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Anotace 

Cílem teoretické části práce je seznámení se s historií a současným stavem těţby a úpravy 

uranu u nás i ve světě společně s jeho vlivem na ţivotní prostředí.  

Praktická část práce se zabývá posouzením moţnosti sorpce uranu na vybraných 

sorbentech a jejich vzájemném srovnání. Jako sorbent byla pouţita křídlatka česká 

(Reynoutria bohemica) a Cansorb. Byla sledována závislost koncentrace uranu v roztoku 

ve stanovených časových intervalech sorpce. Analýza vzorků byla provedena metodou 

hmotnostní spektrometrie s induktivně vázaným plazmatem. 
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Summary 

Aim theoretic parts work is acquaintance with story and state - of - the - art mining and 

adjustment uranium at our place and abroad and together with his environmental impact. 

Practical volume of work deal with appreciation possibilities sorption uranium on choice 

sorbent and their mutual confrontation. Like sorbent was used Reynoutria bohemica and 

Cansorb. Was monitored dependence concentration uranium solute in given time period 

sorption. Analysis patterns was effected method inductively coupled plasma-mass 

spektrometry. 

Keywords 

Uranium; sorption; sorbent; adsorption izoterm; biosorption; 
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1 Úvod 

Uran má velký význam v historii České republiky. Jeho těţba ve velké míře začala 

v období studené války. Po svrţení atomových bomb na Japonsko se stal ţádanou 

surovinou vyuţívanou k vojenským účelům. Po ukončení studené války a začátku 

odzbrojování se poptávka sníţila. Objev uranu a jeho štěpné reakce byl však velkým 

přínosem i pro mírové vyuţití atomu k výrobě elektrické energie v jaderných elektrárnách. 

Význam uranu bude nadále značný, zvláště teď kdyţ je fáze výzkumu a bezpečnosti 

provozu jaderných elektráren a bezpečného nakládání s vyhořelým jaderným palivem  

u konce. Kaţdým rokem se poptávka zvětšuje. Budoucnost těţby uranu v České republice 

tak bude záviset na vývoji světového obchodu s energetickými surovinami. V současnosti 

mají o obnovení těţby uranu zájem především zahraniční společnosti. 

Těţba a zpracování uranových rud byla činnost nešetrná k ţivotnímu prostředí  

a zanechala po sobě fatální následky. Poškození ţivotního prostředí dosáhlo takového 

rozměru, ţe se s ním budeme vyrovnávat ještě desítky let. Přítomnost uranu v místech 

bývalé těţby a úpravy představuje riziko pro ţivotní prostředí. Uvolněný uran znečišťuje 

půdu společně s podzemní a povrchovou vodou a můţe se dostat aţ do potravního řetězce 

člověka. Tato skutečnost představuje zdravotní rizika a je nutné je co nejrychleji odstranit. 

K čištění zejména vodných roztoků se vyuţívají nejrůznější technologie zaloţené na 

fyzikálně-chemických procesech. V současnosti se začali prosazovat biotechnologické 

metody vyuţívající k adsorpci kovů na biosorbentech různé druhy biomasy, jejíţ 

pořizovací ceny jsou podstatně niţší. Snaha najít vhodný typ biomasy, která je zároveň 

odpadním produktem je celosvětová. 

2 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je porovnání sorpčních schopností dvou organických 

sorbentů při sorpci uranových iontů z vodného výluhu. 
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3 Uran  

Po objevu štěpné reakce atomového jádra uranu se stal vyhledávanou surovinou. 

Těţba uranu byla však na začátku podmíněná hlavně výrobou nukleárních zbraní 

v průběhu studené války. V dnešní době se však stává strategickou energetickou surovinou 

a poptávka na světovém trhu je kaţdým rokem větší. 

3.1 Historie  

Uranový průmysl se v České republice začal rozrůstat po ukončení druhé světové 

války, kdy se uran stal světově ţádanou surovinou. Jiţ během světové války mezi sebou 

začali soupeřit západní mocnosti s SSSR o vojenskou převahu. Po ukončení války 

svrhnutím dvou atomových pum na Japonsko se začal boj o nukleární nadvládu. 

K nukleárnímu výzkumu bylo nutné disponovat velkým mnoţstvím uranu, které sověti do 

roku 1945 neměli. Na území tehdejšího SSSR bylo známo naleziště pouze v Tadţikistánu. 

Mnoţství potřebné k výrobě jadrných zbraní si mohli zajistit během války pouze 

Američané z loţisek v Coloradu a dovozem z Kanady a z Belgického Konga. Uran se u nás 

začal těţit koncem 19. století. V roce 1945 byla vytěţena necelá 1 tuna uranu a dalších 30 

tun bylo získáno z radioaktivních odvalů a koncentrátů pro výrobu barev. V roce 1947 se 

jiţ vytěţilo 60 tun uranu, to však stále nestačilo poţadavkům SSSR.  

V České republice bylo osm rozsáhlejších územních celků tzv. rudných rajónů, na 

kterých se těţila uranová ruda: jáchymovský, hornoslavskovský, příbramský, 

západomoravský, západočeský, severočeský rudní rajón a dále pak uranové loţisko 

v Rychlebských horách a u Jindřichova Hradce. Těţba se v počátcích prováděla 

primitivním ručním způsobem. Rudní ţíly se vytloukaly špičáky a kladivy a vytěţená ruda 

se ukládala do bedýnek a barelů. Ještě v roce 1946 se ruda ze štol dopravovala koňským 

spřeţením. Jediná mechanizace byla kolečka, necičky a hřebla, slouţící k odhrabání 

natěţené rudy. Teprve v padesátých letech se začali pouţívat škrabáky k odhrabání horniny 

a vrátky slouţící k dopravě rudy na povrch společně s mechanickým nakládáním. V době 

vrcholu těţby uranu v padesátých letech pracovalo v uranovém průmyslu přes 46 000 

zaměstnanců. 
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V roce 1945 byla uzavřena tajná dohoda mezi ČSR a SSSR o těţbě uranové rudy. 

Přísné utajování činností uranového průmyslu vyplývalo ze snahy zatajit informace  

o mnoţství a kvalitě uranových rud vyváţených do Sovětského svazu. Dále se jednalo také 

o utajení špatného hospodaření, kdy uranový průmysl místo zisků za export uranu ve 

skutečnosti čerpal milionové dotace ze státního rozpočtu. [1] 

3.1.1 Průzkumné práce 

Ke sledování uranových ţil a usměrňování těţby se vyuţívali radiometry. 

Nejběţnější typ Sovětského radiometru byla dutá hliníková trubice, na jejímţ konci je 

umístěno čidlo k identifikaci radioaktivního záření. Trubice je spojená s měřící skříňkou, 

na které se sleduje úroveň radioaktivity. Radiometry byly vyuţívány také k hledání nových 

loţišť tzv. autogamaprůzkumem, kdy jsou čidla indikující radioaktivní záření upevněná na 

podvozku automobilu, který projíţdí terénem a geofyzik zaznamenával naměřené hodnoty 

gama záření. Jednoduchou metodou zjištění výskytu uranu v horninách je metoda působení 

radioaktivního záření na fotografickou emulzi, kdy je uranový minerál vidět jako bílé linie. 

Na konci 60. let se v laboratořích jiţ začali zavádět moderní analytické přístroje tzv. 

mikroanalyzátory. Tyto přístroje jiţ pomocí mikrosondy uměli z jediného zrnka horniny 

určit obsah jednotlivých prvků a jejich rozmístění.[1] 

Při průzkumu a vyhledávání loţisek uranu se vyuţívalo také radiometrické revize 

důlních děl a odvalů. V pozdějších letech po roce 1960 začal nárůst vrtacích prací a s tím  

i rozvoj hlubinného radiometrického průzkumu a rozšíření karotáţních metod spolu 

s interpretací gama karotáţe pomocí výpočetní techniky. [2] 

3.1.2 Naleziště 

Uran se v zemské kůře hojně vyskytuje hlavně jako rozptýlený prvek. Velké loţiska 

s vyšší koncentrací uranu se vyskytují poměrně vzácně. [3] Podle nomenklatury 

Mezinárodní agentury pro atomovou energii jsou uranová loţiska rozdělena podle jejich 

geologického prostředí na 15 typů. Na území české republiky jsou zastoupeny dva typy, 

uranonosné pískovce a ţilná loţiska. V tabulce č. 1 je uvedeno jejich zastoupení v produkci 

uranu do roku 2000. 
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Tabulka č. 1: Podíl genetických typů loţisek uranu v ČR na celkové produkci za období 1946 – 2000 [2] 

typ U [t] podíl [%] 

ţilná loţiska 77169 72,1 

uranonosné pískovce 29911 27,9 

 

Podle rozměrů rudných těles, podmínek uloţení, jejich morfologie a distribuce 

zrudnění byla uranová loţiska v České republice rozdělena na pět průmyslových typů: 

1. Typ: Ţilné loţiska v metamorfovaných horninách. Do tohoto typu loţisek patří 

např.: Jáchymov, Horní Slavkov a Příbram. Mocnost kolísá od několika 

centimetrů o několik metrů. Jako uranové minerály vystupují uraninit, vzácně 

coffinit. Ţíly mají většinou strmý sklon s nerovnoměrným zrudněním bohatých, 

radiometricky kontrastních uranových rud. 

 

2. Typ: Zonární loţiska v metamorfovaných horninách. Do tohoto typu patří 

loţiska Roţná, Olší, Zadní Chodov. Rudní tělesa mají mocnost několik metrů  

a deskovitý tvar. Uranové zrudnění je rovnoměrnější neţ u prvního typu. Rudy 

jsou slabě radiometricky kontrastní a hlavními uranovými minerály jsou 

uraninit, coffinit a brannerit. 

 

3. Typ: Loţiska v místech tektonického porušení podél velkých poruch 

v granitoidech. Rudní tělesa jsou rovnoměrně zrudněna, mají sloupovitý, 

čočkovitý nebo hnízdovitý tvar a velkou mocnost. Jako uranové minerály se 

vyskytují uraninit, coffinit, brannerit. Rozšířené jsou také hydroxidy uranu  

a uranové černě. 

 

4. Stratiformní loţiska v sedimentárních a sedimentárně - vulkanogenních 

horninách. Mocnost od desítek centimetrů do několika metrů. Zrudnění kolísá 

v širokých mezích. Patří zde loţiska v podkrušnohorských pánvích a Západních 

Karpatech. 
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5. Stratiformní loţiska v sedimentárních horninách. Zde patří loţiska svrchní části 

české křídové pánve. Zrudnění je rovnoměrné. Mocnost od desítek centimetrů 

do několika metrů. Zvláštní je výskyt zirkoniových minerálů. Loţiskové 

horniny jsou silně zvodnělé s výskytem zón tektonických poruch. [4] 

Na obrázku č. 1 jsou vidět hlavní lokality těţby a zpracování uranových rud České 

republiky. 

 

Obrázek 1: Významné lokality těţby a zpracování uranových rud v České republice [5] 

 

Uran byl v padesátých letech prvořadou surovinou, o kterou měl zájem celý svět, coţ 

bylo vidět i na světových cenách, které byly vyšší neţ v následujících letech. Česká 

republika byla v prvních poválečných letech rozhodujícím dodavatelem uranu pro 

Sovětský svaz. Aţ po roce 1947 se okupační zóna v Německu stala významnějším 

dodavatelem. Na mezinárodní konferenci o mírovém vyuţívání atomové energie v roce 

1955 konané v Ţenevě jiţ odborníci z nejrůznějších zemí hlásili nové výskyty uranu. Byly 

to naleziště v Rakousku, Itálii, Argentině, Austrálii, Belgii, Brazílii, Africe, Norsku, 

Švýcarsku, Švédsku, Portugalsku, Německu, Maďarsku a jiných zemích. [1] 
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3.2 Současnost 

V současnosti se na území České republiky těţí uranová ruda pouze 

v hlubinném dole na loţisku Dolní Roţínka v oblasti Stráţ pod Ralskem. 

3.2.1 Způsob těţby 

Ve světě se vyuţívají tři způsoby těţby uranu: 

- povrchová těţba 

- hlubinná těţba 

- louţení in situ v podzemí pomocí vrtů 

V České republice se uran těţil klasickým hlubinným způsobem a louţením in situ, v 

zahraničí však často i v lomech. [6] Chemická těţba in situ u nás probíhala pouze v oblasti 

Stráţ pod Ralskem. Principem je síť technických vrtů, kterou je vidět na obrázku č. 2, 

pomocí kterých se do horninového prostředí vtláčí louţící roztok. Ten při pomalém 

průchodu horninami louţí jejich jednotlivé sloţky. Pomocí čerpacích vrtů se poté roztok 

dostává do chemické úpravny, kde se dále zpracovává. Tento typ těţby se vyuţívá hlavně  

u loţisek s menší koncentrací uranu. [2] 

 

 

Obrázek 2: Vtláčecí vrty na loţisku Stráţ pod Ralskem [7] 
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3.2.2 Hlavní zdroje 

Uran se v přírodním prostředí nevyskytuje jako volný prvek. Jako zdroj uranu slouţí 

velké mnoţství uranových minerálů. K nejpočetnějším uranovým minerálům patří uraninit, 

který je vidět na obrázku č. 3 a coffinit na obrázku č. 4. Uraninit z obrázku č. 3 je oxid 

uranu známý také jako smolinec, který můţe obsahovat aţ 88% uranu. Coffinit je 

křemičitan uranu s obsahem aţ 68% uranu. [1] 

 

 

 

 

 

 

  Uraninit (UO2) má kubickou krystalografickou soustavu. Tvoří černé ledvinovité aţ 

kulovité agregáty a výplně. Vyskytuje se také v práškovité formě. Běţně se nachází ve 

formě mikroskopických inkluzí v různých minerálech. [9] 

Coffinit (U(SiO4)1-x(OH)4x) má krystalografickou soustavu tetragonální. Tvoří černé 

jemnozrnné, kulovité, radikálně paprsčité agregáty a povlaky. Krystaly jsou nejčastěji 

velmi malé aţ mikroskopické. Bývá metamiktně přeměněn. Na hydrotermálních loţiscích 

doprovází uraninit. Zřejmě vzniká jako produkt jeho alterace. [9] 

Nerosty uranu jsou výhradně kyslíkaté. Kromě vlastních uranových nerostů, kde 

tvoří hlavní sloţku, vystupuje také ve velkém mnoţství nerostů ve formě příměsí. Takové 

nerosty se označují jako uranonosné. Některé z významných uranových minerálů jsou 

uvedeny v tabulce č. 2 společně s mnoţstvím uranu, které mohou dosahovat. 

 

 

Obrázek 5  Obrázek 3: Ledvinový agregát uraninitu [8] Obrázek 4: Jemné zrna černého afinitu [8] 
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Tabulka č. 2: Vybrané uranové minerály [8] 

Uranové nerosty 

skupina minerál obsah U [%] 

oxidy uraninit do 92 

 
uranothorianit do 40 

hydroxidy ianthinit 85 

 
becquerelit 80 

 
schoepit 85 

 
curit 74 

titanáty brannerit 28-44 

 
davidit 20 

silikáty coffinit 68 

 
kasolit 48 

 
uranofan 67 

karbonáty a sírany rutherfordin 87 

 
uranothalit 37 

 
zippeit 73 

 
uranopilit 80 

fosforečnany autunit 60 

 
torbernit 61 

 
uranocircit 57 

 

 

3.2.3 Vedlejší zdroje 

Kromě běţné těţby lze uran získávat také ze zásob [6]:  

 uran získaný ze zbytků po zpracování rudy 

 ze skladů nízko obohaceného uranu 

 přepracováním vyhořelého jadrného paliva 

 obohacený uran z jaderných zbraní upravený pro potřebu jadrných elektráren 
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Významný druhotný zdroj uranu jsou i důlní vody zatopených uranových dolů. Po 

zatopení dolu se koncentrace uranu zvyšuje. Projeví se vertikální stratifikace vlivem 

pomalého proudění. Z toho vyplívá, ţe vyšší koncentrace uranu se nachází u dna. 

V současnosti se však čerpá voda z povrchových částí. Z čištění důlních vod tak vzniká 

ročně jako vedlejší produkt přibliţně 20 tun uranu. Pro maximalizaci výnosu by však bylo 

vhodné čerpat z hlubších míst.[10] V úvahu pro případnou těţbu připadají také zbytkové 

zásoby uranu v odvalech uranových dolů, odkalištích chemických úpraven. Diskutuje se 

také o vyuţití uranu obsaţeném v mořské vodě. Tato moţnost se však zatím průmyslově 

nevyuţívá. [6] 

3.2.4 Současná produkce 

Období řízeného útlumu uranové těţby začalo od 1. května 1992 kdy byl uranový 

průmysl přejmenován na Diamo s.p. se sídlem ve Stráţi pod Ralskem. Koncem roku 2000 

jiţ existovaly čtyři odštěpné závody: 

 

1) Správa uranových loţisek, odštěpný závod Příbram,  

2) GEAM odštěpný závod, Dolní Roţínka,  

3) Těţba a úprava uranu, odštěpný závod, Stráţ pod Ralskem,  

4) Sanační práce, odštěpný závod, ODRA 

 

Hlavním cílem utlumení těţby uranu bylo sníţit dotace ze státního rozpočtu. V roce 

1989 byl ministerstvu paliv a energetiky předloţen koncept útlumu těţby uranu a dalšího 

rozvoje uranového průmyslu v období 1991 – 2000. Jednalo se o sníţení a postupném 

zastavení dotací do výroby uranu a postupně od roku 1991 aţ 1995 zastavit těţbu na všech 

klasických loţiskách v západních a jiţních Čechách, Příbrami a Dolní Roţínce. V letech 

1992 aţ 1995 byl ve Stráţi pod Ralskem při těţbě in situ výrazně sníţen objem vtláčené 

kyseliny sírové ze 180 000 tun na 27 000 tun za rok. V roce 1995 bylo vtláčení kyseliny 

ukončeno. Od roku 1998 začali likvidační práce na dalších lokalitách zejména pak čištění 

důlních vod, které se čerpaly ze zatopených dolů nebo těch, které se rozlévaly na povrch. 

[2] 

Na území České republiky bylo těţeno 66 loţisek. Mezi největší patří loţiska 

Příbram, Roţná, Stráţ, Hamr, Jáchymov, Horní Slavkov a Zadní Chodov. V současnosti je 



Daniel Bula : Moţnosti adsorpce uranových iontů 
 
 

2011  10 

poslední činný uranový důl Roţná v oblasti Dolní Roţínka, kde ještě probíhá těţba 

v hloubkách pod 1200 metrů. Uran se následně zpracovává na místní chemické úpravně. 

Provádí se zde taky rafinace U-kovu sorbovaného na ionexech dekontaminačních stanic při 

čištění důlních vod. O těţbu se stará odštěpný závod GEAM .[11] 

Za období 1946 – 2000 byla celková produkce České republiky ve formě 

chemického koncentrátu a tříděných uranových rud 107 080t uranu. Česká republika se tak 

zařadila na 6. místo za největšími producenty jako jsou USA, Kanada, Německo a další. 

[2] V tabulce č. 3 je uvedená světová produkce uranu v letech 2003 aţ 2010. V současnosti 

přibliţně 62% světové produkce tvoří uran těţený z dolů v Kanadě Kazachstánu  

a Austrálii. Postupně roste poměr uranu produkovaného louţením in situ, který nyní tvoří 

podíl 41% z celkové produkce. [12] 

 

Tabulka č. 3: Světová produkce uranu v tunách [12] 

Country 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

Kazakhstan 3300 3719 4357 5279 6637 8521 14020 17803 

Canada 10457 11597 11628 9862 9476 9000 10173 9783 

Australia 7572 8982 9516 7593 8611 8430 7982 5900 

Namibia 2036 3038 3147 3067 2879 4366 4626 4496 

Niger 3143 3282 3093 3434 3153 3032 3243 4198 

Russia 3150 3200 3431 3262 3413 3521 3564 3562 

Uzbekistan 1598 2016 2300 2260 2320 2338 2429 2400 

USA 779 878 1039 1672 1654 1430 1453 1660 

Ukraine (est) 800 800 800 800 846 800 840 850 

China (est) 750 750 750 750 712 769 750 827 

Malawi              104 670 

South Africa 758 755 674 534 539 655 563 583 

India (est) 230 230 230 177 270 271 290 400 

Czech Repub. 452 412 408 359 306 263 258 254 

Brazil 310 300 110 190 299 330 345 148 

Romania (est) 90 90 90 90 77 77 75 77 

Pakistan (est) 45 45 45 45 45 45 50 45 

France 0 7 7 5 4 5 8 7 

Germany 104 77 94 65 41 0 0 0 

total world  35 574  40 178  41 719  39 444  41 282  43 853  50 772  53 663  

world demand %     65% 63% 64% 68% 78% 78%  

 

 



Daniel Bula : Moţnosti adsorpce uranových iontů 
 
 

2011  11 

Budoucnost těţby závisí na růstu cen a poptávce. Podle prognózy zásob 

nevytěţeného uranu, by český uran vystačil k zásobování jaderné elektrárny Temelín  

a Dukovany na 180 let. Přičemţ dva temelínské reaktory spotřebují ročně kolem 255 tun 

uranu a čtyři menší reaktory v Dukovanech přibliţně stejné mnoţství.[1] Samotný uran 

však neznamená palivo. Česká republika je zcela závislá na zahraničních dodavatelích, 

protoţe nedisponuje moţností obohacování uranu ani výrobou palivových článků.  

3.3 Vlastnosti uranu a jeho vyuţití 

Je velice reaktivní a tvoří slitiny s mnoha kovy. Je prvkem typicky litofilním. 

Významná vlastnost uranu je jeho poměrně snadná změna oxidačního stavu. Přítomnost 

prvků s touto vlastností umoţňuje oxidačně-redukční reakce ve vodném prostředí, které 

jsou společně s hydrolýzou, nejvýznamnějšími geochemickými procesy při tvorbě 

chemického sloţení přírodních roztoků uranu.  

Vyskytuje se jako 2, 3, 4, 5 a 6 - mocný. V niţším oxidačním stupni má zásadité 

vlastnosti. Šestimocný uran se chová amorfně. Sloučeniny trojmocného a pětimocného 

uranu jsou nestálé. Čtyřmocný a šestimocný uran mají snahu tvořit komplexní sloučeniny. 

Ve vodních roztocích se nejčastěji vyskytuje hlavně ve formě uranylových iontů 𝑈𝑂2
2+

  

a iontů U
4+

.Čtyřmocný uran tvoří oxid uraničitý, který je slabě rozpustný, a tak má pouze 

malou roli při transportu uranu ve vodním prostředí. Pro U
4+

 je charakteristické 

zastupování v krystalové struktuře s Th, Ca, Zr a prvky vzácných zemin. Šestimocný uran 

se v samostatné formě U
6+

 v přírodních podmínkách prakticky nevyskytuje. V oxidačním 

prostředí však vytváří uranylový iont  𝑈𝑂2
2+

. Uranylové soli jsou lehce rozpustné, coţ 

vysvětluje velké migrační schopnosti uranu. Poměr iontů závisí na pH roztoku, teplotě, 

obsahu jiných iontů. V podmínkách kdy se pH pohybuje mezi 7,5 a 9,5 je koncentrace 

uranylových iontů 10
25

 aţ 10
37

 krát větší neţ koncentrace iontů U
4+

. Rozpustnost U
4+

 

se zvětšuje se sniţováním pH v silně redukčním prostředí, coţ jsou podmínky v přírodě 

vzácné. Uranylový iont vytváří sloţité komplexy. V přírodním prostředí mají největší vliv 

komplexy karbonátové, síranové, fosforečnanové a fluoridové. Aktivita komplexů 

v roztoku je ovlivňována přítomností jiných kationtů, Eh a pH charakterem roztoku. [13] 

Uran byl objeven německým chemikem Martinem Klaprothem v roce 1789. Aţ do 

konce 19. století se uranová ruda vyuţívala jen v malé míře jako surovina při výrobě barev 
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pro potřebu sklářského a keramického průmyslu. [14] V Jáchymově roku 1855 byla 

dostavěna továrna na výrobu patentovaných uranových barev a jako jediné místo na světě 

produkovalo nepřetrţitě barvy po celou druhou polovinu 19. Století. Soli uranu byly 

pouţívány také ve fotografickém procesu k barvení nahnědo nebo také jako katalyzátory 

při chemických reakcích. [15]  

Uran obohacený izotopem 
235

U se pouţívá na výrobu rozbušek pro záţeh 

termonukleárních jaderných hlavic a pro výrobu palivových článků do jaderných 

elektráren. Při izolaci izotopu 
235

U vzniká tzv. ochuzený uran. Je to šedobílý lesklý kov se 

zanedbatelnou radioaktivitou. Je téměř dvakrát těţší neţ olovo a jeho výpary jsou 

toxické.[1] Díky jeho vysoké hustotě se vyuţívá také v letectví, zbrojním průmyslu 

k výrobě střel s velkou průrazností, ropných vrtných soupravách a další. Z izotopu 
238

U je 

moţné vyrábět také štěpný izotop plutonia 
239

Pu, který má podobné vyuţití jako štěpný 

izotop 
235

U.[3] 

3.3.1 Obohacení uranu 

Uran jako prvek obsahuje tři izotopy 
234

U, 
235

U, 
238

U. Lehce štěpitelný uran 
235

U 

tvoří pouze malou část, přibliţně 0,7%. [1] Pro vyuţití uranu jako jaderného paliva se však 

musí zvýšit koncentrace izotopu 
235

U  na 3-4%. Pouţívají se 3 typy metod. 

Nejpouţívanější metody jsou difúze a odstředivková metoda. Obě tyto metody vyuţívají 

rozdílu fyzikálních vlastností sledovaných izotopů uranu. [16] 

1) Difúze  

Uran se přemění na plynný hexafluorid UF6, který se pod tlakem protlačuje přes 

keramické porézní přepáţky v mnohastupňových difúzních kaskádách. Molekuly 

hexafluoridu s izotopem 235U jsou lehčí oproti molekulám s izotopem 238U, a díky tomu 

prochází přes přepáţky rychleji. Tento proces je však nutné opakovat tisíckrát za vysokých 

teplot a kompresory k protlačení plynu membránami spotřebují mnoho energie. [16] 

Princip difúzního procesu k obohacení uranu je vidět na obrázku č. 5 a fotka difúzní 

komory je n obrázku č. 6. 
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2) Centrifugace 

Při pouţití této metody se uran také převádí na plynný UF6. Princip obohacováni 

uranu pomocí centrifugy je zobrazen na obrázku č. 7. 

 

 

             Obrázek 5: Princip odstředění izotopů [16] 

Obrázek 6: Difúzní komora  [16] Obrázek 5: Princip difůzního procesu [16] 
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V centrifugách se potom při vysokých otáčkách molekuly s těţším izotopem 
238

U 

koncentrují na okrajích a ve středu zůstávají molekuly lehčího izotopu 
235

U. Jak je vidět 

z obrázku č. 8, pro potřebné obohacení je nezbytné pouţití kaskády několika desítek tisíc 

kusů odstředivek. Tento systém pracuje s 50 krát menší spotřebou energie neţ difúzní 

technologie. V současnosti se na výrobu centrifug pouţívají materiály z uhlíkových vláken 

umoţňující rychlost otáček aţ 600 m/s.  

 

 

Obrázek 6: Soustava sedmi miliónů třímetrových centrifug ve francouzském závodu [16] 

 

3) Metoda obohacování uranu pomocí laserů 

V současné době se v řadě vědeckých prací poukazuje na konkurenceschopnost 

laserové separační metody, které se zabývá vyuţitím separace izotopů v parách pomocí 

laseru (atomic vapor laser isotope separation). V současnosti se tento způsob průmyslově 

nevyuţívá, ale počítá se s jeho vyuţitím v budoucnosti. Důvodem jsou niţší investiční  

a provozní náklady. Hlavní parametr, který vyuţívá laserová technika je rozdílná 

schopnost různých izotopů absorbovat světlo o určitých frekvencích. Proces pracuje na 

principu foto-ionizace, kdy je laser pouţíván k ionizaci atomů přítomných v parách 

kovového uranu. Elektron můţe být z atomu emitován jako světlo o určité frekvenci. 

Kladně nabité částice 
235

U jsou pak přitahovány záporně nabitým médiem. [17] 
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Proces obohacování uranu je také pod velkou mezinárodní kontrolou. Jeho 

produktem můţe být totiţ nejen nízko obohacený uran, který má obsah izotopu 
235

U do 

20%, vyuţívaný pro v jaderných elektrárnách, ale i vysoce obohacený uran s obsahem 

izotopu 
235

U nad 20%, vyuţitelný pro výrobu jaderných zbraní. V současnosti obohacování 

uranu provádí oficiálně 13 zemí. [18] Obohacovací proces je energeticky i časově velice 

náročný a vyţaduje vyspělou technologii. Největší obohacovací závody vyuţívající plynné 

difúze jsou ve Francii a v USA, centrifugy se vyuţívají v Rusku, Číně, Velké Británii, 

Nizozemí, Německu. [16] 

3.4 Ţivotni prostředí 

Uranový průmysl je z hlediska dopadů na ţivotní prostředí na třetím místě za těţbou 

hnědého a černého uhlí. Odhadem se v České republice vyskytuje přes 200 míst, kde je 

ţivotní prostředí poškozeno průzkumem, těţbou a úpravou uranových rud. Během těţby 

vzniklo 46 milionů m
3
 odvalů, 584 ha ploch odkališť a bylo vyhloubeno přes 550 

průzkumných a těţebních jam. [10] Největší vliv na ţivotní prostředí mají vrty, odkaliště, 

vyluhovací pole, odvaly, důlní díla. Negativní vliv se promítá narušováním reliéfu krajiny, 

narušením ekosystému, znečištěním hydrosféry, pedosféry i ovzduší. Velkým problémem 

z hlediska znečištění prostředí jsou haldy hlušiny. Hlušina obsahuje určité zbytkové 

mnoţství uranu a těţkých kovů. K znečišťování atmosféry docházelo radioaktivním 

prachem z úpraven, transportů a nezpevněného povrchu odvalů. Dešťové sráţky způsobují 

erozi a radioaktivní bláto se rozplavuje do okolí. Způsobuje tak kontaminaci půdy  

a následně znečišťuje i povrchové a podzemní vody spolu s rostlinami. Kontaminace se tak 

můţe dostat do potravního řetězce. [6] 

K největšímu ekologickému problému při těţbě patřilo narušení hydrodynamiky 

podzemních vod a její znečištění při vypuštění do povrchových vod. Nejsilnější 

kontaminace podzemních vod se vyskytla ve Stráţi pod Ralskem při hydrochemické těţbě 

uranu, která zasáhla povrch o rozloze 628 ha. [1] Hlavní podíl kontaminace tvoří sírany, 

uran, hliník, nikl a amonný iont. Sanační práce probíhají stále. Cirkulace roztoků  

a získávání uranu povrchovou technologií pokračuje, ale pouze jako sanace podzemí. [6] 

Technologické roztoky jsou po zachycení uranu zpracovávány na odparce. Ze zahuštěného 

roztoku se krystalizací získává kamemec hlinitoamonný (NH4Al(SO4)2 · 12H2O), který se 

můţe dále zpracovávat na síran hlinitý Al2(SO4)3. [1] 
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Československý uranový průmysl se aţ od roku 1984 začal zabývat o likvidaci 

starých břemen po těţbě uranu. Jako ekologická zátěţ bylo do roku 1997 evidováno 3768 

objektů. [9] V současnosti se soustředí pozornost na sanaci a rekultivaci lokalit kde se 

těţila a zpracovávala uranová ruda. Hlušinové haldy jsou radiometricky tříděny na 

kamenivo, které se vyuţívá např. na stavbu dálnic. Při vlastní likvidaci dolu se vyvezli 

stroje s obsahem ropných produktů a chemikálií z podzemí. Technika se podle míry 

kontaminace ukládala do odkališť nebo do šrotu a důlní dílo se poté zatopilo. Následovala 

technická a biologická úprava ploch, která spočívá v překrytí inertním materiálem, aby 

nedocházelo k průsakům sráţkové vody. [1] Důlní vody obsahují značné znečištění, kvůli 

kterému se před vypuštěním do recipientu musí čistit v dekontaminačních stanicích. 

Odhadnout dobu potřebnou k nápravě těchto zátěţí je obtíţné. Celková doba sanace 

podzemí se odhaduje na 30 let. [2]  

Při dekontaminaci uranových důlních vod se vyuţívá sráţení a sorpce na anexech. 

Obě metody úzce souvisí s formou výskytu uranu. Uran nejčastěji tvoří komplexy s oxidy, 

hydroxidy, uhličitany, huminovými kyselinami, sírany. V komplexech jsou zastoupeny 

kationty, anionty i neutrálními komplexy. To znamená, ţe forma uranu a jeho 

dekontaminace závisí na celkovém chemismu vody, koncentraci síranů, uhličitanové 

rovnováhze a pH. V průmyslu se běţně pouţívá k dekontaminaci uranových důlních vod 

sorpce na ionexech, coţ jsou makromolekulární látky, na jejichţ skeletu jsou umístěny 

aktivní skupiny. Pouţívají se ve formě malých kuliček zobrazených na obrázku č. 9, 

k odstranění neţádoucích iontů výměnou za ty, kterými byli obohaceny. Ionexy, jejichţ 

funkční skupina nese záporný náboj, se nazývají katexy. Pokud funkční skupiny ionexu, 

nesou kladný náboj, označují se jako anexy.  

 

 

          Obrázek 7: Matrice iontoměniče vyrobená na bázi syntetické pryskyřice [20] 
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Sorpce se v jednotlivých dekontaminačních stanicích liší. Mezi faktory ovlivňující 

sorpci uranových důlních vod v dekontaminačních stanicích patří např. vstupní 

koncentrace uranu, mnoţství zpracovávané vody, chemismus vody, technologické řešení, 

předprava vody před sorpcí, kapacita ionexu. Obecně platí, ţe kapacita ionexu pro uran 

klesá s nárůstem solnosti vody. Zhoršením sorpce se projevuje také zvýšený obsah 

chloridů, které vystupují jako konkurenty uranu při výměně iontů mezi roztokem  

a ionexem. Technologie na dekontaminačních stanicích vyuţívá sorpci jednostupňovou, 

dvoustupňovou a třístupňovou. Vícestupňová sorpce umoţňuje dosáhnout niţších 

výstupních koncentrací. Sorpce uranu na dekontaminačních stanicích se provádí 

v otevřených sorpčních kádích nebo v ionexových kolonách, jejichţ účinnost je vyšší. 

Velký vliv na sorpční proces má také předúprava vody. Odstraňují se hlavně koloidy  

a nerozpustné látky. Nedostatečná předúprava způsobuje mechanické ucpání dříve neţ je 

vyuţita kapacita ionexu. [19] 

3.5 Zpracování uranové rudy 

Produkce tříděných rud se časem změnila na chemické koncentráty získané úpravou 

rud na chemických úpravnách. První úpravna byla MAPE Mydlovary. Následovalo 

vybudování výzkumného a vývojového ústavu uranového průmyslu ve Stráţi pod 

Ralskem. Komplikace v rozvoji technologií byla skutečnost, ţe výrobní ukazatele byly 

utajovány aţ do roku 1990. 

Úprava je proces, při kterém se mění fyzikální nebo chemické sloţení produktu. Pro 

rudy s malým radiometrickým kontrastem a nevhodnou zrnitostí se nedalo pouţit 

radiometrické rozdruţení. Takovéto rudy byly odkládány na odvaly a louţeny povrchově. 

K tomuto účelu slouţily betonové plochy s izolací proti průsaku, drenáţním systémem  

a ochrannou vrstvou písku. Vrstva rudniny se skrápěla louţícím roztokem, který se odváděl 

k sorpci ze ţlabů ve spodním okraji plochy. Úprava uranových rud je specifická pro 

kaţdou chemickou úpravnu. [2] 
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Technologické postupy zpracování uranových rud obecně rozdělujeme na několik fází: 

1. Příprava rudy pro louţení a rozdruţovací procesy 

2. Vyluhování uranu 

3. Separace uranu sorpcí, sráţením nebo extrakcí 

4. Získání chemických koncentrátů z louţenců, rafinátů, eluátů nebo reextraktů 

3.5.1 Příprava rudy před louţením 

Zahrnuje rozdruţovací procesy poţívané k obnaţení uranových minerálů pro přístup 

louţícího roztoku. Oddělují se uţitkové komponenty od hlušiny a škodlivin. Velké 

uplatnění má radiometrické rozdruţování i gravitační rozdruţování pomocí sazeček, splavů 

a rozdruţování v těţkých suspenzích. K rozdruţení se vyuţívá dvoustupňového drcení. 

První fáze probíhala na čelisťových drtičích, druhá potom na kuţelových drtičích. 

Nadrcená ruda se pak třídila plošnými vibračními třídiči nebo pouţitím hydrocyklonů. [2] 

3.5.2 Louţení 

Je to selektivní rozklad uranových minerálů působením chemických činidel  

a převedení uranu do roztoku. Jako chemická činidla se pouţívají hlavně kyselina sírová, 

uhličitá a chlorovodíková nebo karbonáty za pouţití oxidačních činidel. Výběr louţicího 

činidla závisí na chemickém sloţení rudniny a míře rozpustnosti uranových minerálů. 

Obecně louţitelnost uranu klesá s rostoucím obsahem titanu a zirkonia. Louţicí proces 

závisí na koncentraci činidel, viskozitě, tlaku, teplotě, míchání a povrchu tuhé fáze. Při 

louţení se vyuţívají dva způsoby.[2] 

Kyselé louţení 

Provádí se kyselinou sírovou, která je nejlevnějším louţicím činidlem. Kyselina 

dusičná a chlorovodíková je drahá. Tyto dvě kyseliny také nejsou vhodné pro sorpci uranu 

na ionexech. Čtyřmocný uran je oxidován pomocí iontů trojmocného ţeleza na 

šestimocnou rozpustnou formu. Při louţení kyselinou sírovou se však uvolňují do roztoku 

také balastní sloţky rudy. Proto se při louţení udrţuje hladina kyseliny sírové na takové 

úrovni, aby se rozpustilo maximální mnoţství uranu, ale nedocházelo k rozpuštění jiných 

sloţek. Louţení probíhá ve válcových nádrţích míchaných mechanicky nebo vzduchem. 

[2] 
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Karbonátové louţení 

Probíhá většinou při vysokých teplotách a dlouhé době louţení. Základem je tvorba 

stabilního trikarbonátouranylového komplexu (UO2(CO3)3)
-4

. Pro neutralizaci k zabránění 

zpětného vysráţení rozpuštěného uranu se dávkuje hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3). 

Karbonátové louţení je ovlivněno povrchem minerálů, parciálním tlakem kyslíku  

a teplotou. Faktory jako frekvence míchání, hustota rmutu, koncentrace činidla nebo 

teplota ovlivňuje hlavně kinetiku procesu. Oxidace čtyřmocného uranu se provádí pomocí 

chemických činidel, katalyticky nebo vzdušným kyslíkem. [2] 

3.5.3 Separace uranu 

V amerických a australských úpravnách se separace pevné fáze od kapalné provádí 

nejčastěji zahušťováním a promýváním. Vyuţívá se několik zahušťovačů zařazených za 

sebou, do kterých se dávkuje flokulační činidlo, za přítomnosti radiačních hustoměrů. 

Vyuţívá se také systémů, kdy se část výluhu vrací do procesu louţení. Po zahuštění 

nastupuje odvodnění pomocí odstředivek. Ve francouzských úpravnách vyuţívají 

k separaci fází častěji pásové filtry. [21] 

Poté následuje separace uranu z roztoku. V České republice se uplatnily dva 

způsoby. U prvního se po oddělení výluhu od sraţenin vysráţí z roztoků uran. V důsledku 

velkého mnoţství příměsí jiných prvků však nelze uran vysráţet přímo neutralizací. Výluh 

se proto rafinouje. Kyselý výluh se přesytí uhličitanem sodným, aby uran přešel do 

karbonátového komplexu. Doprovodné prvky se tak vysráţí ve formě hydroxidů  

a uhličitanů. Po oddělení od sraţeniny se komplex rozrušil kyselinou sírovou. Tento proces 

je však nákladný z hlediska mnoţství uţívané sody.  

Druhý způsob je separace uranu z výluhu na iontoměničích. Iontoměniče umoţňují 

selektivně separovat uran z roztoků o nízkých koncentracích do koncentrovanější formy. 

Tato metoda prošla vývojem a v současnosti se vyuţívá kontinuální sorpce uranu ze rmutu. 

Nejrozšířenějším ionexem jsou bazické anexy s polystyrendivinylbenzenovým skeletem  

a aminovými nebo pyridinovými funkčními skupinami. Z kyselých výluhů sorbuje tento 

anex uran ve formě uranyltrisulfátových nebo uranyldisulfátových aniontů  

a z karbonátových výluhů ve formě uranyltrikarbonátového iontu (UO2(CO3)3)
-4

. 
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Efektivnost je dobrá i přes účast některých doprovodných iontů jiných prvků na výměnném 

procese. [2] 

3.5.4 Získávání chemického koncentrátu  

Technologie separace uranu z výluhu rozhoduje o pouţité technologii získání 

chemického koncentrátu. V České republice se vyuţívaly: 

1) Karbonátové roztoky z filtrační technologie, z karbonátové rafinace a eluáty 

karbonátových sorpcí. 

 

2) Kyselé roztoky ve formě eluátu kyselé sorpce a rafinovaných eluátů z katexu 

metodou frakčního sráţení. 

Pro vysráţení uranu z karbonátových roztoků se rozruší karbonátový komplex a soda 

kyselinou sírovou za současného míchání vzduchem za účelem vytěsnění oxidu uhličitého. 

Vysráţení diuranátu amonného ((NH4)2U2O7) se provádí pomocí hydroxidu sodného nebo 

čpavku. Jeho vysušením vzniká ţlutý prášek tzv. ţlutý koláč, který je hotovým produktem 

chemických úpraven. [2]  

 

      Obrázek 8: ţlutý koláč diuranátu amonného [16] 
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4 Charakteristika sorbentů a princip sorpce 

Při styku dvou fází, z nichţ je jedna fluidní, se i za rovnováţného stavu liší sloţení 

nebo hustota v blízkém rozhraní fází od sloţení a hustoty v místech vzdálenějších od 

rozhraní. Zvýšení koncentrace v okolí míst, kde dochází k vzájemnému styku fází, proti 

koncentraci ve středu dané fáze, se nazývá adsorpce. Fáze, která na svém povrchu hromadí 

látky fáze druhé, se označuje jako adsorbent. Látka v adsorbovaném stavu se označuje jako 

adsorbát. 

 Pokud částice jedné fáze pronikají hluboko do fáze druhé, označujeme proces jako 

absorpce. V případech kdy se kombinuje adsorpce s absorpcí, nazýváme tento proces 

sorpce. Slovo sorpce se často pouţívá také u procesů, při kterých není zcela jasná 

prostorová lokalizace zachycených částic. [22] 

4.1 Rozdělení adsorpce podle působících sil 

Podle sil působících mezi rozpuštěnou látkou a povrchem pevné fáze dělíme:  

a) Fyzikální adsorpci: působení van der Waalsovych síl. Proces probíhá za 

relativně nízkých teplot a adsorpční rovnováha se dostavuje rychle. Molekuly 

adsorbátu nejsou vázané na určité místo na povrchu adsorbentu. V závislosti na 

velikosti sil a mnoţství pórů se můţe vytvořit více vrstev molekul adsorbátu. 

Tímto mechanizmem dochází k akumulaci radionuklidů mořskými organismy.  

 

b) Chemisorpce: působení elektronů mezi adsorbentem a adsorbátem. Jedná se  

o povrchovou reakci spojenou s porušením a vytvořením chemických vazeb 

mezi adsorbentem a adsorbátem. Tento děj se váţe jen na určitá místa na 

povrchu absorbentu tzv. adsorpční centra. Můţe se vytvořit jen jedna vrstva 

molekul adsorbátu. 

 

c) Iontová adsorpce: působí elektrická přitaţlivost mezi adsorbentem  

a absorbátem. Při jednoduché iontové výměně se na povrchu absorbentu váţe 

jen jeden iont elektrolytu. Molekuly jsou vázané elektrostatickými 

Coulombovými přitaţlivými silami. Adsorpcí iontů získá tuhá částice elektrický 

náboj. Působením elektrostatických sil se vytvoří druhá vrstva opačně nabitých 
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iontů a vzniká elektrická dvojvrstva. U sloţitější iontové výměny se vázaný iont 

do roztoku dostává z povrchu tuhé látky nebo z vnější části elektrické 

dvojvrstvy. [23] 

4.2 Průmyslové vyuţití  

Kromě adsorpce z plynné fáze se uplatňuje i adsorpce z roztoků. Experimentální 

metody jsou zaloţeny na tom, ţe se stanovuje koncentrace látky v roztoku či plynu před 

uvedením do kontaktu s absorbentem a poté. Adsorpce je proces uplatňující se 

v nejrůznějších oblastech techniky a chemické analýzy. V průmyslu se pouţívá adsorpce 

např. k rekuperaci průmyslových rozpouštědel, čištění plynů a vzduchu před zkapalněním, 

sniţování vlhkosti plynů, odstraňování par olejů a jiných látek, získávání uhlovodíků, 

odbarvování, obohacování a čištění ropných frakcí, desodoraci a chuťové úpravě pitné 

vody, čištění odpadních vod aj. Pro průmyslové účely se vyuţívají zejména technické 

sorbenty. Patří k nim aktivní uhlí, molekulová síta, silikagel, křemelina, pórovitá skla ad. 

[22] 

4.3 Biosorpce 

Z hlediska ţivotního prostředí a jeho znečištění těţkými kovy se k jeho 

dekontaminaci v současné době začalo vyuţívat procesu biosorpce. Biosorpční proces 

vyuţívá pasivního zachycení kovu mrtvou buňkou biomasy. Její hlavní výhodou jsou nízké 

náklady, přičemţ účinnost odstranění kovů je porovnatelná s komerčními sorbenty. 

Výhodou je také to, ţe v roztocích s obsahem většího mnoţství kovů, lze vhodnou volbou 

biomasy odstranit pouze jeden kov. 

 Proces odstraňování kovů je rychlý a probíhá za normálních podmínek. Nevýhodou 

je nedostatek informací o mechanismech, které jsou zodpovědné za navázání prvku na 

povrch biosorbentu. Silný vliv pH na sorpci omezuje aplikaci biosorpce pro některé typy 

odpadního materiálu. Z hlediska biosorpce je velmi důleţité sloţení buněčné stěny rostlin. 

Základní stavební sloţka buněčné stěny je celulóza. Na povrchu stěny se vyskytuje velké 

mnoţství funkčních skupin, které jsou schopné vázat kovy z roztoků. [23] 
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4.3.1 Techniky biosorpce 

Vyuţívají se dva typy technologie biosorpce: 

Diskontinuální (vsázková) biosorpce  

Vsázkový reaktor se skládá z nádrţe a míchadla. V laboratorních podmínkách je to 

nejčastěji vyuţívaná technika sorpce. Postup diskontinuálního procesu je uveden na 

obrázku č. 11. Sorbent se v nádrţi neustále míchá, aby došlo k dokonalému promísení 

s vodným roztokem. Po odstranění sloţky z roztoku navázáním na sorbent, se oddělí pevná 

fáze od kapalné. Oddělení probíhá flotací, sedimentací, centrifugací nebo filtrací. 

Nevýhoda tohoto procesu v praktickém vyuţití spočívá v oddělování fází, které je často 

nutné doplnit dalším odvodněním sorbentu, coţ celý proces prodraţí. [23] 

 

   

Kontinuální biosorpce  

Schéma kontinuálního reaktoru je uvedeno na obrázku č. 12. Skládá se z nádrţe, 

kterou nepřetrţitě protéká roztok kovu. Biosorbent je dávkován kontinuálně na přítoku 

a odebírán na odtoku, nebo se ponechává určitou dobu a po jeho nasycení se musí 

regenerovat. Kov se odstraňuje z biosorbentu promýváním kyselinou nebo zásadou. Pro 

zabezpečení kontinuity se kolony pouţívají v párech. Kdyţ se jedna z kolon regeneruje  

a promývá, druhá kolona se jiţ plní roztokem. [23] 

Obrázek 9: Postup experimentu při pouţití diskontinuálního procesu [23] 
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Obrázek 10: Schéma kontinuálního reaktoru [23] 

 

4.3.2 Faktory ovlivňující biosorpci 

Mezi základní parametry ovlivňující proces biosorpce se řadí teplota, pH, 

koncentrace sorbentu a přítomnost jiných iontů a koncentrace v roztoku. Při fyzikální 

adsorpci by měla účinnost procesu růst s klesající teplotou, protoţe se jedná o exotermický 

děj. Kdyţ však převládá chemisorpce, měla by účinnost procesu růst s rostoucí teplotou. 

V některých případech však teplota neovlivňovala sorpci vůbec, např. sorpce uranu houbou 

Talaromyces emersonii se neměnila v rozsahu 15 – 60 °C. [24] Také podle jiných 

výzkumných prací nemá teplota výrazný vliv sorpci uranu. [25] Hodnota pH má velký vliv 

na rozpuštění kovu v roztoku a na aktivitu funkčních skupin biomasy. Zvyšování pH má za 

následek zvyšování negativního náboje buněčné stěny a to napomáhá adsorpci kationtů 

přítomných v roztoku. Existuje kritická hodnota pH, která je pro kaţdý kov specifická  

a nad kterou výrazně roste sorpce kationtů daného kovu. Většinou dochází k zvyšování 

akumulace kovu aţ do hodnoty pH při které se jiţ daný kov sráţí. Proces biosorpce se 

nejčastěji vyuţívá k čištění odpadních vod s obsahem různých kovů. Přítomnost jiných 

iontů pak můţe mít vliv na sorpci daného kovu z roztoku. Například adsorpce kobaltu 

různými druhy mikroorganismů je zcela inhibována přítomností uranu, olova a mědi. [26] 

Přítomnost iontů uranu neovlivňuje biosorpci zlata při pH pod 2,5. Při hodnotách pH nad 4 

však jiţ potlačuje sorpční kapacitu zlata z roztoku. [23] 
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4.4 Sorpce uranu 

Při hledání nejefektivnějšího a zároveň levného způsobu oddělovaní pevné a kapalné 

fáze při zpracováni hlavně pak chudých rud, byla hledána moţnost přímého získávání 

uţitkové sloţky z vylouţeného rmutu separačními procesy, jako jsou adsorpce, extrakce  

a iontová flotace. Na rozdíl od extrakce a flotace došlo u získávání uranu a zlata adsorpcí k 

širokému rozšíření. Technologie sorpce uranu pomocí iontoměničů ze suspenze vylouţené 

rudy, převzatá z SSSR se začala vyuţívat krátce po vývoji uranového průmyslu České 

republiky. 

Sorpci uranu v přírodním prostředí ovlivňují hlavně teplotní, chemické a tlakové 

podmínky a vhodné petrografické prostředí. V různých experimentech se prokázalo,  

ţe u některých materiálů má pozitivní vliv na sorpci zvýšená teplota i tlak společně se 

sníţeným pH a zvýšenou koncentrací uranu v roztoku. Význam mají také jiné konkurenční 

ionty v roztoku. Při studiu adsorpce uranu na jílové minerály se prokázalo, ţe největší 

mnoţství navázaného uranu bylo v kyselém prostředí za vyšší teploty. Experimenty 

ukázaly, ţe adsorpcí uranu na jílové minerály, by v příznivých podmínkách mohly vznikat 

jeho průmyslové koncentrace. Uran se ve vyšším oxidačním stavu dobře adsorbuje na 

přírodní absorbenty. Nejčastěji na zeolity, jílové minerály, vápenné fosfáty, hydroxidy  

a oxidy. Sníţením teploty a tlaku, zvýšením pH můţe docházet k desorpci uranu zpět do 

roztoku a při sníţení elektrochemického potenciálů roztoků se můţe takto uvolněný uran 

vysráţet. Tento adsorpčně - desorpční mechanismus je důleţitá vlastnost uranu, která 

působila při vzniku přírodních loţišť uranu. [27] 

Na sorpci uranu a výměně iontů mezi roztokem a sorbentem mají velký vliv 

hydroxidy ţeleza, hliníku a manganu, křemičitanové gely, jílové minerály, fosfátové 

horniny a organické látky. V hydroxidech ţeleza, hliníku, manganu a křemičitanových 

gelech je nasorbovaný uran rozptýlen rovnoměrně a můţe dosahovat vysokých 

koncentrací. Velká sorpční schopnost byla zjištěna u montmorillonitu a huminových 

kyselin. Vysoká toxicita uranu však nedovoluje k jeho větší kumulaci v ţivých tkáních. Ve 

větším mnoţství se vyskytuje v odumřelých organismech a produktech jejich rozkladu. 

[13] 
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Procesy akumulace uranu organickými látkami se rozdělují: 

a) Přímé procesy: K akumulaci uranu dochází sorpcí, vznikem komplexů nebo 

redukcí šestimocného uranu na čtyřmocný na organickou hmotu. 

 

b) Nepřímé procesy: Biochemický rozklad organických látek vede ke vzniku 

redukčních činidel, redukujících šestimocný uranu na čtyřmocný. To vede 

k vytvoření pevné fáze.  

Organické látky jsou nejúčinnějším sorbentem uranu v přírodním prostředí. Proces 

sorpce závisí hlavně na koncentraci a sloţení roztoků, pH, Eh, teplotě a charakteru 

sorbentu. V kyselém prostředí je uran sorbován organickými látkami hlavně ve 

uranylovéhového kationtu 𝑈𝑂2
2+. V neutrální a alkalickém prostředí je jiţ sorbován také ve 

formě komplexních aniontů. Prakticky se vyuţívají procesy probíhající nejčastěji 

v rozmezí pH 2,5 – 6,5. Nejlepší sorpční schopnost z organických látek vykazují rašeliny  

a málo prouhelnělé humity, ty které se vyznačují vyšším obsahem huminových látek, 

karboxylovými a hydroxylovými skupinami. Nejvíc pak lignit, rašelina, hnědé uhlí  

a kenelové uhlí. Dospělo se k tvrzení, ţe část uranu je vázaná na organické látky pevněji 

neţ při iontové výměně. Uran tak tvoří s kyslíkem bohatými organickými látkami 

(huminové kyseliny, celulóza, lignin) komplexní sloučeniny. [13] V tabulce č. 4 jsou 

uvedeny některé druhy biomasy a ţivých organismů, na kterých se při experimentech 

zkoušela sorpce uranu. Při hledání elfektivního biosorbentu pro sorpci uranu byly 

prováděny výzkumy také na odpadní korkové biomase, jehličí borovic, rýţové slámě, 

zbytků oliv po výrobě oleje aj. 

 

Tabulka č. 4: Přehled vybraných organismů se schopností sorbovat uranu [25] 

rostlinné organismy houby prokaryotické organismy 

Chlorela regularis Rhizopus arrhizus Pseudomonas fluorescens 

Sargassum fluitans Aspergillus niger Pseudomonas saccharophilia 

 

Sacharomyces cerevisiae Streptomyces niveus 

 

Kluyvromyces marxianus Streptomyces Longwoodensis 

  

Arthrobacter simplex 
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4.5 Sorbenty pouţité v experimentu 

Jako sorbent uranu byl vybrán hotový produkt CANSORB a Reynoutria bohemica. 

Cansorb byl vybrán ke srovnání účinnosti sorpce s křídlatkou. Je tvořen rašelinou, která 

vykazuje nejlepší sorpci uranu z organických látek a tím se výborně hodí ke srovnání. 

Křídlatka je invazní typ rostliny a můţe být odpadní biomasou z úprav zeleně. Snaha  

o hledání vhodného typu biomasy k sorpci a zároveň vyuţití odpadní biomasy v prostředí 

České republiky vedlo k experimentům na biomase křídlatky české. Na biomase křídlatky 

probíhali jiţ dříve experimenty biosorpce zinku s pozitivními výsledky. V současnosti se 

na univerzitě dokončuje výzkum zabývající sorpcí chromu a dalších těţkých kovů na její 

biomase. 

4.5.1 CANSORB 

Je to pevný sorbent hnědé barvy tvořící vláknité kousky s pH 3,5 aţ 4,5. Je to 

speciálně upravená rašelina při teplotě 790 aţ 900 °C, při které dochází k vylučování 

přírodních vosků na povrch buněk a k aktivaci huminové kyseliny. Huminová kyselina je 

v rašelině obsaţená přirozeně. Je biologický odbouratelný. Likviduje se biodegradací, 

kompostováním nebo spalováním. Sorpční poměr je 1:10 a díky jeho kapilárním 

vlastnostem je sorbce rychlá a efektivní. Absorbuje zásady a kyseliny, barvy  

a rozpouštědla, uhlovodíky. Absorbuje v suchu i ve vodě způsobem, ţe zapojuje látky 

přímo do řetězce huminové kyseliny. Výluhy nasorbované látky jsou tak pod hranicí 

skládkových norem. Návrh na uvedení do oběhu ČR byl schválen Ministerstvem 

zdravotnictví v roce 1998 a vyhovuje i legislativním poţadavkům EU. [28] 

 

 

Obrázek 11: CANSORB [28] 
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4.5.2 Křídlatka česká 

Je vyšší dvouděloţná rostlina z čeledi rdesnovité. K experimentu bylo vyuţito druhu 

Reynoutria bohemica. Křídlatka česká je kříţenec křídlatky japonské a křídlatky 

sachalinské. Roste hlavně podél silnic, ţeleznic, vodních toků. Rozmnoţuje se vegetativně, 

jen zřídka tvoří semena. Rostliny dosahují výšky 3 metrů i výše. Lodyhy jsou duté a silné. 

Listy srdčitého tvaru jsou na spodní straně porostlé jemnými chloupky. [29] Uvaţovalo se 

o energetickém vyuţití jako obnovitelného zdroje díky jejímu rychlému růstu a tvorbě 

velkého mnoţství biomasy. V některých státech je však zapsána na seznamu karanténních 

plevelů včetně České republiky a to znemoţňuje její vyuţívání jako energetické rostlin. Po 

odlomení oddenku nebo stonku snadno zakořeňuje. Stala se tak invazním druhem, který 

tvoří husté porosty a vytlačuje původní rostliny. Výzkum je nyní prováděn v oblasti 

dekontaminace ploch znečištěných těţkými kovy s kladnými výsledky. 

 

 

Obrázek 12: Reynoutria bohemica [30] 
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4 Experimentální část 

 V této části práce je rozepsána příprava materiálů k sorpci její metodika. 

4.6 Sorpce uranových iontů  

Sorpce byla provedena v univerzitní laboratoři při počáteční teplotě roztoku 21,1 °C 

a hodnotě pH 6,45.  

4.6.1 Příprava materiálu 

K přípravě vodného roztoku s obsahem uranu se pouţila uranová ruda z lokality 

Dolní Roţínka v oblasti Stráţ pod Ralskem o hmotnosti 50 g. RTG difraktometrem bylo 

určeno zastoupení akcesorických minerálů plagioklasu, kalcitu, chloritu a křemene. 

Ruda byla louţena destilovanou vodou o objemu 600 ml po dobu 36 dní. Roztok se 

pomocí kyseliny sírové upravil na počáteční hodnotu pH 2 z důvodu vyšší efektivity 

louţení při niţším pH. Po konečných úpravách bylo pH vodného výluhu uranu 6,45 coţ se 

přibliţuje k hodnotám pH vodných roztoků nejčastěji zastoupených v přírodním prostředí. 

Jako sorbenty byly pouţity Cansorb a Křídlatka česká. Aktivace se u CANSORBU 

neprovádí. CANSORB je hotovým produktem na českém trhu a je jiţ termicky upraven. 

Křídlatku českou je však nutné chemicky aktivovat. 

  V současnosti na univerzitě probíhá výzkum této rostliny zabývající se sorpčními 

schopnostmi vázat těţké kovy. Aktivace byla prováděna také pro výzkum sorpce jiných 

těţkých kovů. Biosorbent ve formě rostlin byl odebrán z přirozeného stanoviště. Biomasa 

byla usušena na vzduchu a jednotlivé části rostlin (stonek, list) byly zvlášť nadrceny  

a pomlety na velikost částic pod 0,67 mm. Biomasa byla promyta destilovanou vodou  

a poté aktivovaná HCl o koncentraci 0,01 M po dobu 90 minut. Při aktivaci se zachovával 

poměr 10 g biomasy na 1 l HCl o koncentraci 0,01 M. Po aktivaci byla biomasa opět 

promytá destilovanou vodou. Následovala druhá aktivace stejným způsobem, po němţ 

došlo znovu k promytí destilovanou vodou. Poté se biomasa sušila po dobu 24 hodin při 

konstantní teplotě 90 °C. [31] 
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4.6.2 Metodika 

Vlastní sorpce byla provedena v diskontinuálním - vsázkovém reaktoru. Vodný 

roztok uranu o počáteční koncentraci 2,424 mg/l a objemu 1 l se rozlil do odměrných 

kádinek o objemu 0,5 l. Při teplotě roztoku 21,1 °C byla hodnota pH 6,45. Do plastové 

uzavíratelné nádoby se nasypalo 5 g sorbentu naváţeného na laboratorních vahách. Proces 

odstranění kovu z vodného roztoku spočívá v kontaktu pevné a kapalné fáze. Proto se 

práškový sorbent v plastové nádobě po přilití 0,5 l vodného roztoku neustále míchá  

v elektrické míchačce HEIDOLPH REAX 20 uvedené na obrázku č. 15.  

 

 

Obrázek 13: Foto míchačky 

 

Při rychlosti 15 otáček za minutu docházelo k promíchávání a homogenizaci 

sorbentu s vodným roztokem uranu. Oddělení pevné fáze od kapalné se po uplynutí 

stanovených sorpčních časů provedlo odlitím 50 ml roztoku a jeho filtrací přes filtrační 

papír FILPAP KA 1 s velmi rychlou filtrační rychlostí do plastových vzorkovnic. Analýza 

odebraných vzorků byla provedena v akreditované laboratoři Zdravotního ústavu se sídlem 

v Ostravě. 
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5 Analýza výsledku adsorpce 

Ke stanovení hmotnostní koncentrace uranu byla vyuţita metoda SOP OV 201 podle 

ČSN EN ISO 17294 -1 z roku 2007. 

5.1 Metoda analýzy vzorků 

Technika hmotnostní spektrometrie s induktivně vázaným plazmatem (ICP – MS) je 

zaloţena na detekci a kvalitativním vyhodnocení kladně nabitých iontů jednotlivých 

izotopů měřených prvků. Atomy prvků jsou před vstupem do detektoru převedeny do 

formy iontů Me
x+

. K tomuto ději dochází v prostředí vysokofrekvenční plasmy při 

teplotách 6000 aţ 8000K. Vzniklé ionty, částice bez elektrického náboje a fotony jsou 

soustavou vstupních štěrbin přiváděny do vysokého vakua, kde jsou ze svazku postupně 

odděleny fotony a nenabité částice. Systémy s reakční a kolizní celou umoţňují oddělení 

různých typů atomových asociátů, které mohou díky svému poměru hmotnosti a náboje 

způsobit izobarickou interferenci.  

 

 

Obrázek 14: Spektrometr ICP-MS 

 

Svazek takto vyselektovaných kladně nabitých iontů je směrován do kvadrupólového 

hmotnostního detektoru. V kvadrupólovém separátoru dochází k dělení částic podle jejich 

relativní atomové hmotnosti a velikosti náboje. Jedná se o soustavu čtyř kovových tyčí  
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o délce 30 – 40 cm a průměru asi 10 mm, na které se postupně vkládá elektrické napětí 

sloţené ze stejnosměrné sloţky a vysokofrekvenční střídavé sloţky tak, aby dvě protilehlé 

tyče měly vţdy stejnou polaritu. Působením takto generovaného elektromagnetického pole 

se ionty, vstupující do kvadrupólu rozkmitají a za určitých známých podmínek lze docílit 

toho, ţe kvadrupólem proletí pouze částice o definované hmotě a dopadne na detektor. 

K detekci iontů se vyuţívá vícekanálový elektronásobič. Na detektor jsou směřovány ionty 

o zvolené hmotnosti vţdy po dobu 10 - 100 ms a počet dopadajících iontů je zaznamenán 

počítačem. 

 

 Schéma přístroje ICP-MS je uveden na obrázku č. 16. Po nasátí vzorku čerpadlem 

se kapalné vzorky převádí v zamlţovači na aerosol. Aerosol je zaveden do plazmatu 

ohřátého hořákem. Plazma tvoří malý mrak horkého částečně ionizovaného plynného 

argonu, který je nesen radiofrekvenčním polem. Rozpouštědlo ze vzorku se odpaří  

a přítomné sloučeniny jsou rozloţeny na atomy. V hmotnostním spektrometru jsou ionty 

separovány a prvky identifikovány podle poměrů hmotnosti k číslu náboje, zatím co 

koncentrace prvků je úměrná počtu iontů. Nejniţší mez detekce uranu, která můţe být 

detekována touto specifickou analytickou metodou s definovanou statistickou 

pravděpodobností je 0,1 μg/l. [32] 

 

Obrázek 15: Schéma přístroje ICP-MS [32] 
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5.2 Výsledky  

Analýzou vzorků byly zjištěny jednotlivé koncentrace uranu ve vodném roztoku po 

uplynutí stanovených sorpčních časů. V tabulce číslo 4 a 5 jsou uvedeny výsledné hodnoty 

koncentrací. 

 

Tabulka č. 4: Výsledné hodnoty koncentrací uranu v roztoku v jednotlivých časech na Reynoutria bohemica 

Reynoutria bohemica 

čas [min] 0 5 15 20 30 60 

koncentrce U [mg/l] 2,424 1,2 1,03 0,923 0,856 0,134 

 

Tabulka č. 5: Výsledné hodnoty koncentrací uranu roztoku v jednotlivých časech na CANSORBU 

CANSORB 

čas [min] 0 5 15 20 30 60 

koncentrce U [mg/l] 2,424 0,135 0,13 0,124 0,0967 0,0776 

 

V grafu č. 1 jsou uvedené závislosti těchto koncentrací na jednotlivých časových 

intervalech. Při porovnání výsledků zjistíme, ţe koncentrace uranu ve vodném roztoku 

vzorku je při sorpcí Reynoutria bohemica po 60 minutách větší o 0,0564 mg/l neţ při 

sorpci CANSORBEM. To dokazuje, ţe CANSORB prokázal větší sorpční schopnost vázat 

uranové ionty z vodného výluhu v daných podmínkách. Výrobce CANSORBU uvádí,  

ţe při sorpci dochází k navazování sorbované látky do řetězce huminové kyseliny, kterou 

CANSORB obsahuje. Jedná se tudíţ v podstatě o chemisorpci. Zatímco u sorpce 

Reynoutria bohemica probíhá mezi absorbentem a adsorbovanou látkou 

nejpravděpodobněji iontová výměna. [23]  
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Graf č. 1: Závislost koncentrace uranu na čase 

Z grafu č. 1 je vidět závislost koncentrací iontů uranu ve vodném roztoku v rámci 

jednotlivých sorbentů. Z porovnání obou křivek vyplývá, ţe sorpční rychlost je podstatně 

vyšší u CANSORBU. Většina uranových iontů byla CANSORBEM nasorbovaná jiţ po  

5 minutách. U Reynoutria bohemica je sorpční rychlost při porovnání s CANSORBEM 

výrazně pomalejší. Teprve po 60 minutách se mnoţství nasorbovaných uranových iontů 

Reynoutria bohemica vyrovnává stejnému mnoţství iontů nasorbovaných CANSORBEM 

po 5 minutách. 

 

Graf č. 2: Mnoţství naadsorbovaného uranu na 1 g jednotlivých sorbentů v závislosti na čase. 
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 Kvalita sorbentu se posuzuje podle mnoţství navázaného adsorbátu. Z tohoto 

důvodu byla zavedena veličina adsorpční kapacita biosorbentu (q), která vyjadřuje 

mnoţství adsorbátu vázaného na jednotce pevné fáze biosorbentu. [33] Výpočtem bylo 

zjištěno, ţe po 60 minutách je adsorpční kapacity CANSORBU q = 0,2346 mg/g  

a u Reynoutria bohemica q = 0,229 mg/g.  

Mnoţství sorbovaného uranu na povrch sorbentu se sniţuje s poklesem jeho 

koncentrace. [13] Z toho můţeme usoudit, ţe při pokusu, který by byl proveden při vyšší 

počáteční koncentraci uranu v roztoku, by bylo výsledné mnoţství naadsorbovaného 

adsorbátu na jednotce sorbentu větší. 

Oba sorbenty prokázaly vysokou účinnost. Po uběhnutí časovém intervalu 60 minut 

Reynoutria bohemica navázala přibliţně 95% uranu z celkové vstupní koncentrace  

a CANSORB pak jiţ téměř 97%. Zjištěná účinnost sorpce uranu Cansorbem, se shoduje 

s hodnotami uvedenými v literatuře pro rašeliny a potvrzuje tak, ţe rašeliny jsou nejlepším 

organickým sorbentem uranu. [13] Reynoutria bohemica však prokázala také vysokou 

účinnost sorpce a mohla by se tak po důkladnějším výzkumu a nalezení nejvhodnějších 

podmínek sorpce uplatnit například k sanacím starých ekologických zátěţí uranového 

průmyslu.  
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6 Závěr 

V posledních letech byla zkoumána sorpční schopnost uranu u řady biosorbentů. 

Součástí výzkumu tak bylo přispět k hledání nového biosorbentu s dobrou sorpční 

schopností. Snaha najít vhodný biosorbent je podmíněna ekonomickou stránkou. Jako 

biosorbenty se zkoumají hlavně materiály, které jsou lehce dostupné, v přírodě se nacházejí 

ve velkém mnoţství nebo jsou odpadními produkty.  

Praktická část se věnovala studiu schopnosti křídlatky české a CANSORBU sorbovat 

uran z připraveného vodného výluhu. Cílem diplomové práce pak bylo srovnání sorpčních 

schopností obou sorbentů. Rychlost sorbce je výrazně rychlejší u Cansorbu. Ten jiţ po  

5 minutách nasorboval téměř stejné moţství uranu jako Reynoutria bohemica po  

60 minutách. Adsorpční kapacita (q) byla u CANSORBU po uplynutí 60 minut q = 0,2346 

mg/g a u Reynoutria bohemica q = 0,229 mg/g. Mnoţství nasorbované látky na povrchu 

sorbentu se sniţuje s poklesem jeho koncentrace. Z toho můţeme usoudit, ţe při pokusu 

provedeném s vodným výluhem uranu o vyšší koncentraci, by zřejmě bylo výsledné 

mnoţství naadsorbovaného uranu na jednotce sorbentu větší. 

Účinnost je vysoká u obou sorbentů. CANSORB po uplynutí 60 minut navázal 97% 

uranu z celkové koncentrace 2,424 mg/l. Reynoutria bohemica při stejné počáteční 

koncentraci vodného výluhu nasorbovala 95%. Z výsledných analýz a porovnání vyplývá, 

ţe vhodnějším sorbentem uranu je CANSORB. CANSORB je sorbent na bázi rašeliny  

a potvrdil tak údaje uváděné v literatuře, ţe rašeliny jsou nejlepším organickým sorbentem 

uranu. Pozitivní výsledky však prokázala i Reynoutria bohemica, která by se v budoucnu 

mohla uplatnit při dekontaminaci důlních vod a starých ekologických zátěţí po uranovém 

průmyslu České republiky. Pro zjištění nejvhodnějších parametrů sorpce uranu na 

Reynoutria bohemica a jejím moţném budoucím vyuţití k odstraňování uranu 

z poškozeného ţivotního prostředí je však nutné provést důkladnější výzkum. 

 

 

. 
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