvyšší obsahy mezi studovanými prvky pro uvedená uhlí 

z jednotlivých zemí vykazuje Ce, a dále pak Nd, La a Y. Ostatní lanthanoidy vykazují obsahy 

mnohem nižší – cca jednotky až desetiny ppm. Z hodnot uvedených pro uhlí pro jednotlivé 

země vyplývá, že obsahy lanthanoidů se mohou podle lokality výrazně lišit, např. u Ce bylo 

v uhlí z USA 21 ppm a v čínském uhlí 106 ppm. Tato variabilita je patrná i z hodnot 

uvedených v posledním sloupci Tab. 6 [ ]24  odpovídajících průměrů a maximální zjištěné 

hodnotě. 

Hodnot týkajících se obsahů lanthanoidů v českém uhlí / sedimentech z uhelných slojí 

je v literatuře velice málo, v Tab. 7 jsou shrnuty obsahy Y a lanthanoidů převzaté z práce 

Havelcové [ ]22 , Kříbka [ ]23  a Boušky [ ]24 . Také v českém uhlí byly ze studovaných prvků 

nejvyšší obsahy zjištěny u Ce, Nd, La a Y. Tyto hodnoty jsou srovnatelné s obsahy těchto 

prvků uvedenými v Tab. 6a. Pokud jde o porovnání průměrných obsahů Y a lanthanoidů 

v posledních sloupcích Tab. 6 a) a b), tj. obsahů těchto prvků v uhlí publikovaných Bouškou 

[ ]24  jako průměr uhlí českých a celosvětových, u Y, La, Ce a Nd jsou průměry v českých uhlí 

mírně vyšší.  
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Tabulka 6a: Průměrné obsahy yttria a lanthanoidů v uhlí – světová naleziště. 

 Zhuang a kol.  

[ ]20  

Dai [ ]25  Oliveria 

a kol. [ ]21  

Finkelman 

[ ]26  

Bouška [ ]24  

Prvek 

(ppm) 

Čína (1) Čína (2) Brazílie USA Svět 

Y 42 18,2 30,7 8,5 8,93/100,00 

La 43 22,5 28,9 12 10,48/100,00 

Ce 106 46,7 78,8 21 25,20/220,00 

Pr 10 6,42 7,69 2,4 8,89/44,00 

Nd 43 22,3 33,8 9,5 11,58/160,00 

Sm 9 4,07 7,40 1,7  

Eu  0,84 1,09 0,40 0,39/4,80 

Gd 8 4,65 6,92 1,8 2,44/16,00 

Tb 1 0,62 0,90 0,30 2,01/21,00 

Dy 7 3,74 4,94 1,9 1,94/28,00 

Ho 1 0,96 1,06 0,35 0,88/9,20 

Er 4 1,79 2,50 1,0 0,68/11,00 

Tm  0,64 〈 0,1 0,15 0,50/2,10 

Yb 4 2,08 2,85 0,95 0,78/8,40 

Lu  0,38 〈 0,8 0,14 0,70/6,30 
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Tabulka 6b: Průměrné obsahy yttria a lanthanoidů v uhlí a sedimentech – ČR. 

 Havelcová a kol. 

[ ]22  

Kříbek 

a kol. [ ]23  

Bouška [ ]24  

Prvek 

(ppm) 

uhlí 

Sokolovská pánev 

sediment 

Sokolovská pánev 

uhlí 

Severočeská pánev 

Y 15,3 23 – 36 10,19/26,00 

La 7,0 70 – 133 15,17/53,00 

Ce 95 118 - 197 36,11/123,0 

Pr   - 

Nd 109  17,55/75,00 

Sm 1,06   

Eu 0,52  0,71/3,00 

Gd   - 

Tb 0,34  0,57/1,00 

Dy 2,4  - 

Ho 5,5  0,53/1,00 

Er   - 

Tm   - 

Yb 1,33  0,74/3,00 

Lu 0,41   
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6.2 Obsahy Y a lanthanoidů ve vápencích 

Vzhledem ke skutečnosti, že uhlí je často v elektrárnách spalováno společně 

s vápencem, jsou významné i obsahy Y a lanthanoidů v této surovině. Přehled obsahů těchto 

prvků ve vápencích různých nalezišť je patrný z  Tab. 7. 

 

Tabulka 7: Obsahy Y a lanthanoidů ve vápencích z různých nalezišť. 

Prvek 

(ppm) 

 

 

England 

Cleve Hill 

[ ]27  

England 

Wenlock 

[ ]28  

United States 

Leavensworth 

[ ]27  

United 

States 

Byron 

Formation 

[ ]28  

British 

Columbia 

Redfern 

Lake 

[ ]27  

United 

States 

Lannon 

[ ]28  

La 7,9 25 3,8 1,23 8,2 4,4 

Ce - - - - - - 

Pr 1,7 7,6 1,3 0,22 1,6 0,78 

Nd 6,5 23 3,6 0,95 5,2 2,7 

Sm 1,5 5,3 0,64 0,17 1,00 0,50 

Eu 0,48 1,31 0,14 0,0032 0,27 0,14 

Gd 1,8 5,6 0,79 - 0,79 0,6 

Tb 0,32 1,6 0,084 - 0,072 0,103 

Dy - - - - - - 

Ho 0,39 0,97 0,26 0,031 0,12 0,096 

Er 0,9 2,4 0,38 0,082 0,42 0,25 

Tm 0,19 0,52 0,063 - 0,071 0,043 

Yb 0,95 4,0 0,40 0,134 0,44 0,3 

Lu 0,10 0,52 0,07 0,013 - 0,077 

Y 10,5 25 4,5 1,05 4,2 4,7 
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Z údajů uvedených v Tab. 7 vyplývá, že nejvíce zastoupené prvky v této surovině jsou 

Y, Nd a La (obsahy Ce nebyly v literatuře publikovány). 

Z Tab. 7 je rovněž patrné, že obsahy uvedených prvků (lanthanoidů a Y) jsou obecně 

vyšší u vápenců v Anglii než u vápenců v Severní Americe (tj. USA či Kanadě), přičemž 

kanadský vápenec obsahuje hodnoty u většiny prvků vyšší než vápence z USA [ ]30 . 

Proměnlivost obsahů těchto prvků v uhličitanech v závislosti na lokalitě může podle Hedricka 

[ ]30  souviset s různým obsahem prvků vzácných zemin v mořské vodě, ze které docházelo 

k jejich postupnému vysrážení. 

 

6.3 Obsahy Y a lanthanoidů v popelech po spalování 

Při spalování uhlí v elektrárnách a teplárnách je každoročně produkováno obrovské 

množství pevných produktů spalování – popelů. Obsahy Y a lanthanoidů v popelech po 

spalování uhlí převzaté z literatury [ ]29,6  jsou shrnuty v Tab. 8. 

V Tab. 8 jsou uvedeny obsahy studovaných prvků v popílcích z uhlí různých zemí. P – 

1, P – 2, P – 3 představují popílky z polského černého uhlí. UK – 1 je popílek z anglického 

černého uhlí spalovaného ve směsi s biomasou. UK – 2 a UK – 3 jsou popílky z anglického 

antracitu. S – 1 je popílek ze španělského černého uhlí (s vyšším obsahem prchavé hořlaviny). 

Poslední vzorek (S – 2) v Tab. 8 pochází rovněž ze španělského černého uhlí [ ]6 . 

Také v popelech uvedených v Tab. 8 vykazuje nejvyšší obsahy prvek Ce, a to ve všech 

popílcích. Vysoké obsahy v popílcích byly zjištěny také u Y, La a Nd – tyto obsahy se 

pohybují v řádu několika desítek ppm. Nejnižší obsahy byly zjištěny u Lu a Tm (nižší než 1 

ppm).  

Co se týče vzájemného porovnání jednotlivých vzorků, nejvyšší obsah lanthanoidů a 

yttria vykazuje popílek z anglického černého uhlí spalovaný ve směsi s biomasou (UK – 1). 

Poměrně vysoké obsahy prvků mají také popílky P – 1 a P – 3.  
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Tabulka 8: Obsahy lanthanoidů a Y v pevných produktech po spalování uhlí. 

 Blissett 2014 [ ]6  Querol 1995 [ ]29  

Prvek 

(ppm) 

P – 1 P – 2 P – 3 UK – 1 UK – 2 UK – 3 S – 1 S – 2 

Y 51,4 44,0 53,8 60,7 42,5 37,3 43,8 43,6 

La 61,4 52,6 60,7 85,7 51,0 41,9 56,5 55,1 

Ce 124,5 107,5 125,5 176,5 104,0 86,6 117,6 112,2 

Pr 13,9 12,2 13,7 19,3 11,8 9,4 13,7 13,2 

Nd 56,6 48,6 56,6 77,6 45,6 37,2 52,3 50,3 

Sm 11,6 10,0 10,1 15,4 9,2 7,1 - - 

Eu 2,6 2,5 2,6 3,2 2,0 1,7 - - 

Gd 11,3 9,1 10,4 13,4 7,9 7,4 - - 

Tb 1,5 1,6 1,8 1,9 1,4 1,2 1,6 1,5 

Dy 9,7 8,1 9,5 11,1 7,5 6,9 9,5 9,0 

Ho 1,9 1,7 2,0 2,2 1,7 1,4 1,9 1,7 

Er 5,7 5,0 5,2 6,1 4,1 3,7 5,3 5,1 

Tm 0,7 0,7 0,7 0,9 0,6 0,5 0,72 0,72 

Yb 4,7 4,1 5,4 5,8 3,8 3,4 4,8 4,6 

Lu 0,7 0,7 0,7 0,8 0,6 0,5 0,69 0,64 

 

V literatuře [ ]29,6  je možné také nalézt složení zrnitostních frakcí popílků po 

spalování uhlí, pro popílek UK – 1 a S – 1 (z Tab. 8) jsou obsahy yttria a lanthanoidů shrnuty 

do Tab. 9.  
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Tabulka 9: Obsahy Y a lanthanoidů v zrnitostních frakcích popílků. 

Prvek 

(ppm) 

Popílek UK – 1 [ ]6  Popílek S – 1 [ ]29  

Velikost zrn frakce (µm) Velikost zrn frakce (µm) 

〈 38 38 – 63 63 – 90 90 – 125 125 – 150 〉 150 0,3 – 2,5 2,5 – 10 10 – 35 35 – 50 50 – 100 〉 100 

Y 74,6 46,6 37,1 38,1 35,5 40,7 59,4 56,1 30,3 49,0 38,0 36,0 

La 99,3 68,5 57,2 54,3 50,2 56,0 68,6 64,2 35,9 62,5 61,5 50,8 

Ce 207,0 142,5 114,0 107,0 102,5 108,0 140,1 127,5 83,4 126,8 127,6 100,3 

Pr 24,2 16,5 13,4 12,6 12,0 13,2 16,6 15,4 8,5 15,1 14,9 11,4 

Nd 93,4 63,1 50,3 48,1 48,7 49,5 67,0 60,5 33,6 58,3 59,4 46,3 

Sm 17,6 12,2 8,7 9,1 8,9 10,3 - - - - - - 

Eu 3,8 2,7 2,0 2,0 1,8 2,0 - - - - - - 

Gd 15,9 10,3 8,6 7,8 7,4 8,8 - - - - - - 

Tb 2,3 1,5 1,2 1,1 1,0 1,3 2,0 1,8 1,0 1,6 1,7 1,2 

Dy 13,5 9,3 7,1 7,4 7,2 7,4 12,3 11,2 6,0 9,3 10,9 6,9 

Ho 2,6 1,6 1,4 1,5 1,3 1,4 2,3 2,1 1,1 1,8 1,7 1,5 

Er 7,1 4,9 3,8 3,9 3,6 4,2 7,2 6,0 3,5 5,5 5,2 3,7 

Tm 1,2 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 1,1 0,8 0,5 0,7 0,8 0,6 

Yb 6,4 4,5 3,6 3,4 3,7 3,6 6,5 5,9 3,0 4,8 5,0 3,9 

Lu 1,0 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,9 0,9 0,4 0,7 0,6 0,5 
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I když distribuce Y a lanthanoidů v zrnitostních frakcích popílků UK – 1 a S – 1 není 

jednoznačná, u obou těchto vzorků je patrné zvýšení obsahů prvků v jemnozrnné frakci. U 

popílku UK – 1 jde o frakci < 38 µm, u popílku S - 1 o velikost zrn spadající do intervalu 0,3 

– 2,5 µm. Je zajímavé, že toto zjištění je platné pro všechny prvky uvedené v Tab. 9. 

Vyšší obsahy stopových prvků v jemnozrnných částicích popílku se obvykle dávají do 

souvislosti s volatilizačně-kondenzačním mechanismem, kdy volatilizované prvky kondenzují 

/ sorbují se na částicích popela. Vzhledem k většímu specifickému povrchu jemnozrnných 

frakcí pak na tato zrna nakondenzuje obecně více stopových prvků. Dalším z možných 

vysvětlení obohacení Y a lanthanoidů v jemnozrnných frakcích pak může být jejich vazba 

v jemnozrnných minerálech, přítomných především ve frakcích o malé velikosti zrn. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7 STUDOVANÉ VZORKY, PŘÍSTROJE A METODY 

7.1 Vzorky 

Ve dvou elektrárnách (Poříčí a Tisová) bylo spalováno uhlí společně s vápencem 

v atmosférickém cirkulujícím fluidním kotli při asi 850 °C. V Poříčí bylo spalováno černé 

uhlí, v elektrárně Tisová uhlí hnědé. Spolu s uhlím byl do cirkulujícího fluidního ohniště 

přiváděn i vápenec; jeho hlavní funkcí bylo zachytávání oxidů síry, a tedy desulfurizace 

spalin. Ložový popel (LP) je obecně vypouštěn pod ohništěm, zatímco úletový popílek (UP) 

je zachytáván v elektroodlučovači či na tkaninovém filtru. Pro záchyt pevných částic byl 

v elektrárně Poříčí použit elektrostatický odlučovač, zatímco v elektrárně Tisová tkaninový 

filtr.  

 

7.2 Přístroje a metody 

Prvková analýza byla provedena metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie 

použitím energiově disperzního spektrometru SPECTRO X-LAB. Tento přístroj je vybaven 

Rh-rentgenovou lampou o výkonu 2 kW a Si(Li) detektorem. Použitím sekundárních terčíků 

(Pd, Cd a Co) a polarizačních terčíků je dosahováno optimálního buzení charakteristického 

rentgenového záření. Smícháním rozemletého vzorku (4 g) s mikromletým voskem (0,9 g) a 

homogenizací byla připravena tableta o průměru 32 mm, která byla slisována hydraulickým 

lisem silou 10 t. 

Obsah popela ve studovaných vzorcích byl zjištěn gravimetricky, při teplotě 815 °C. 

Z celkových vzorků popelů / popílků byly na sítech o velikosti ok 0,4 mm a 2,0 mm 

vyseparovány tři zrnitostní frakce vzorků LP, na sítech o velikosti ok 0,09 mm a 0,04 mm, 

pak vždy tři zrnitostní frakce vzorků UP.  



 

 

 

8 VÝSLEDKY A DISKUZE

8.1 Podíl zrnitostních frakcí v

Z celkového vzorku LP a UP byly p

elektrárny Poříčí jsou podíly frakcí z

podíly frakcí UP jsou vyneseny 

 

Obrázek 

 

Obrázek 

 

Podíly zrnitostních frakcí v

zpracovány na Obr. 6 a Obr. 
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VÝSLEDKY A DISKUZE 

Podíl zrnitostních frakcí v LP a UP 

celkového vzorku LP a UP byly připraveny vždy 3 zrnitostní frakce. V

jsou podíly frakcí z celkového vzorku LP graficky znázorn

podíly frakcí UP jsou vyneseny na Obr. 5. 

Obrázek 4:  Podíly frakcí z celkového vzorku LP 

Obrázek 5: Podíly frakcí z celkového vzorku UP 

Podíly zrnitostních frakcí v LP a UP u vzorků odebraných v elektrárnách Tisová byly 

zpracovány na Obr. 6 a Obr. 7. 

ipraveny vždy 3 zrnitostní frakce. V případě 

celkového vzorku LP graficky znázorněny na Obr. 4, 

 

:  Podíly frakcí z celkového vzorku LP - Poříčí. 

 

z celkového vzorku UP - Poříčí. 

elektrárnách Tisová byly 



 

 

 

Obrázek 6

Obrázek 

 

Z Obr. 4 a Obr. 6, znázor

Poříčí a Tisová, vyplývá, že frakce s

procentuální zastoupení. Tento trend byl zjišt

Co se týče vzorků UP (vynesených na

opačný trend. V případě UP z

velikostí zrn frakce. Naopak u UP z

zrn narůstá. 
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6: Podíly frakcí z celkového vzorku LP - Tisová.

Obrázek 7: Podíly frakcí z celkového vzorku UP 

Obr. 4 a Obr. 6, znázorňujících podíly frakcí z celkového vzorku LP z

í a Tisová, vyplývá, že frakce s největší velikostí zrn (> 2,0 mm) má nejmenší 

zastoupení. Tento trend byl zjištěn u vzorků LP odebraných v

ů UP (vynesených na Obr. 5 a 7), v obou elektrárnách byl zjišt

ř ě UP z elektrárny Poříčí procentuální obsah roste se snižující se 

stí zrn frakce. Naopak u UP z Tisové procentuální zastoupení frakce s

 

Tisová. 

 

: Podíly frakcí z celkového vzorku UP – Tisová. 

celkového vzorku LP z elektrárny 

tší velikostí zrn (> 2,0 mm) má nejmenší 

 LP odebraných v obou elektrárnách.  

obou elektrárnách byl zjištěn 

í procentuální obsah roste se snižující se 

Tisové procentuální zastoupení frakce s rostoucí velikostí 
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8.2 Prvková analýza studovaných vzorků 

Chemické složení černého uhlí, vápence a zrnitostních frakcí LP a UP pro vzorky 

odebrané v elektrárně Poříčí je shrnuto v Tab. 10, stejné výsledky pro vzorky pocházejících 

z elektrárny Tisová jsou patrné z Tab. 11.  

Hodnoty celkových vzorků LP a UP v Tab. 10 a 11 byly vypočteny na základě 

chemické analýzy zrnitostních frakcí a jejich zastoupení v celkových vzorcích LP či UP. 

Za účelem porovnání obsahů Y, La, Ce a Nd v uhlí, vápenci a zrnitostních frakcích 

produktů spalování v obou elektrárnách byly konstruovány Obr. 12 – 15. 

Porovnáme-li mezi sebou obsahy studovaných prvků v uhlí, vápenci a popelech, 

nejvyšší obsahy jsou vždy jednoznačně v popelech, pak následuje uhlí a nakonec obsahy 

vápence, kde jsou obsahy těchto prvků velmi nízké. Co se týče porovnání LP a UP, potom se 

tyto prvky obecně nacházejí ve větším množství v UP. Všechny tyto trendy jsou platné jak 

pro elektrárnu Poříčí, tak i pro elektrárnu Tisová. 

Z Tab. 10 a 11 je patrné, že obsahy Y, La, Ce a Nd jsou v obou studovaných uhlí, 

poměrně odlišné. Pro snazší vyhodnocení, porovnání obsahů těchto 4 studovaných prvků 

v černém uhlí spalovaném v elektrárně Poříčí a v hnědém uhlí z elektrárny Tisová je pro Y 

vyneseno na Obr. 8, pro La na Obr. 9, pro Ce na Obr. 10 a pro Nd na Obr. 11.  

Obsahy Y, La, Ce a Nd v uhlí z elektrárny Poříčí a Tisová zde byly vyneseny vedle 

obsahů těchto prvků v dalších vzorcích českých či zahraničních uhlí, které byly publikovány 

v literatuře [ ]2621− . 
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Tabulka 10: Chemické složení černého uhlí, vápence, zrnitostních frakcí LP a UP pro vzorky z elektrárny Poříčí. 

 Uhlí Vápenec Ložový popel (LP) Úletový popílek (UP) 

   < 0,4 mm 0,4 – 2,0 mm > 2,0 mm Průměr < 0,045 mm 0,045 – 0,09 mm > 0,09 mm Průměr 

   30,71 % 48,61 % 20,68 % 100 % 47,00 % 43,57 % 9,43 % 100 % 

Al2O3 % 10,41 0,32 22,67 27,40 30,28 26,54 30,51 32,64 33,15 31,69 

SiO2 % 17,43 1,03 54,46 61,87 58,64 58,93 46,84 50,95 53,31 49,24 

P2O5 % 0,018 0,150 0,037 0,051 0,026 0,043 0,077 0,082 0,091 0,081 

S % 0,47 0,004 2,02 0,78 0,36 1,07 1,08 1,25 1,28 1,17 

K2O % 0,70 0,12 1,77 2,13 2,25 2,04 1,71 1,92 2,03 1,83 

CaO % 0,30 51,45 6,80 2,53 0,73 3,47 6,75 6,04 5,08 6,28 

TiO2 % 0,25 0,03 0,54 0,65 0,84 0,66 0,76 0,75 0,74 0,75 

MnO % 0,016 0,020 0,104 0,053 0,021 0,062 0,044 0,037 0,025 0,039 

Fe2O3 % 1,36 0,18 5,93 3,90 2,64 4,26 4,27 3,37 2,55 3,72 

Y ppm 23 3,4 46 50 52 48 83 75 70 78 

Zr ppm 99 8,9 197 230 294 233 340 293 265 313 

Nb ppm 6 1,6 13 15 20 15 22 20 19 21 

La ppm 18 3,3 29 38 46 37 62 65 55 63 

Ce ppm 37 8,1 71 79 79 77 126 125 108 124 

Nd ppm 20 1,4 44 43 46 44 73 73 68 73 

Th ppm 8 0,5 19 19 22 20 33 30 27 31 
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Tabulka 11: Chemické složení hnědého uhlí, vápence, zrnitostních frakcí LP a UP pro vzorky z elektrárny Tisová. 

 Uhlí Vápenec Ložový popel (LP) Úletový popílek (UP) 

   < 0,4 mm 0,4 – 2,0 mm > 2,0 mm Průměr < 0,045 mm 0,045 – 0,09 mm > 0,09 mm Průměr 

   30,71 % 48,61 % 20,68 % 100 % 47,00 % 43,57 % 9,43 % 100 % 

Al2O3 % 8,25 0,17 14,38 20,57 26,01 16,25 27,31 27,85 27,93 27,88 

SiO2 % 11,39 1,23 20,85 39,22 37,68 25,96 33,85 34,06 34,32 34,22 

P2O5 % 0,096 0,142 0,170 0,306 0,275 0,207 0,360 0,340 0,366 0,358 

S % 1,34 0,01 3,85 1,30 0,38 3,11 3,23 3,38 3,65 3,55 

K2O % 0,06 0,03 0,10 0,16 0,25 0,12 0,18 0,20 0,19 0,20 

CaO % 0,42 51,93 32,60 17,07 1,00 27,85 16,53 15,78 15,39 15,56 

TiO2 % 1,99 0,02 3,56 4,63 6,19 3,89 6,61 6,65 6,82 6,76 

MnO % 0,005 0,012 0,017 0,013 0,017 0,016 0,024 0,022 0,019 0,020 

Fe2O3 % 1,02 0,11 1,87 1,69 2,78 1,85 3,92 3,72 3,11 3,33 

Y ppm 12 5,4 19 24 34 21 43 38 35 37 

Zr ppm 242 3,3 325 440 665 363 807 720 696 708 

Nb ppm 79 0,9 118 162 238 132 242 227 231 230 

La ppm 53 5,1 109 125 116 113 180 164 188 181 

Ce ppm 112 7,1 192 217 204 198 332 308 332 325 

Nd ppm 56 1,5 105 126 105 110 185 170 179 177 

Th ppm 4 0,5 11 13 2 11 16 17 13 14 
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Obrázek 8: Porovnání obsahů

 

Obrázek 9: Porovnání obsahů
 

: Porovnání obsahů Y v černém a hnědém uhlí s obsahy uvedenými v literatuř

 

: Porovnání obsahů La v černém a hnědém uhlí s obsahy uvedenými v literatuř

literatuře [ ]2621− . 

literatuře [ ]2621− . 
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Obrázek 10: Porovnání obsahů

 

Obrázek 11: Porovnání obsahů
 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Porovnání obsahů Ce v černém a hnědém uhlí s obsahy uvedenými v literatuř

 

: Porovnání obsahů Nd v černém a hnědém uhlí s obsahy uvedenými v literatuř

literatuře [ ]2621− . 

literatuře [ ]2621− . 
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Z důvodu přehlednosti jsou na Obr. 8, 9, 10 a 11 odlišeny barevně sloupce pro obě zde 

studovaná uhlí (červená barva), pro uhlí či sedimenty uhelných pánví ČR (oranžová barva) a 

pro uhlí ze světových lokalit (modrá barva). Tam, kde v literatuře nebyla dostupná všechna 

data pro uvedené vzorky uhlí, příslušný sloupec byl v obrázku vynechán (např. na Obr. 11 u 

porovnání obsahů Nd). 

Obsahy Y, La, Ce a Nd v uhlí 

Z Obr. 8, kde jsou porovnávány obsahy yttria, je patrné, že v námi studovaných uhlí 

je obsah Y o cca polovinu větší v černém uhlí (spalovaném v elektrárně Poříčí) než v hnědém 

uhlí (spalovaném v elektrárně Tisová). Každopádně obě zde studovaná uhlí vykazují vyšší 

obsah Y než je světový průměr [ ]24 . Porovnáme-li obsahy Y ve třech typech uhlí Číny, USA 

a Brazílie publikované v literatuře [ ]26,25,21 , pak nejnižší obsah byl uveden u uhlí z USA a 

jednoznačně nejvíce Y obsahovalo uhlí brazilské.   

Porovnání obsahů lanthanu na Obr. 9 ukazuje na výrazně vyšší obsah La v hnědém 

uhlí oproti černému uhlí. Obsah La v tomto hnědém uhlí je vysoký i s ohledem na obsahy 

v uhlí jiných světových lokalit, které se podobají obsahu tohoto prvku ve studovaném černém 

uhlí. Velmi vysoké obsahy La byly publikovány pro sedimenty Sokolovské uhelné pánve – ty 

jsou ještě vyšší než u námi studovaného hnědého uhlí.  

Vynesené obsahy ceru jsou patrné z Obr. 10. Podobně jako u La, také u Ce byl vyšší 

obsah zjištěn v hnědém uhlí, kde dokonce přesahuje hodnotu 100 ppm. Tento obsah je 

poměrně vysoký i s ohledem na množství Ce v uhlí zahraničních lokalit – např. oproti 

celosvětovému průměru je vyšší několikanásobně. Tento obsah převyšuje i obsah 

v brazilském uhlí, které z uvedených světových uhlí obecně obsahuje nejvyšší obsahy 

lanthanoidů a Y. Naopak obsah Ce v černém uhlí přibližně odpovídá obsahům v zahraničním 

uhlí a oproti celosvětovému průměru je jen mírně vyšší.  

Také vynesené koncentrace neodymu (Obr. 11) dokládají vyšší obsah tohoto prvku 

v námi studovaném hnědém uhlí ve srovnání s černým uhlím. U sedimentu ze Sokolovské 

pánve nebyly obsahy Nd v literatuře k dispozici. Při porovnání obsahů Nd v námi 

studovaných uhlí s dalšími vzorky z českých lokalit bylo zjištěno, že obsahy jsou v podstatě 

srovnatelné. Námi studované černé uhlí obsahuje Nd méně než uhlí hnědé, přesto je tento 

obsah vyšší než u celosvětového průměru (ale je nižší než např. u brazilského uhlí, které 

obecně vykazuje zvýšené obsahy lanthanoidů). Hnědé uhlí, studované v této práci, svým 

obsahem Nd, ostatní světová uhlí jednoznačně převyšuje.  
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Porovnáme-li mezi sebou obsahy čtyř studovaných prvků, Y, La, Ce a Nd, pak Y jako 

jediné vykazuje výrazně vyšší obsah v černém uhlí, zatímco ostatní tři prvky jsou naopak 

hojněji obsažené v námi studovaném hnědém uhlí. Obsahy Y, La a Nd se pohybují řádově 

v desítkách ppm, zatímco obsah Ce v hnědém uhlí je vyšší - přesáhl dokonce hodnotu 100 

ppm.  

Data vynesená na Obr. 8, 9, 10, 11, umožňují také porovnání obsahů Y, Ce a La v uhlí 

a sedimentu Sokolovské pánve, odkud jednoznačně vyplývá, že obsahy těchto prvků 

v sedimentech jsou mnohem vyšší (nejvýraznější rozdíl je patrný u La, jehož obsahy 

v sedimentech jsou více než 10 – krát vyšší).  

Porovnáme-li obsahy Y, La, Ce a Nd v námi studovaných uhlí s průměry pro světová 

uhlí publikovanými Bouškou [ ]24 , pak obsahy všech těchto čtyř prvků v obou uhlí jsou vždy 

vyšší než je světový průměr. Zatímco obsahy Y v hnědém uhlí a La, Ce a Nd v černém uhlí 

jsou vyšší jen mírně, u Y v černém uhlí a La, Ce a Nd v uhlí hnědém světový průměr 

převyšují velmi výrazně (často až několikanásobně). Co se týče vzájemného porovnání uhlí, z 

Číny, Brazílie a USA, pak z těchto tří publikovaných vzorků uhlí, byly nejvyšší obsahy Y, La, 

Ce i Nd zjištěny v brazilském uhlí a nejnižší vždy v uhlí z USA [ ]26,25,21 . 
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Obrázek 12: Obsah Y v uhlí, vápenci a produktech spalování 

Obrázek 13: Obsah La v 

 

: Obsah Y v uhlí, vápenci a produktech spalování černého a hnědého uhlí.

: Obsah La v uhlí, vápenci a produktech spalování černého a hnědého uhlí.

ědého uhlí. 

erného a hnědého uhlí. 
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Obrázek 14: Obsah Ce v uhlí, vápenci a produktech spalování 

Obrázek 15: Obsah Nd v uhlí, vápenci a produktech spalování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

bsah Ce v uhlí, vápenci a produktech spalování černého a hnědého uhlí.

: Obsah Nd v uhlí, vápenci a produktech spalování černého a hn

erného a hnědého uhlí. 

erného a hnědého uhlí. 
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Obsahy Y, La, Ce a Nd ve vápenci 

Porovnáme-li obsahy studovaných prvků ve vápencích spalovaných v elektrárně Poříčí 

a Tisová s analýzami vápenců prezentovanými v literatuře [ ]28,27  (Tab. 7), obsahy těchto 

prvků ve vápencích jsou obecně velmi nízké. A to jak v námi studovaných vápencích 

spalovaných v elektrárně Poříčí a Tisová, tak i ve vápencích z literatury, kde se obsahy těchto 

prvků pohybují řádově v jednotkách ppm. Jedinou výjimkou je jeden z anglických vápenců 

(Wenlock) prezentovaných v Tab. 7 [ ]28 , kde obsahy La, Nd a Y spadají do intervalu 10 – 25 

ppm (obsahy Ce nebyly publikovány).  

Obsahy Y, La Ce a Nd v popelech 

Porovnáme-li obsahy těchto prvků v popelech ze zde studovaného černého a hnědého 

uhlí, obsahy Y jsou vyšší v popelech z černého uhlí, zatímco obsahy La, Ce a Nd  jsou vyšší u 

popelů / popílků z elektrárny Tisová, kde bylo spalováno hnědé uhlí. Vzhledem k tomu, že 

obsahy těchto prvků ve vápencích spalovaných ve dvou studovaných elektrárnách se mezi 

sebou příliš neliší, množství Y, La, Ce a Nd v popelech je tedy dáno především jejich obsahy 

ve spalovaném uhlí. 

Dále bylo zjištěno, že obsahy Y, La, Ce i Nd byly vždy vyšší v UP ve srovnání 

s příslušným LP. 

V elektrárně Poříčí lze (až na malé výjimky) pozorovat podobný trend u všech 

studovaných prvků – zatímco v LP se obsahy prvků zvyšují s rostoucí velikostí zrn, v UP 

naopak obsahy prvků s rostoucí velikostí zrn frakce klesají. Nejvýraznější distribuce je patrná 

u Y, zatímco u Ce je téměř neznatelná (např. v LP). 

Pokud jde o distribuci prvků ve frakcích popelů z elektrárny Tisová, zde už jednotlivá 

zjištění nejsou tak jednoznačná. Zatímco Y se v elektrárně Tisová chová podobně jako 

v elektrárně Poříčí (v LP obsahy narůstají s rostoucí velikostí zrn, v UP v tomto směru naopak 

klesají), u ostatních prvků není možné činit jednoznačné závěry. V chování La, Ce a Nd je 

např. zajímavé, že v UP středněhrubá frakce obsahuje nejnižší obsahy těchto prvků, v LP jsou 

obsahy těchto prvků v této frakci naopak nejvyšší. Zatímco distribuce Ce v popelech 

z elektrárny Poříčí byla téměř neznatelná, v elektrárně Tisová se obsahy Ce v jednotlivých 

frakcích liší poměrně výrazně. 
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Vzhledem k tomu, že v literatuře jsou v popelech / popílcích dlouhodobě studovány 

především prvky toxické (např. za účelem snížení jejich emisí), informace o obsazích Y či 

lanthanoidů jsou poměrně vzácné [ ]29,6 . V Tab. 8 jsou uvedeny obsahy těchto prvků 

převzatých z literatury [ ]29,6  pro popílky pocházejících ze vzorků uhlí obecně o vyšším 

stupni prouhelnění (z černých uhlí a antracitu) – jde o popílky z polských, anglických a 

španělských elektráren. Porovnáme-li obsahy studovaných prvků při spalování černého uhlí 

v elektrárně Poříčí a při spalování černého uhlí v zahraničních elektrárnách, obsahy La, Ce a 

Nd jsou velmi podobné, zatímco obsahy Y jsou v Poříčí mírně vyšší. Naopak obsahy La, Ce a 

Nd v popílku z elektrárny Tisová jsou ve srovnání se zahraničními černouhelnými popílky 

(ale i s černouhelným popílkem z Poříčí) podstatně vyšší, což může být dáno mj. jiným typem 

spalovaného uhlí.  

Co se týče zrnitostních frakcí, analýzy z literatury (vztahující se ke spalování černého 

uhlí) v anglické a španělské elektrárně [ ]29,6 , dokládají nejvyšší obsahy Y, La, Ce a Nd 

v nejjemnějších frakcích UP. V popílku anglické elektrárny pak obsahy postupně klesají se 

zvyšující se velikosti zrn, v popílku ze španělské elektrárny už pak tento další trend není tak 

jednoznačný. Každopádně v elektrárně Poříčí jsou obsahy v jemnozrnné frakci UP také vyšší 

než např. ve frakci hrubozrnné – tedy i v tomto směru distribuce studovaných prvků 

v podstatě odpovídá závěrům z literatury.  

 

Faktor obohacení 

Za účelem vyhodnocení chování prvků při spalování uhlí, bývají často prezentovány 

hodnoty tzv. faktoru obohacení (Enrichment factor). 

Porovnání obsahů studovaných prvků v UP oproti LP, bylo nejprve hodnoceno 

prostřednictvím faktoru obohacení EF (UP / LP): 

,
),(

),(
)/(

LPiw

UPiw
LPUPEF =   (1) 

kde w(i, UP) a w(i,LP) jsou  hmotnostní zlomky studovaných prvků v UP a LP. Tyto hodnoty 

byly vyneseny na Obr. 16. 



 

 

 

Obrázek 16: Faktor obohacení Y, La, Ce a Nd v úletovém popílku ve srovnání s ložovým 

Z hodnot vynesených na Obr. 16 vyplývá, že všechny hodnoty faktoru obohacení 

převyšují hodnotu 1 (tj. studované prvky vykazují vyšší obsahy v

Y, La, Ce a Nd v popílku je navíc pom

než cca 1,6. Obohacení prvků

souvislosti s volatilizačně-kondenza

kondenzují na částicích UP, č

málo těkavých prvků zvýšené obsahy v

jemnozrnné minerály, čímž se jejich obsahy v

Obohacení / ochuzení studovaných prvk

na základě faktoru obohacení EF (<0,045 / UP celk):

/045,0( UPcelkUPEF <

kde w(i, UP<0,045 mm) a w(i, UPcelk

v jemnozrnné frakci a celkového vzorku UP.
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: Faktor obohacení Y, La, Ce a Nd v úletovém popílku ve srovnání s ložovým 

popelem v elektrárně Poříčí a Tisová. 

 

hodnot vynesených na Obr. 16 vyplývá, že všechny hodnoty faktoru obohacení 

evyšují hodnotu 1 (tj. studované prvky vykazují vyšší obsahy v UP oproti LP). Obohacení 

popílku je navíc poměrně výrazné – většina vypočtených

než cca 1,6. Obohacení prvků v UP oproti LP se u těkavých prvků v literatu

kondenzačním mechanismem, kdy prvky volatilizované v

ásticích UP, čímž jejich koncentrace v tomto materiálu roste. U net

ů zvýšené obsahy v UP pak obvykle souvisí s

čímž se jejich obsahy v  UP zvyšují. 

Obohacení / ochuzení studovaných prvků v jemnozrnné frakci UP bylo vyhodnoceno 

 faktoru obohacení EF (<0,045 / UP celk): 

,
),(

)045,0,(
)

UPcelkiw

mmUPiw
UPcelk

<
=

 

UP<0,045 mm) a w(i, UPcelk) jsou hmotnostní zlomky studovaných prvk

jemnozrnné frakci a celkového vzorku UP. 

 

: Faktor obohacení Y, La, Ce a Nd v úletovém popílku ve srovnání s ložovým 

hodnot vynesených na Obr. 16 vyplývá, že všechny hodnoty faktoru obohacení 

UP oproti LP). Obohacení 

čtených hodnot je větších 

literatuře obecně dává do 

ním mechanismem, kdy prvky volatilizované v ohništi 

mto materiálu roste. U netěkavých či 

UP pak obvykle souvisí s jejich vazbou na 

jemnozrnné frakci UP bylo vyhodnoceno 

(2)
 

) jsou hmotnostní zlomky studovaných prvků 



 

 

 

Takto vypočtené hodnoty jsou pro Y, La, Ce, Nd vyneseny 

Obrázek 17: Faktor obohacení Y, La,

srovnání s celkovým vzorkem UP v elektrárn

 

Hodnoty faktoru obohacení vynesené na Obr. 17 se pohybují kolem hodnoty 1 

obsahy studovaných prvků v

Jedinou výjimku tvoří zvýšený obsah Y v

v tomto případě není obohacení Y v

 

8.3 Korelace mezi obsah

Cílem této bakalářské práce bylo p

v uhlí, vápenci a popelech a jejich vzájemné porovnání, p

publikovanými v literatuře.

Vzhledem k zajímavým trend

pozornost zaměřena také na p

obsahy dalších prvků v těchto frakcích. Možný vztah mezi obsahy Y, La, Ce a Nd a obsahy 

dalších prvků byl vyhodnocen prost

každou tuto hodnocenou závislost. Zvláš
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tené hodnoty jsou pro Y, La, Ce, Nd vyneseny na Obr. 17. 

: Faktor obohacení Y, La, Ce a Nd v jemnozrnné frakci UP 

srovnání s celkovým vzorkem UP v elektrárně Poříčí a Tisová.

Hodnoty faktoru obohacení vynesené na Obr. 17 se pohybují kolem hodnoty 1 

ů v jemnozrnné frakci UP a celkovém vzorku UP  jsou srovnatelné. 

ří zvýšený obsah Y v jemnozrnné frakci UP z elektrárny Tisová, ale ani 

 není obohacení Y v jemnozrnné frakci popílku příliš výrazné.

Korelace mezi obsahy prvků v zrnitostních frakcích LP a UP

Cílem této bakalářské práce bylo především vyhodnocení obsah

uhlí, vápenci a popelech a jejich vzájemné porovnání, příp. porovnání s

ře. 

zajímavým trendům v distribuci prvků v zrnitostních frakcích byla 

ena také na případnou vzájemnou souvislost mezi obsahy Y, La, Ce a Nd a 

ěchto frakcích. Možný vztah mezi obsahy Y, La, Ce a Nd a obsahy 

 byl vyhodnocen prostřednictvím vypočtených korelač

každou tuto hodnocenou závislost. Zvlášť byly hodnoceny závislosti v

 

 

Ce a Nd v jemnozrnné frakci UP ( < 0,045 mm) ve 

ě ř čí a Tisová. 

Hodnoty faktoru obohacení vynesené na Obr. 17 se pohybují kolem hodnoty 1 – tj. 

jemnozrnné frakci UP a celkovém vzorku UP  jsou srovnatelné. 

elektrárny Tisová, ale ani 

říliš výrazné. 

zrnitostních frakcích LP a UP 

edevším vyhodnocení obsahů Y, La, Ce a Nd 

říp. porovnání s obsahy 

zrnitostních frakcích byla 

ípadnou vzájemnou souvislost mezi obsahy Y, La, Ce a Nd a 

chto frakcích. Možný vztah mezi obsahy Y, La, Ce a Nd a obsahy 

tených korelačních koeficientů pro 

 byly hodnoceny závislosti v elektrárně Poříčí a 
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v elektrárně Tisová, v každé elektrárně pak (z důvodu odlišného charakteru vzorku) navíc 

zvlášť pro LP a UP. 

 

Vypočtené korelační koeficienty (R) pro frakce LP a UP v elektrárně Poříčí jsou 

shrnuty v Tab. 12, pro elektrárnu Tisová jsou korelační koeficienty uvedené v Tab. 13.  

Vzhledem k velikému množství hodnocených závislostí byly pro další grafické 

zpracování vybrány jen ty nejzajímavější - závislosti mezi obsahy Y, La, Ce a Nd a obsahy 

Zr, Th, Nb, TiO2 a P2O5. Pro spalovací test v elektrárně Poříčí jsou závislosti mezi obsahy 

těchto čtyř studovaných prvků a Zr znázorněné na Obr. 18, v případě souvislostí s obsahy Th 

na Obr. 19, pro Nb na Obr. 20, pro TiO2 a P2O5 pak na Obr. 21 a Obr. 22. Stejné závislosti 

jsou pro elektrárnu Tisová patrné z Obr. 23 – 27. Na všech těchto obrázcích (Obr. 18 – 27) 

jsou vzhledem k odlišnému charakteru obou materiálů hodnoceny zvlášť frakce LP a zvlášť 

frakce UP. 
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Tabulka 12: Korelační koeficient (R) pro Y, La, Ce a Nd ve frakcích ložového popela a 

úletového popílku v elektrárně Poříčí. 

 Ložový popel Úletový popílek 

Y La Ce Nd Y La Ce Nd 

Al2O3 0,998 0,994 0,927 0,543 -0,978 -0,397 -0,686 -0,649 

SiO2 0,709 0,590 0,901 -0,255 -0,999 -0,560 -0,808 -0,778 

P2O5 -0,261 -0,407 0,063 -0,966 -0,956 -0,792 -0,952 -0,935 

S -0,995 -0,969 -0,971 -0,417 -0,970 -0,365 -0,659 -0,620 

K2O 0,995 0,970 0,971 0,418 -0,998 -0,541 -0,794 -0,763 

CaO -0,999 -0,980 -0,957 -0,464 0,976 0,742 0,925 0,906 

TiO2 0,942 0,982 0,780 0,762 0,991 0,682 0,889 0,866 

MnO -0,998 -0,995 -0,924 -0,550 0,960 0,784 0,948 0,931 

Fe2O3 -0,998 -0,995 -0,925 -0,547 0,994 0,662 0,877 0,852 

Zr 0,931 0,976 0,761 0,780 0,999 0,568 0,814 0,784 

Nb 0,908 0,962 0,720 0,817 0,998 0,531 0,787 0,756 

Th 0,756 0,849 0,500 0,944 0,991 0,682 0,889 0,866 
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Tabulka 13: Korelační koeficient (R) pro Y, La, Ce a Nd ve frakcích ložového popela a 

úletového popílku v elektrárně Tisová. 

 Ložový popel Úletový popílek 

Y La Ce Nd Y La Ce Nd 

Al2O3 0,976 0,481 0,543 0,029 -0,985 -0,063 -0,373 -0,713 

SiO2 0,709 0,873 0,907 0,557 -0,956 0,391 0,077 -0,322 

P2O5 0,602 0,934 0,957 0,669 0,017 0,992 0,980 0,820 

S -0,901 -0,666 -0,718 -0,253 -0,921 0,483 0,182 -0,224 

K2O 0,998 0,321 0,390 -0,141 -0,897 -0,586 -0,622 -0,883 

CaO -0,985 -0,438 -0,503 0,018 0,998 -0,158 0,158 0,540 

TiO2 0,997 0,351 0,418 -0,110 -0,829 0,643 0,369 -0,032 

MnO 0,148 -0,907 -0,874 -0,999 0,925 -0,474 -0,173 0,232 

Fe2O3 0,881 -0,207 -0,314 -0,630 0,867 -0,586 -0,300 0,105 

Zr 1,000 0,276 0,345 -0,190 0,996 -0,026 0,288 0,648 

Nb 0,999 0,305 0,374 -0,158 0,867 0,404 0,671 0,912 

Th -0,872 0,228 0,155 0,646 0,647 -0,825 -0,606 -0,237 
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Obrázek 18: Vzájemný vztah obsahů Y, La, Ce a Nd a obsahu Zr ve frakcích LP a UP při spalování černého uhlí v elektrárně Poříčí. 
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Obrázek 19: Vzájemný vztah obsahů Y, La, Ce a Nd a obsahu Th ve frakcích LP a UP při spalování černého uhlí v elektrárně Poříčí. 
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Obrázek 20: Vzájemný vztah obsahů Y, La, Ce a Nd a obsahu Nb ve frakcích LP a UP při spalování černého uhlí v elektrárně Poříčí. 
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Obrázek 21: Vzájemný vztah obsahů Y, La, Ce a Nd a obsahu TiO2 ve frakcích LP a UP při spalování černého uhlí v elektrárně Poříčí. 
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Obrázek 22: Vzájemný vztah obsahů Y, La, Ce a Nd a obsahu P2O5 ve frakcích LP a UP při spalování černého uhlí v elektrárně Poříčí. 
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Obrázek 23: Vzájemný vztah obsahů Y, La, Ce a Nd a obsahu Zr ve frakcích LP a UP při spalování hnědého uhlí v elektrárně Tisová. 
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Obrázek 24: Vzájemný vztah obsahů Y, La, Ce a Nd a obsahu Th ve frakcích LP a UP při spalování hnědého uhlí v elektrárně Tisová. 
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Obrázek 25: Vzájemný vztah obsahů Y, La, Ce a Nd a obsahu Nb ve frakcích LP a UP při spalování hnědého uhlí v elektrárně Tisová. 
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Obrázek 26: Vzájemný vztah obsahů Y, La, Ce a Nd a obsahu TiO2 ve frakcích LP a UP při spalování hnědého uhlí v elektrárně Tisová. 
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Obrázek 27: Vzájemný vztah obsahů Y, La, Ce a Nd a obsahu P2O5 ve frakcích LP a UP při spalování hnědého uhlí v elektrárně Tisová. 
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8.3.1 Elektrárna Poříčí 

V popelech a popílcích odebraných v elektrárně Poříčí, lze pro chování Y, La, Ce a Nd 

vysledovat tyto trendy: 

• Všechny 4 studované prvky vykazují vzájemně podobnou distribuci v zrnitostních 

frakcích LP a UP. 

• U všech těchto prvků byly zjištěny nepravděpodobné asociace s P a S (většinou se 

záporným korelačním koeficientem a tedy klesající závislostí). 

• Naopak vysoké hodnoty korelačních koeficientů byly zjištěny pro závislosti mezi 

obsahy Y, La, Ce a Nd a obsahy Zr, Th, Nb, TiO2. 

Z uvedeného vyplývá, že výskyt těchto prvků ve fosforečnanech (xenotim, monazit, 

apod.) v tomto případě není příliš pravděpodobný. Výsledky naopak naznačují možný výskyt 

Y, La, Ce a Nd v minerálech obsahujících Zr, Th, Nb a Ti.  

Nejběžnější minerály Y a lanthanoidů převzaté z literatury [ ]2  jsou shrnuty v Tab. 5 

(teoretická část). S ohledem na výše uvedená pozorování by u popelů v elektrárně Poříčí 

připadaly v úvahu např. minerály jako zirkon (Zr, REE)SiO4, anatas (Ti, REE)O2, perovskit 

(Ca, REE)TiO3, samarskit(REE, Fe2+, Fe3+, U, Th, Ca)(Nb, Ta, Ti)O4, euxenit (Y, Ca, Ce, U, 

Th)(Nb, Ta, Ti)2O6, loparit (Ce, La, Na, Ca, Sr)(Ti, Nb)O3, ergusonit (Ce, La, Y)NbO4, thorit 

(Th, U)SiO4, uraninit (U, Th, Ce)O2 apod.  
V této souvislosti jsou rovněž zajímavé vzájemné korelace mezi prvky Zr, Th, Nb a 

Ti, což bylo vyneseno na Obr. 28 (a na Obr. 29 pro elektrárnu Tisová). Z vysokých 

korelačních koeficientů patrných na Obr. 28 vyplývá, že společný výskyt Zr, Th, Nb a Ti je 

velmi pravděpodobný. 

Vzhledem k tomu, že v elektrárně Poříčí bylo spalováno české uhlí, další pozornost při 

hledání minerálů obsahujících všechny výše uvedené prvky (nebo alespoň většinu z nich) byla 

zaměřena především na práci českých autorů (studujících minerály v ČR).  

V práci Ulrycha a Pivce [ ]31  byly prezentovány výsledky chemické analýzy Zr – Ti – 

REE minerálů Českého masivu (kalzirtit, hainit, fluorový eudialyt, perrierit, Zr – minerál 

eudialyt – katapleitové skupiny), doplněné o informaci, že tyto minerály jsou často geneticky 

spjaty s koncentracemi U a Th.  
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Obrázek 28: Vzájemný vztah obsahů Th – Zr – Nb – TiO2 ve frakcích LP a UP při spalování černého uhlí v elektrárně Poříčí. 
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Obrázek 29: Vzájemný vztah obsahů Th – Zr – Nb – TiO2 ve frakcích LP a UP při spalování hnědého uhlí v elektrárně Tisová. 
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V disertační práci R. Škody [ ]32 byly studovány grafitické pegmatity z třebíčské 

oblasti obsahující minerály skupiny aeschynitu a euxenitu s obsahem těchto hlavních skupin 

prvků Ca(Nb, Ta)2O6, (Y, REE)Nb TiO6 a (U, Th)Ti2O6. 

Ze zahraničních autorů stojí za zmínku práce Pollera a kol. (2001) [ ]33  zaměřená na 

chemické složení minerálu zirkonu (ZrSiO4). Zde je publikována řada prvků, které v zirkonu 

bývají obvykle rovněž zastoupeny. Častá je substituce Zr4+ za U4+, Th4+ či Hf4+ z důvodu 

stejného náboje. Vzhledem k tomu, že většina lanthanoidů a Y má nejčastěji náboj 3+, je při 

substituci za Zr4+ nutná kompenzace náboje, a to např. právě prostřednictvím Nb5+, Ta5+ nebo 

P5+. 

Údaje publikované v literatuře tedy podporují hypotézu, že asociace Y, La, Ce a Nd 

s prvky Zr, Th, Nb a Ti je možná a v tomto případě i velmi pravděpodobná [ ]3331− . 

 

8.3.2 Elektrárna Tisová 

Vzájemné vztahy mezi studovanými prvky v elektrárně Tisová jsou odlišné od 

chování těchto prvků v elektrárně Poříčí. S výjimkou Y, které vykazuje poměrné vysoký a 

kladný korelační koeficient s obsahy Zr a Nb, byly nejvýznamnější korelace Ce, La a Nd 

zjištěny s P. Ačkoli příměsi těchto prvků v xenotimu nelze vyloučit, vzhledem ke korelačním 

koeficientům mezi Y a P tato asociace není v tomto případě příliš pravděpodobná. Naopak 

výskyt a vazba Ce, Nd a La v monazitu bude v tomto případě mnohem pravděpodobnější. 

Nejhojnější zastoupený typ monazitu je s vysokým obsahem Ce, ale také varianty 

s převládajícím La či Nd jsou poměrně běžné. Jak vyplývá mj. i z Tab. 5, monazit (Ce, La, 

Nd)PO4 je jedním s nejběžnějších a nejvíce rozšířených minerálů Ca, La a Nd [ ]2 . 

Vzhledem k tomu, že ve vzorcích z elektrárny Tisová Y nevykazuje významnější 

korelace s TiO2 či P2O5, výrazný vztah s obsahy Zr a Nb pravděpodobně odpovídá jeho vazbě 

v zirkonu, kde jeho 3+ náboj může být kompenzován nábojem 5+ z niobu [ ]33 . 
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9 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení obsahů Y, La, Ce a Nd v uhlí, 

vápencích a popelech / popílcích pocházejících ze spalování černého a hnědého uhlí ve dvou 

fluidních elektrárnách. Pozornost byla zaměřena jak na vzájemné porovnání obsahů 

studovaných prvků v těchto materiálech, tak i na vyhodnocení prezentovaných dat s ohledem 

na informace dostupné v literatuře pro zahraniční uhlí, vápence a popely / popílky.  

Hodnoceny byly také případné souvislosti mezi obsahy Y, La, Ce a Nd a obsahy dalších 

prvků v zrnitostních frakcích popelů.  

V černém uhlí (spalovaném v elektrárně Poříčí) byl zjištěn vysoký obsah Y (23 ppm), 

zatímco  hnědé uhlí z elektrárny Tisová vykazovalo vyšší koncentrace La (53 ppm), Ce (112 

ppm) a Nd (56 ppm). Světový průměr publikovaný Bouškou [ ]24 , pro obsahy těchto prvků 

v uhlí je 8,93 ppm pro Y, 10,48 ppm pro La, 25,2 ppm pro Ca a 11,58 ppm pro Nd – obsahy 

studovaných prvků ve dvou českých uhlí jsou tedy oproti světovému průměru často až 

výrazně vyšší. 

Porovnáme-li mezi sebou obsahy studovaných prvků v uhlí, vápenci a popelech, 

nejvyšší obsahy byly jednoznačně zjištěny v popelech, pak následovala obě uhlí a nakonec 

oba vápence, kde jsou obsahy těchto prvků velmi nízké. Pokud jde o vzájemné porovnání 

popelů, v UP jsou obsahy obecně vždy vyšší než v LP.  

Pokud jde o distribuci studovaných prvků v zrnitostních frakcích popelů po spalování 

černého uhlí, pak v LP se obsahy Y, La, Ce a Nd zvyšují s rostoucí velikostí zrn frakce, 

zatímco v UP byl zjištěn opačný trend. Při spalování hnědého uhlí v elektrárně Tisová bylo 

toto chování zjištěno pouze u Y, u ostatních prvků nebyl tento trend jednoznačný. 

Dále byla hodnocena případná vzájemná souvislost mezi obsahy Y, La, Ce a Nd a 

obsahy dalších prvků v těchto frakcích. V popelech a popílcích odebraných v elektrárně Poříčí 

u všech těchto prvků byly zjištěny nepravděpodobné asociace s P (výskyt těchto prvků v 

xenotimu či monazitu není příliš pravděpodobný). Naopak vysoké hodnoty korelačních 

koeficientů byly zjištěny pro závislosti mezi obsahy Y, La, Ce a Nd a obsahy Zr, Th, Nb, 

TiO2. Výsledky naopak naznačují možný výskyt Y, La, Ce a Nd v minerálech obsahujících 

Zr, Th, Nb a Ti - v úvahu tedy připadají např. minerály jako zirkon (Zr, REE)SiO4, anatas (Ti,  

REE)O2, perovskit (Ca, REE)TiO3, samarskit (REE, Fe2+, Fe3+, U, Th, Ca)(Nb, Ta, Ti)O4,  

euxenit (Y, Ca, Ce, U, Th)(Nb, Ta, Ti)2O6, loparit (Ce, La, Na, Ca, Sr)(Ti, Nb)O3, fergusonit 
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(Ce, La, Y)NbO4, thorit (Th, U)SiO4 či uraninit (U, Th, Ce)O2. V zirkonu je Zr4+ často 

substituováno Th4+ , ale i lanthanoidy. Vzhledem k častému náboji lanthanoidů 3+, je při 

substituci za Zr4+ nutná kompenzace jeho náboje, a to často např. právě prostřednictvím Nb5+ 

[ ]33 . Ulrych a Pivec [ ]31  prezentovali řadu Zr – Ti – REE minerálů (kalzirtit, hainit, fluorový 

eudialyt, perrierit atd.) pocházejících z Českého masivu společně s informací, že tyto minerály 

jsou často geneticky spjaty s vyššími koncentracemi U a Th. V pegmatitech z třebíčské oblasti 

byly navíc zjištěny minerály skupiny aeschynitu a euxenitu s obsahem těchto hlavních skupin 

prvků Ca(Nb, Ta)2O6, (Y, REE)Nb TiO6 a (U, Th)Ti2O6 [ ]32 . 

Vzájemné vztahy mezi studovanými prvky v elektrárně Tisová jsou odlišné od 

chování těchto prvků v elektrárně Poříčí. Jedinou výjimkou je Y, jehož obsahy rovněž 

vykazují poměrně vysoký korelační koeficient s obsahy Zr a Nb, což odpovídá jeho vazbě 

v zirkonu, kde jeho 3+ náboj může být kompenzován nábojem 5+ z niobu [ ]33 . U Ce, La a 

Nd byly nejvýznamnější korelace zjištěny s P, což s největší pravděpodobností odpovídá 

jejich vazbě v monazitu (Ce, La, Nd)PO4 [ ]2 . 
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