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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá moţnostmi a technologiemi, kterými lze získávat 

uran jak v dnešní době, tak v minulosti. Hlavní náplní této práce je charakteristika 

metod a zastaralých i moderních technologií, kterými se získává uran. Úvodní část je 

věnovaná vlastnostem a výskytu uranu, jeho vyuţití a uranovým rudám. V další části 

této práce jsou podrobně popsány jednotlivé metody a technologie získávání uranu. 
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Annotation 

This thesis deals with the possibilities and technologies that can acquire uranium as 

nowadays, so in the past. The main concern of this paper is to characterize and outdated 

methods and modern technology, which is extracted uranium. The first part is devoted 

to the properties and occurrence of uranium and its use of uranium ores. In the next 

section of this paper describes in detail the various methods and technologies of 

uranium. 
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1. Úvod 

Největší poptávka po uranu byla za období studené války. Po jaderném útoku 

na Japonsko se uran stal velmi ţádanou surovinou, která byla vyuţívána hlavně 

pro vojenské účely. Kromě výroby jaderných zbraní se uran vyuţíval také k výrobě 

elektrické energie. Po ukončení studené války se poptávka dramaticky sníţila. 

Po vyhlášení útlumového programu uranového hornictví se začaly doly uzavírat a byl 

zahájen proces sanace jednotlivých lokalit. Cílem bylo minimalizovat dopad předchozí 

těţby uranu na ţivotní prostředí, avšak v okolí dolů je uranem kontaminovaná půda 

současně s podzemní a povrchovou vodou. Kontaminovaná voda představuje největší 

hrozbu, protoţe slouţí jako transportní médium radionuklidů. Uran se můţe také 

kumulovat v potravním řetězci. 

V současné době proţívá jaderná energetika svou renesanci. V posledních letech 

se poptávka po uranu zvyšuje. Díky široké škále vyuţití spotřeba uranu neustále roste 

a u mnoha státu je dokonce vyšší neţ jeho produkce. Proto vědci zkoumají další metody 

získávání uranové rudy, které by byly ekonomicky výhodné a šetrnější k ţivotnímu 

prostředí.  

Cílem této bakalářské práce je charakteristika všech zastaralých a moderních metod 

získávání uranu. 
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2. Uran 

Uran je kovový prvek, který se řadí mezi aktinoidy. Jeho protonové číslo je 92. 

Charakteristickou vlastností uranu je jeho radioaktivita. [1], [2] 

Jako první uran objevil profesor chemie Martin Heinrich Klaproth v roce 1789, avšak 

ve skutečnosti šlo o jeho síran a aţ v roce 1841 ho izoloval v čisté formě Francouz 

Eugene-Melchior Peligot. Prvek dostal název podle planety Uran, která byla objevena 

krátce předtím. V roce 1896 zjistil Henri Becquerel, ţe je uran radioaktivní a poté Marie 

Curie-Sklodowská se svým manţelem Pierrem Curie izolovali z uranové rudy 2 nové 

prvky: první polonium a o něco později radium. [3] 

3. Výskyt uranu v přírodě 

Uran je přirozeně se vyskytující prvek s průměrnou koncentrací 2,8 ppm v zemské 

kůře. Stopy uranu se vyskytují téměř všude. Vyskytuje se hojněji neţ zlato, stříbro nebo 

rtuť stejně jako cín a o něco málo méně neţ kobalt, olovo nebo molybden. Obrovské 

mnoţství uranu je také ve světových oceánech, ale ve velmi nízkých koncentracích. 

Uran je také obsaţen v uhlí a to je důvod, proč uvolňují tepelné elektrárny do prostředí 

mnohem víc radioaktivity, neţ jaderné elektrárny. [4], [5] 

4. Fyzikální a chemické vlastnosti uranu 

Kovový uran je v čisté formě pevný lesklý stříbřitý, radioaktivní kov, který se dá i za 

normální teploty dobře kovat a válcovat. Ve formě prášku je samozápalný. Při vystavení 

vzduchu pokrývá tenkou vrstvou oxidů. Tvoří tři krystalické modifikace, kosočtverečný 

α-U přechází při teplotě 667°C na čtverečný β-U a ten při teplotě nad 772°C 

transformuje na krychlový γ-U. 

 Uran má vysokou měrnou hustotu a řadí se tak k nejtěţším prvkům vůbec. Je asi 

o 70 % těţší neţ olovo. Vysoká hustota uranu je důvodem jeho nejaderného vyuţití. 

Uran je velmi slabým elektrickým vodičem. Jeho elektrická vodivost je téměř dvakrát 
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tak niţší, neţ u ţeleza. Podle magnetické susceptibility je uran paramagnetickým 

prvkem a můţe tvořit neferomagnetické slitiny. [25], [26]  

5. Využití uranu  

Uran má širokou škálu vyuţití. V této kapitole je popsáno pouţití jaderné i nejaderné. 

5.1 Jaderné využití - energetické 

Štěpením uměle připravených nebo přírodních jader atomů těţkých nestabilních 

prvků ze skupiny aktinoidů, nejčastěji uranu a plutonia se získává jaderná energie, která 

je základem současné jaderné energetiky. Jako jaderné palivo bývají nejčastěji 

vyuţívány tablety oxidu uraničitého UO2, oxidu plutoničitého PuO2 nebo jejich směsi, 

které jsou ve formě kazet nebo palivových proutků. Vyuţití oxidů prvků namísto 

čistých kovů je výhodnější zejména díky jejich fyzikálním vlastnostem (vyšší teploty 

tání a varu, změny objemu při zahřívání aj.) Podle typu pouţitého reaktoru se volí 

stupeň obohacení paliva štěpnými izotopy. Jako konstrukční materiál palivových kazet 

se vyuţívá antikorozní ocel nebo slitiny, které obsahují velké mnoţství niobu a zirkonia. 

Tyto slitiny mají výrazně vyšší teplotu tání a varu a další výhodné vlastnosti.  

V jaderných reaktorech probíhá řízená řetězová reakce. Rozpadem štěpných izotopů 

vznikají v jaderných reaktorech fragmenty a neutrony, které jsou nositeli energie. Tato 

energie se uvolňuje jako teplo, které vzniká sráţkami fragmentů s atomy paliva. Vzniklé 

neutrony jsou za určitých podmínek schopné štěpit jádra dalších atomů a tím dochází 

k řetězové reakci. 

Palivo, které jiţ bylo pouţito v reaktoru, se po jistou dobu musí chladit v bazénech 

pouţitého paliva, aby se rozpadly některé nově vzniklé izotopy s krátkým a středním 

poločasem rozpadu. S pouţitým palivem se nakládá podle toho, v jakém reaktoru bylo 

pouţito a podle země ve které odpad vzniká. Pouţité palivo zůstává radioaktivní 

minimálně stovky tisíc let. 
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5.2 Jaderné využití – vojenské 

V prosinci roku 1938 byl objeven princip jaderného štěpení a 2. prosince 1942 byla 

spuštěna první umělá řetězová reakce štěpením uranu. Krátce poté se začalo zneuţívat 

jaderné reakce pro výrobu zbraní.  

6. Srpna 1945 byla na japonské město Hirošima svrţena atomová bomba a o tři dny 

později na město Nagasaki, coţ urychlilo konec druhé světové války. Bomby způsobily 

okamţitou smrt asi 38 tisíc lidí v Nagasaki, 68 tisíc lidí v Hirošimě a další desítky tisíc 

lidí byly poraněny a řada dalších zemřelo později na následky ozáření. 

Pro výrobu atomových zbraní se vyuţívají izotopy uranu 
235

U a 
233

U a plutonia 
239

Pu. 

Přírodní uran obsahuje ve svých rudách nepatrné mnoţství štěpných izotopů, a proto se 

musí obohacovat na 80-90 % štěpných izotopů. 

Dalšími jadernými zbraněmi jsou neutronové a vodíkové bomby. U těchto bomb se 

jedná o silně exotermickou reakci s uvolněním zejména rentgenových paprsků. Tyto 

termojaderné zbraně vlastní asi šest nebo sedm států – USA, Rusko, Čína, Indie, 

Francie, Velká Británie a pravděpodobně Izrael.  

Další variantou atomových bomb jsou tzv. špinavé bomby. Výbuch, který je 

způsoben klasickou trhavinou rozhází štěpný materiál a zamoří jím okolí. U zbraní 

tohoto typu spočívá nebezpečí v tom, ţe je lze vyrobit bez vysoce obohaceného uranu 

nebo plutonia a tím pádem jsou náklady na výrobu podstatně niţší. 

Vedle wolframu se uran vyuţívá pro výrobu podkaliberních střel (protipancéřových 

projektilů), jejichţ výhodou je mezní úhel, pod kterým se po zásahu do svého cíle 

neodrazí.   
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5.3 Jaderné využití - lékařské a ostatní 

Objev nového prvku radia v roce 1898 paní Marií Curie-Sklodowskou a jejím 

manţelem Pierrem, přinesl lékařské vyuţití radionuklidů. Tento chemický prvek se 

vyuţíval pro léčení rakovinotvorných nádorů, ale kvůli velmi malému dostupnému 

mnoţství byla surovina mimořádně drahá.  

Dnes má radioterapie v léčbě některých typů nádorových onemocnění své 

nezastupitelné místo. Prodluţuje ţivot pacientů nebo sniţuje jejich bolest. Nejčastěji se 

k léčbě vyuţívá zevních uzavřených zářičů – izotopy 
60

Co a 
137

Cs. Radionuklidy 

s krátkým poločasem rozpadu, které jsou uměle připraveny, se v medicíně pouţívají 

pro lokalizaci nádorů a diagnostiku některých onemocnění. Radioaktivní látky se také 

vyuţívají při sterilizaci zdravotnických materiálů a prostředků. 

Radioaktivní materiály se také pouţívají při měření mechanických vlastností látek. 

Zeslabení záření a absorpce závisí na tloušťce materiálu a toho se vyuţívá při 

bezdotykovém měření tloušťky materiálů a jejich změn v metalurgii, v hustoměrech 

monitorujících dopravu potrubím nebo pásovými dopravníky a v radiačních 

hladinoměrech kapalin, které fungují na podobném principu. Při studiu sloţení látek se 

vyuţívá některých radiačních analytických metod např. Mössbauerovy spektroskopie 

a neutronové aktivační analýzy. Na podobném principu fungují ionizační hlásiče 

poţárů. 

5.4 Nejaderné využití  

Uran se vyuţíval k výrobě keramických glazur a barev do skla, ještě před objevením 

radioaktivity. Uranové sklo je zajímavé díky fluorescenci a různé barvě v dopadajícím 

a procházejícím světle. V České republice má tato výroba velkou tradici. Od roku 1852 

se v Jáchymově začala vyrábět uranová ţluť (diuranan sodný Na2U2O7) ve větším 

mnoţství a pro velký zájem byla roku 1855 vybudována samostatná továrna na výrobu 

uranových barev, která vyráběla nejen uranovou ţluť, ale i jiná uranová barviva jako 

amoniaková ţluť (diuranan amonný), zlatoţluto-červená ţluť (diuranan draselný) 
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pomerančová ţluť, ţlutozelený uranový nitrát a světlá uranová ţluť. V 90. letech nastal 

útlum výroby, protoţe uranové sklo (obrázek č.1) vyšlo z módy. [11], [43] 

 

Obrázek 1: Skleněná váza barvená uranovou žlutí [11] 

6. Uranové rudy 

Uranové rudy představují surovinový zdroj pro výrobu paliva v jaderné energetice. 

Uran se vyskytuje v několika desítkách nerostů. V následujícím přehledu jsou uvedeny 

ekonomicky nejdůleţitější minerály. [12] 

6.1 Oxidy a hydroxidy 

Sloučeniny kyslíku s kovovými i nekovovými prvky se nazývají oxidy. Minerály 

ze skupiny oxidů se vyznačují relativně vysokou tvrdostí a hustotou. Řada minerálů 

ze skupiny oxidů má obrovský ekonomický význam pro získávání uranu, ţeleza, 

chromu, titanu, cínu a dalších prvků. Přírodní hydroxidy jsou také řazeny ke skupině 

oxidů. Z ekonomicky nejvýznamnějších uranových minerálů se do této skupiny řadí 

uraninit (česky smolinec), davidit, brannerit. [44] 
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Uraninit (smolinec) 

Jedná se o oxid uraničitý s chemickým vzorcem UO2. V přírodě se vyskytuje vţdy 

jako směs oxidu uraničitého UO2 a oxidu uranového UO3. Obsahuje také podíly thoria, 

olova, radia, polonia a vzácných zemin. Obsahuje 44-88 % uranu. Uraninit se v České 

republice těţil v Jáchymově, Příbrami, Dolní roţínce, Abertamech, v Hamrech u České 

lípy, Horním Slavkově a v Okrouhlé Radoni. Uraninit můţeme vidět na obrázku č. 2. 

[7], [8], [9], [15]  

 

 

Obrázek 2: Uraninit [6] 

Davidit 

Minerál, jehoţ chemický vzorec je (La, Ce)(Y, U, Fe
2+

) (Ti, Fe
3+

)20 (O, OH)38. 

V České republice se vyskytuje ve Stráţi a České Lípě. Obsah uranu v tomto minerálu 

je maximálně 20 %. Vyskytuje se jen velmi zřídka. Muţe být černé, tmavě hnědé nebo 

šedohnědé barvy. Minerál davidit můţeme vidět na obrázku č. 3. [9], [14], [15] 
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Obrázek 3: Davidit [13] 

 

Brannerit 

Oxid uranu, jehoţ chemický vzorec je (U, Ca, Y, Ce)(Ti, Fe)2O6. Jeho výskyt je 

v České republice velmi vzácný, avšak byl nalezen v Okrouhlé Radouni, Dyleni, 

Níhově, sokolské pánvi, v Roţné a Olší. Můţe mít černou, ţlutohnědou nebo 

zelenohnědou barvu. Obsah uranu v Branneritu se pohybuje okolo 28-44 %. Brannerit 

můţeme vidět na obrázku č. 4. [9], [15] 

 

 

Obrázek 4: Brannerit [16] 
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6.2 Silikáty 

Podstatně zastoupeny téměř ve všech loţiskách uţitkových minerálů jsou silikáty. 

Vyskytují se nejen jako doprovodné minerály rudních loţisek, ale také jako nositele 

cenných kovů jako je uran, zinek, nikl, beryllium, lithium, zirkonium, cesium, rubidium, 

kovů vzácných zemin a podobně. Nejvýznamnějším minerálem uranu ze skupiny 

silikátů je coffinit. [45] 

Coffinit 

Křemičitan uranu, jehoţ chemický vzorec je (U, Th, Pb, Ca, Zr)[(SiO4)1-x(OH)4x]. 

Jeho výskyt je v České republice poměrně hojný. Byl nalezen V Jáchymově, Horním 

Slavkově, Roţné, Příbrami, Tišnovské Nové Vsi, Olší, Zálesí a Frýdštejně. Jeho barva 

je černá. Coffinit (obrázek č. 5) obsahuje kolem 68 % uranu. [9]  

 

 

Obrázek 5: Coffinit [13] 

6.3 Karbonáty 

Karbonáty neboli uhličitany se řadí mezi běţné minerály zemské kůry. Chemické 

vzorce karbonátových minerálů se odvozují od kyseliny uhličité (H2CO3). Významným 

zástupcem z minerálů uranu je v této skupině Schröckingerit. [46]  
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Schröckingerit 

Jeho chemický vzorec je NaCa[UO2/F/(CO3)3/SO4].10H2O. Tvoří šupinky 

a destičkovité tabulky, které se shromaţďují do měkkých hrudkovitých agregátů. 

Schröckingerit (obrázek č. 6) je průsvitný, jeho barva je světle bledě ţlutá aţ zelenavě 

ţlutá, Lesk má skelný aţ perleťový. Obvykle se vyskytuje přímo na uraninitu, avšak 

důlní vody mohou schröckingerit přepravit na velkou vzdálenost. V České republice byl 

nalezen v Jáchymově, Roţné, Příbrami a Bedřichově. [6], [18] 

 

 

Obrázek 6: Schröckingerit [16] 

6.4 Sulfáty 

Chemický vzorec sulfátů se odvozuje od kyseliny sírové (H2SO4). Minerály ze 

slupiny sulfátů jsou většinou měkké, mají nekovový vzhled a některé jsou rozpustné 

ve vodě. Z této skupiny stojí za zmínku minerál uranu natrozippeit, který můţeme vidět 

na obrázku č. 7. [47] 
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Natrozippeit 

Jeho chemický vzorec je Na4(UO2)6[(OH)10(SO4)3].4H2O. Má citrónově ţlutou 

barvu a ţlutý lesk. V České republice byl nalezen v Jáchymově, Roţné, Příbrami 

a Slavkovicích [9]. 

 

 

Obrázek 7: Natrozippeit [16] 

6.5 Fosfáty, Arzenáty, Vanadáty (uranové slídy) 

Uranové slídy jsou z technologického hlediska velmi zajímavé. Na rozdíl od jiných 

uranových minerálů se velmi snadno rozpouštějí v kyselinách. Mezi uranové slídy se 

řadí minerál autunit, torbernit, uranospinit, karnotit, uranofán, uranothorit. [24]  

Autunit 

Jeho chemický vzorec je Ca-[UO2/PO4]2.11H2O. Autunit (obrázek č. 8) je vysoce 

radioaktivní minerál, který patří mezi uranové slídy. Vzniká jako druhotný nerost 

při zvětrávání minerálů, které obsahují uran v ţulách, pegmatitech, v usazeninách 

a na hydrotermálních ţilách. Autunit má sírově ţlutou barvu a skelný lesk. Zelená 

fluorescence, která se projevuje vlivem ultrafialového záření, patří k nejvýraznějším 

u minerálů vůbec. Autunit obsahuje 60 % uranu. V České republice, byl nalezen 

v Jáchymově, Chotěboři, Daměticích, Mrakotíně a Cínovci. [9], [20] 
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Obrázek 8: Autunit [19] 

Torbernit 

Minerál s chemickým vzorcem Cu-[UO2/PO4]2.12H2O, který se řadí mezi vodnaté 

fosfáty mědi a uranu. Patří k uranovým slídám stejně jako autunit. Je produktem 

rozkladu rud na hydrotermálních uranových loţiskách, na loţiskách wolframu, cínu 

a fluoritu a vyskytuje se také v pegmatitech. Torbernit (obrázek č. 9) má zelenou barvu 

a obsahuje asi 61 % uranu. V České republice se vyskytuje hojně. Byl nalezen 

v Jáchymově, Cínovci, Horním Slavkově, Písku, Horních Hošticích a v Roţné. [9],[18], 

[22] 

 

Obrázek 9: Torbernit [21] 
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Uranospinit 

Minerál s chemickým vzorcem Ca(UO2)2(AsO4)2.10H2O. Jeho výskyt je ojedinělý 

v podobě krystalků. Má perleťový lesk a ţlutou aţ zelenou barvu. Naleziště v České 

republice jsou v Jáchymově, Horním Slavkově, Svatoňovicích, Příbrami a Zálesí. 

[9],[48] Uranospinit můţeme vidět na obrázku č. 10. 

 

 

Obrázek 10: Uranospinit, Příbram [23] 

Carnotit 

Důleţitým minerálem je Carnotit, s chemickým vzorcem K2(UO2)2[VO4]2.3H2O, 

který je hlavní sloţkou mnoha průmyslově těţených rud. Vyskytuje se v oxidační zóně 

sedimentárních uranových loţisek. Má ţlutou nebo zelenoţlutou barvu, matný lesk 

a obsahuje asi 64 % uranu. V České republice byl nalezen v Olší a Horním Slavkově. 

[9], [24] Carnotit můţeme vidět na obrázku č. 11. 
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Obrázek 11: Carnotit [38] 

Uranofán 

Na uranových loţiscích patří uranofán (obrázek č. 12) mezi rozšířené supergenní 

nerosty uranu. Jeho chemický vzorec je Ca(UO2)2SIO3(OH)2.5H2O. Uranofán je 

křemičitan vápníku a uranylu, který vzniká při zvětrávání uraninitu. Můţe mít 

oranţovou, ţlutou nebo hnědou barvu. Uranu obsahuje okolo 67 %. V České Republice 

byl nalezen v Jáchymově, Horním Slavkově, Harrachově, Rýţovišti, Příbrami, 

na Zlatém Kopci, v Horních Hošticích, v Bukově, Zálesí, Mevědíně, Roţné a Olší. [9], 

[15] 

 

 

Obrázek 12: Uranofán [16] 
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Uranothorit 

Minerál s chemickým vzorcem (Th,U)[SiO4]. Obsah uranu v uranthoritu je 

maximálně 16 %. Výskyt uranothoritu v České republice je jen vzácný. Byl nalezen 

v Jáchymově, Zadním Chodově, Cínovci a Vlastějovicích. [9] Uranothorit můţeme 

vidět na obrázku č. 13. 

 

 

Obrázek 13: Uranothorit [49] 
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7. Získávání uranu  

Český masiv je na výskyt uranu velmi bohatý. Uranová ruda se těţila v Jáchymově, 

jiţ od roku 1840 a vyuţívala se hlavně pro získávání polonia a radia. Teprve 

aţ po vynalezení atomových zbraní se začala těţba soustředit přímo za ziskem uranu. Z 

Jáchymovského uranu byla vyrobena první sovětská atomová bomba. Později se začal 

uran těţit za účelem získávání jaderného paliva do jaderných elektráren. [27]  

7.1 Těžba uranu v České republice 

Česká republika patřila k nejvýznamnějším producentům uranu na světě. V letech 

1946 aţ 2006 s celkovou produkcí 110 tisíc tun uranu ve formě tříděných rud 

a chemického koncentrátu, se Česká republika zařadila na 8. místo ve světě. [28]  

V České republice se těţil uran (obrázek č. 14) v Jáchymově, v Okrouhlé Radouni 

v jíţních Čechách, v okolí Příbrami, u Vítkova v západních Čechách, na Dyleni, 

v Zadním chodově, v Hamru a Křiţanech u Stráţe pod Ralskem, v Zálesí Rychlebských 

horách a v dalších lokalitách. Dnes se těţí pouze v Dolní Roţínce, kde se vytěţí asi 

300 tun uranu za rok.  

Vytěţená uranová ruda se zpracovávala v předúpravnách v Příbrami a Jáchymově 

a úpravnách MAPE Mydlovary v Dolní Roţínce a Stráţí pod Ralskem. [27] 

Výroba elektrické energie v jaderných reaktorech pokrývá 32 % celkové produkce 

elektřiny v České republice. Spotřeba přírodního uranu, který se zpracovává 

do jaderného paliva, je u nás přibliţně 860 tun ročně. V roce 2011 byla výroba uranu 

z domácích zdrojů ve výši 230 tun, coţ je pouze 27 % dnešních potřeb jaderné 

energetiky. [50]  
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Obrázek 14: Hlavní těžební a úpravárenské kapacity uranového hornictví v ČR [53] 

 

7.2 Těžba uranu ve světě 

V 50. letech nastal velký růst těţby uranových rud vlivem jaderných zbrojních 

programů a poté i rozvojem jaderné energetiky. V roce 1990 bylo dosaţeno rekordní 

úrovně výroby 45,6 kilotun. V posledních letech dochází k vzestupu těţby v Rusku, 

v Kanadě a v Kazachstánu, naopak v USA se domácí produkce sniţuje.  

V Evropě se uran těţí v ČR, v Německu, na Ukrajině, ve Španělsku, v Portugalsku, 

ve Francii. V roce 2003 činil podíl České republiky na světové produkci uranu 

asi 1,3 %. 

Uran byl ve světě získáván v roce 2004 z 88 % (hlubinná těţba 40 %, povrchová 

těţba 27 % a louţením in situ 21 %) a z 12 % se uran získával při těţbě zlatých, 

vanadových a měděných rud jako vedlejší produkt.    

V roce 2004 zajišťovalo 82 % světové produkce pouze 8 největších těţebních firem 

na světě, které těţily více neţ 1000 tun za rok. Jednalo se o firmy Areva (Francie), 
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Cameco (Kanada), KaztomProm (Kazachstán), Navoi (Uzbekistán), Rio-Tinto (Velká 

Británie), ARMZ (Rusko), BHP Bilitoin (Austrálie) a Uranium One (Kanada). [5], [29] 

 

Tabulka 1: Hlavní producenti uranových rud pro rok 2008 dle World Nuclear Association [12] 

Kanada 20,5 % Uzbekistán 5,3 % 

Kazachstán 19,4 % USA 3,3 % 

Austrálie 19,2 % Ukrajina 1,8 % 

Namibie 9,9 % Čína 1,8 % 

Rusko 8,0 % Jiţní Afrika 1,5 % 

Niger 6,9 % Brazílie 0,8 % 
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8. Možnosti získávání uranu 

8.1 Povrchový důl a podzemní těžba 

Pokud rudní tělesa leţí v blízkosti povrchu, jsou obvykle přístupné při odstranění 

velkého mnoţství nadloţí a vykopání hluboké jámy. Nevýhodou povrchové těţby uranu 

je velké mnoţství odpadu v podobě hlušiny. Pokud se rudní tělesa vyskytují hlouběji, 

pouţívá se obvykle hlubinná těţba, coţ zahrnuje výstavbu přístupových šachet a tunelů, 

avšak vzniká tak menší mnoţství hlušiny a dopad na ţivotní prostředí je podstatně 

menší neţ u těţby povrchové.  

V oblasti Ranger Uranium Mine v severní Austrálii, Rössing v Namibii a většina 

z dolů severní Kanady důl Saskatchewan a McClean Lake, byly uranové rudy dobývány 

povrchovou těţbou. V ostatních dolech jako jsou Olympic Dam v Austrálii, McArthur 

River, Rabbit Lake a Cigar Lake v severním Saskatchewanu a Akouta v Nigérii se uran 

těţí hlubinnou těţbou. V dole McClean Lake a v oblasti Ranger Uranium Mine, bude 

těţba dokončena v podzemí. [5] 

8.2 Hydrochemická těžba uranu - Loužení in situ 

V roce 2011 se vytěţilo 45 % uranu ve světě pomocí metody louţení in situ. Tento 

způsob těţby uranu se nejvíce pouţívá v USA a Kazachstánu. V USA je povaţována za 

nejúspornější a ekologicky nejpřijatelnější metodu těţby. V roce 2000 zahájil provoz 

důl Beverley v Austrálii, coţ je první důl, kde se začal těţit uran louţením in situ [30].  

Způsob těţby pomocí chemického louţení in situ je poměrně jednoduchý. Roztok 

chemické látky, která má schopnost rozpustit uţitkovou sloţku, je do rudonosné vrstvy 

vtlačován pomocí vrtů. Po nasycení se roztok vyčerpá na povrch a je v něm obsaţena 

rozpuštěná uţitková sloţka. Ta je potom z roztoku izolována vhodnými postupy 

a rozpouštědlo se dá po regeneraci opět pouţít. Tento hydrochemický způsob těţby je 

oproti klasické hornické těţbě obvykle podstatně levnější. Touto metodou se mohou 

těţit i loţiska uranu, které by byly klasickou těţbou nerentabilní. Louţení in-situ se 
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pouţívá například k získávání mědi z chalkozínu a covellinu v dole Gunpowder 

Mammoth Mine v Austrálii. 

Hydrochemická těţba uranu se provádí dvěma způsoby. Buď alkalickým 

karbonátovým postupem, u kterého se vyuţívá jako hlavní látka uhličitan sodný nebo 

amonný v oxidačním prostředí. Výhodou alkalického způsobu louţení je menší dopad 

na ţivotní prostředí, ale jeho účinnost je malá. Podstatně vyšší účinnost má kyselý 

způsob louţení, u kterého se jako hlavní látka pouţívá kyselina sírová, jako oxidační 

činidlo se pouţívá kyselina dusičná a jako pomocná látka k výplachu vrtů se pouţívá 

kyselina fluorovodíková. [31] 

8.2.1 Termická úprava uranové rudy 

Z důvodu zlepšení louţitelnosti se uranová ruda termicky upravuje. Přítomnost 

vzdušného kyslíku spolu s vysokými teplotami působí na uranovou rudu tak, ţe uran 

zvyšuje své oxidační číslo a tím se stává lépe louţitelným. Zároveň se z rudy odstraní 

organické příměsi jako uhlí, lignit a další, které způsobují potíţe při chemických 

a mechanických úpravách. [32] 

8.2.2 Alkalický způsob loužení 

U alkalického způsobu louţení se jako hlavní látka nejčastěji pouţívá roztok 

uhličitanu a hydrogenuhličitanu sodného (Na2CO3, NaHCO3). Tento způsob louţení se 

vyuţívá k získávání uranu z uhličitanových rud (rudy obsahující více neţ 5 % například 

dolomitu (CaMg(CO3)2), kalcitu (CaCO3) nebo magnezitu (MgCO3)). 

Při tomto způsobu louţení je problém s rozpustností U
IV

 v louţícím činidle, takţe je 

nutno vyuţívat oxidačních činidel. V následující rovnici je popsán chemismus louţení 

U
IV

:  

UO3 + 3Na2CO3 + H2O → Na4[UO2(CO3)3] + 2NaOH 

Při reakci vzniká jako produkt hydroxid sodný, který zvyšuje pH prostředí 

a umoţňuje vznik nerozpustného diurananu sodného (Na2U2O7.H2O). Hydroxid sodný 
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se neutralizuje hydrogenuhličitanem sodným, a proto je nutná jeho přítomnost 

v louţícím roztoku.  

Pokud převaţuje ve rmutu U
IV

, nelze bez přidání oxidačních činidel začít louţení. 

V tomto případě je nejlevnějším oxidačním činidlem kyslík. Reakce probíhá dle 

rovnice: 

2UO2 + O2 + 6Na2CO3 + 2H2O → Na4[UO2(CO3)3] + 4NaOH 

Celá reakce musí probíhat za přítomnosti katalyzátoru, protoţe reakční rychlost 

reakce je příliš pomalá, a to i za zvýšené teploty a zvýšeného tlaku. Jako katalyzátor se 

v dnešní době nejčastěji pouţívá tetraaminměďnatý kation ([Cu(NH3)4]
2+

). Po přidání 

katalyzátoru probíhá reakce takto: 

UO2 + 2[Cu(NH3)4]
2+

 + H2O → UO3 + 2[Cu(NH3)4]
2+

 + 2H
+ 

2[Cu(NH3)4]
2+

 + 
1
/2O2 → 2[Cu(NH3)4]

2+ 
+ H2O 

 

8.2.3 Kyselý způsob loužení 

U kyselého způsobu louţení se jako hlavní látka vyuţívá kyselina sírová, méně pak 

kyselina chlorovodíková nebo kyselina dusičná. Tento způsob je nejvhodnější k louţení 

křemičitanových rud a rud, které jsou obtíţně louţitelné. Nevýhoda u kyselého louţení 

je, ţe kromě uranových rud kyseliny rozpouštějí i hlušinu a vysoká spotřeba louţícího 

činidla. 

Chemismus kyselého louţení je velice komplikovaný, protoţe s kyselinou kromě 

uranových rud reagují i ostatní sloţky rudy. Valence uranu ovlivňuje jeho rozpustnost 

v kyselině. Lépe se v kyselině rozpouští U
VI

 neţ U
IV

.  

V kyselinách se snadno rozpouští rudy s vyšším obsahem UO3. Chemismus reakce je 

popsán následující rovnicí: 

UO3 + 2H
+
 → UO2

2+
 + H2O 

  Kromě uranylového kationtu vzniká při kyselém louţení UO3 také řada dalších 

forem U
VI

 neutrálních i aniontických komplexů, hlavně UO2SO4, [UO2(SO4)2]
2-

, 
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[UO2(SO4)3]
4- 

a to hraje důleţitou roli při získávání uranu z výluhu. Uran ovšem 

ve většině rud vystupuje s oxidačním číslem IV a tato forma uranu, se v kyselinách 

prakticky nerozpouští. Pouze ji lze převést do roztoku v koncentrované kyselině a kvůli 

tomu se musí U
VI 

nejprve oxidovat. Oxidace se provádí pomocí oxidu manganičitého 

(MnO2), manganistanu draselného (KMnO4) a další. Pokud jsou v roztoku obsaţeny 

ţeleznaté a ţelezité kationty, které mají funkci katalyzátoru (Fe
2+

 a Fe
3+

), účinnost 

oxidace se zvýší. Oxidace probíhá dle rovnice: 

UO2 + Fe
3+

 → UO2
2+

 + Fe
2+ 

2Fe
2+

 + MnO2 + 4H
+
 → 2Fe

3+
 + Mn

2+
 + H2O 

MnO2 se do roztoku musí dodat, kdeţto ţelezité kationty, které jsou buď v rudě 

obsaţeny, nebo se do rudy dostanou při mletí díky opotřebování koulí nebo tyčí 

v kulovém či tyčovém mlýnu. 

Proces louţení probíhá v louţících reaktorech, které se dělí na tlakové a otevřené. 

Tlakové louţící reaktory se pouţívají v případech, kdyţ je potřeba posunout rovnováhu 

reakce doprava (u špatně pouţitelných rud). Otevřené louţící reaktory se pouţívají 

ke zpracování ostatních typů rud, které jsou vhodné ke kyselému louţení. Otevřené 

reaktory se dále dělí podle způsobu promíchávání rmutu na reaktory s pneumatickým 

mícháním, reaktory s mechanickým mícháním a na kombinované reaktory, coţ je 

kombinace pneumatického a mechanického míchání. Tlakové reaktory (tzv. autoklávy) 

se dělí podobným způsobem. Aby bylo louţení co nejefektivnější, jsou reaktory 

sestavovány do kaskád. 
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Obrázek 15: Schéma podzemního loužení uranu [53] 

8.2.4 Speciální způsoby loužení 

Speciální způsoby louţení se liší od kyselých a alkalických způsobů chemickými 

a technologickými postupy. Byly vyvíjeny za účelem celkového sníţení nákladů celého 

procesu. 

Jeden ze speciálních způsobů je podzemní louţení. Vynecháním fáze mechanického 

třídění a zpracování rudy je docíleno sníţení nákladů. 

Dalším speciálním způsobem louţení je louţení hladové. U tohoto způsobu se 

pouţívají stejná louţící činidla jako u alkalického nebo kyselého způsobu louţení. 

Pomocí haldového louţení se zpracovává odpad z hlubinných či povrchových dolů. Při 

haldovém způsobu louţení se postupuje takto: místo, kde bude probíhat proces louţení, 

se pokryje nepropustnou fólií a ta se zasype 10 – 20 cm písku. Poté se na ni naveze asi 

10 metrová vrstva půdy. Vznikne halda, nad kterou se nainstaluje skrápěcí zařízení 

a louţící proces můţe začít. Vzniklý výluh se odvádí do sorpční stanice. Haldové 

louţení bylo odvozeno od perkolačního způsobu. Mezi těmito metodami je rozdíl pouze 

v technologickém provedení. U perkolačního způsobu se ruda sype do tzv. perkolátorů, 

coţ jsou velké ţelezobetonové nádrţe o objemu 103 – 104 m3. 

Další způsob louţení je bakteriologické louţení. Při tomto způsobu se vyuţívá 

schopnosti bakterií oxidovat sulfidy, které jsou v rudě obsaţeny, na kyselinu sírovou. 

Prakticky tedy jde o kyselé louţení, ale s jiným zdrojem louţícího činidla. 



Jakub Šajtar: Moţnosti a technologie získávání uranu 

 

2013  24 

 

Bakteriologické louţení je moţno vyuţívat pouze k získávání uranu z dobře 

louţitelných rud, protoţe bakteriemi tvořená kyselina sírová má nízkou koncentraci. 

Tento způsob se většinou provádí s haldovým či perkolačním louţením, při kterém se 

můţe ruda předem upravovat. 

Záměšové louţení je obdobou kyselého louţení. Od kyselého louţení se liší pouze 

spotřebou vody a dobou kontaktu kyseliny s rudou. U záměšového louţení se z rudy 

vytvoří záměs (kyselina sírová a pasta ze suché rudy). Ta se nechá po určitou dobu zrát 

a poté se louţí vodou. Menší spotřeba vody je výhodou této metody. 

Dalším speciálním způsobem je sulfatační praţení, coţ je proces, při kterém je suchá 

ruda v kontaktu se směsí vzduchu a oxidu uhličitého při teplotách 500 – 800 °C. 

Vznikají síranové soli na povrchu rudných částic v rudě přítomných kovů a ty 

po vyluhování ve vodě, popřípadě slabém roztoku kyseliny sírové, přecházejí 

do roztoku. Tento způsob zatím nebyl pouţit v praxi. 

Další poupravený způsob kyselého louţení se nazývá horká digesce. Při tomto 

způsobu louţení se na jemně rozemletou rudu aplikuje koncentrovaná kyselina sírová 

o teplotě 105 °C – 110 °C. Horká digesce se vyuţívá k louţení špatně louţitelných rud 

s vysokým obsahem uranu. Výhodou metody je velká výtěţnost a naopak nevýhodou je 

velká spotřeba kyseliny.  

Nevodné louţení je proces, při kterém současně s louţením nebo ihned po něm 

probíhá extrakce uranu pomocí kapalinového extrakčního činidla. Sníţí se tak spotřeba 

vody, celkové zkrácení schématu zpracování uranové rudy a objem potřebných zařízení 

k louţení a extrakci. Tento proces se však v praxi příliš nepouţívá kvůli vysoké 

spotřebě extrakčního činidla, které ulpívá na rozemleté rudě, coţ znamená vyšší 

ekonomické náklady. Další nevýhodou této metody je, ţe dochází ke kontaminaci okolí 

úloţišť rudných kalů díky značné toxicitě extrakčního činidla. 

Sorpční louţení je proces velice podobný nevodnému louţení. Rozdíl mezi nimi je, 

ţe místo extrakčního činidla se vyuţívají vhodné měniče iontů. 

Chlorace rud je posledním speciálním způsobem louţení. Při vysokých teplotách, 

které se odvíjí od valence uranu přítomného v rudě, se na rozemletou rudu působí 
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plynným chlórem nebo jeho sloučeninami (tetrachlormethanem (CCl4), HCl, fosgenem 

(COCl2)). Uran s oxidačním číslem IV s chlórem reaguje při teplotách asi 225 °C a uran 

s oxidačním číslem VI reaguje s chlórem při teplotách v rozmezí 900 – 1000 °C. Z kovů 

obsaţených v rudě vznikají těkavé chloridy a ty jsou pak oddělovány frakční 

kondenzací. Tato metoda také nebyla v praxi vyuţita kvůli komplikované předúpravě 

rudy, komplikacím při separaci chloridů kovů – hlavně chloridů uranu od chloridů 

ţeleza a také kvůli vysoké toxicitě chlóru. [32] 

8.2.5 Získávání uranu z výluhu 

Získávání uranu z výluhu je poslední krok v procesu výroby ţlutého koláče. Podle 

pouţité metody louţení se liší také způsob získávání uranu. 

Získávání uranu z kyselých výluhů 

Ke kyselému louţení se ve většině případů pouţívá kyselina sírová, a proto zde 

budou uvedeny mechanismy, při kterých se kyselina sírová pouţívá.  

Sorpční procesy 

Princip sorpčních procesů spočívá v absorpci uranylových kationtů a aniontických 

komplexů uranu z výluhu pomocí měničů aniontů a kationtů. Kationty a komplexy se 

z měničů následně resorbují pomocí elučního činidla, vysráţí se například amoniakem 

(NH3), přefiltrují, usuší a jako produkt vzniká ţlutý koláč.  

Měniče kationů (katexy) se skládají ze dvou částí. Z organické sloţky (styren-

divinylbenzen) a z funkční skupiny (–SO3H nebo –COOH).  

Měniče anionů (anexy) se jako měniče kationů skládají ze dvou částí. Z nosného 

skeletu, který je organického charakteru (styren-divinylbenzen) a funkční skupiny, která 

je amoniová (NH(R)3.HCL) nebo aminová (–NH2.HCl, NHR1.HCl, NR1R2.HCl). 

V tomto případě je R alkylový substituent (např. –CH3)  

V případě uţití katexů se jako eluční činidlo pouţívá 5 % roztok H2SO4. V případě 

uţití anexů se jako eluční činidla pouţívají okyselené roztoky dusičnanu amonného 

(NH4NO3 + HNO3) nebo chloridu sodného (NaCl + H2SO4).  
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V kyselém výluhu uran převáţně vystupuje s oxidačním číslem VI, tj. UO2
2+

. Vytváří 

řadu komplexů se síranovými ionty. V zásadě jde o tyto tři kompletační reakce: 

UO2
2+ 

+ SO4
2-

 → UO2SO4 

UO2SO4 + SO4
2-

 → [UO2(SO4)2]
2- 

[UO2(SO4)2]
2-

 + SO4
2-

 → [UO2(SO4)3]
4- 

V průběhu sorpce a eluce U
VI

 probíhají mechanismem výměny především tyto 

reakce: 

UO2
2+

 + 2RH → R2UO2 + 2H
+ 

Sorpce iontů UO2
2+

 na měnič kationtů v H
+
 formě 

[UO2(SO4)2]
2-

 + 2RCl → R2[UO2(SO4)2] + 2Cl
- 

Sorpce [UO2(SO4)2]
2- 

na měnič anionů v Cl
- 
formě 

SO4
2- 

+ 2RCl → R2SO4 + 2Cl
-
 

Sorpce SO4
2-

 na měnič anionů v Cl
-
 formě 

UO2SO4 + R2SO4 → R2[UO2(SO4)2] 

Sorpce UO2SO4 na měnič anionů v SO4
2-

 formě 

R značí skelet měniče iontů. Pokud reakce probíhají ve směru zleva doprava, jedná 

se o sorpci. O eluci se jedná v případě, ţe reakce probíhají v opačném směru. 

Podle toho jaké zařízení pro získávání uranu z výluhu pouţijeme, rozeznáváme tři 

způsoby zpracování. Můţeme pouţít diskontinuální zařízení, polokontinuální zařízení 

nebo kontinuální zařízení. 

Zařízení diskontinuální má jeden reaktor s pevnou vrstvou ionexu, ve kterém 

probíhají veškeré procesy. Dříve se toto zařízení pouţívalo k sorpci uranu z výluhu, 

který měl velmi nízkou koncentraci např. výluhu z bakteriologického nebo haldového 

louţení. 
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U polokontinuálního zařízení má samostatný reaktor kaţdá fáze procesu. Z kaţdého 

reaktoru je periodicky odebírána část ionexu a dávkována do dalšího reaktoru. 

U polokontinuálního  zařízení je nevýhodou limitovaná průtoková rychlost. 

Stejně jako u polokontinuálního zařízení má také kontinuální zařízení pro kaţdou 

fázi procesu samostatný reaktor. Ovšem v tomto reaktoru protéká proti sobě ionex 

a rmut neustále.  

 Kapalinově extrakční procesy 

Kromě louţení uranu z rud se kapalinová extrakce pouţívá také k přípravě nukleárně 

čistého uranu, přepracování vyhořelého paliva, přípravě nukleárně čistého materiálu 

nebo při zpracování odpadních vod.  

Vzhledem k častému vyuţívání je kapalinových extrakčních činidel mnoho typů. 

Jedná se o organické sloučeniny, které jsou nerozpustné ve vodě a za normálních 

podmínek v kapalném skupenství. Činidla se rozpouštějí v organických rozpouštědlech 

před procesem extrakce vţdy tak, aby byla výrazně lehčí nebo výrazně těţší neţ voda. 

Princip extrakčních procesů je podobný jako princip sorpce. Na organickou strukturu 

se váţí uranylové ionty a poté zpětně reextrahují. Chemismus extrakce a reextrakce je 

pro kaţdé činidlo jiný. 

Extrakční procesy technologicky probíhají takto. Čirý výluh uranové rudy je veden 

do extrakčního zařízení (tzv. extraktoru), kde se potkává s extrakčním činidlem.  

Činidlo se v extraktoru promíchá se rmutem a vodou. Kvůli své hustotě se extrakt 

oddělí od zbytku obsahu reaktoru a odčerpává se na reextrakci. Reextrakt je poté 

dávkován na sráţení například polyurananu amonného. Po následné filtraci a sušení je 

konečným produktem extrakčního procesu. 

Srážecí procesy 

Sráţecí procesy se pouţívaly do padesátých let dvacátého století (v ČR do poloviny 

šedesátých let). V současné době jsou z ekonomického hlediska nepřijatelné a v praxi se 

jiţ nevyuţívají. 
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Technologický postup sráţecích procesů je zaloţen na frakčním sráţení jednotlivých 

sloţek rudy a jejich odfiltrování. V karbonátovém prostředí vytváří většina kovů 

nerozpustné karbonáty. Výjimkou je uran, který vytváří rozpustné komplexy a díky 

tomu je moţno většinu neţádoucích sloţek rudy odfiltrovat. Z filtrátu se uran vysráţí 

hydroxidem sodným (NaOH). Po dalším přefiltrování a sušení je produktem diuranan 

sodný. Další způsob získávání uranu z výluhu pomocí sráţecích procesů, je vyuţití malé 

rozpustnosti fosforečnanu uraničitého (U3(PO4)4), který se získává reakcí síranu 

uraničitého (U(SO4)2). Ten se získává redukcí síranu uranylu (UO2SO4) s kyselinou 

trihydrogenfosforečnou (H3PO4). 

Získávání uranu z alkalických výluhů 

K získávání uranu z alkalických výluhů je moţno vyuţít stejně jako u kyselých 

výluhů sorpčních, kapalinově extrakčních a sráţecích procesů. 

Sorpční procesy 

Sorpční proces získávání uranu z alkalických výluhů je analogický k sorpčnímu 

procesu získávání uranu z kyselých výluhů. Je mezi nimi pouze jeden rozdíl. Při louţení 

alkalickém vznikají převáţně aniony a to znamená, ţe je potřeba pouţívat měniče 

anionů. 

Kapalinově extrakční procesy 

Extrakční proces získávání uranu z alkalických výluhů je stejně jakou u předchozího 

způsobu podobný extrakčnímu procesu získávání uranu z kyselých výluhů. Je třeba 

vyuţít činidla, které na sebe váţou aniony. 

Srážecí procesy  

Sráţecí procesy získávání uranu z alkalických výluhů jsou opět obdobné jako sráţecí 

procesy získávání uranu z kyselých výluhů. S tím, ţe u kyselých výluhů, kdy je 

produktem diuranan sodný, můţeme přidat další dva. První z nich je syntetický karnotit. 

Z výluhu ho lze vysráţet kyselinou sírovou. Další způsob je zaloţen na redukci U
VI

 na 

U
IV

 přidáním vodíku a katalyzátoru (Ni).  

Na4[UO2(CO3)3] + H2 ─ Ni→ UO2 + Na2CO3 + 2NaHCO3 



Jakub Šajtar: Moţnosti a technologie získávání uranu 

 

2013  29 

 

U tohoto způsobu je výhodou 100 % regenerace louţícího činidla. [33] 

8.3 Získávání uranu z důlních vod 

Zvýšené koncentrace rozpuštěných látek v důlní vodě uranových dolů představují 

nutnost důlní vodu, která je vyváděná ze zatopených dolů, před jejím vypouštěním 

do povrchových vodotečí čistit a zachycovat kontaminanty. Zásadním úkolem 

uranového hornictví je minimalizovat negativní vlivy uvolňovaných radionuklidů 

na zdraví obyvatelstva a okolního prostředí. Současně však důlní vody zatopených 

bývalých uranových dolů představují, vzhledem k jejich značným objemům, druhotný 

zdroj uranu, který se v České republice částečně vyuţívá. 

Na řadě dříve exploatovaných loţisek uranu jiţ došlo k ustálení hydrologického 

reţimu, coţ vedlo k přirozenému sníţení kontaminantů v důlních vodách. Pokud úroveň 

kontaminantů nepřesahuje stanovené limity pro vypouštění důlních vod do vodotečí, 

není nutno tyto vody čistit a jsou vypouštěny přímo přes přírodní mokřady. Důlní vody 

jsou v České republice vypouštěny bez čištění v těchto lokalitách: Jáchymov, Příbram, 

Javorník-Zálesí, Kladská, Potůčky, Slavkovice-Petrovice, Vítkov a Ústaleč. 

Pro čištění důlních vod jsou uplatněny dvě fyzikálně-chemické technologie. První 

technologie se zakládá na sorpci uranu na iontoměničích (ionexech) za současného 

sráţení v důlní vodě obsaţeného radia. 

Při tomto způsobu je moţné jako eluční roztok pouţít roztok síranu sodného 

a uhličitanu sodného (Na2SO4 a Na2CO3) nebo roztok kyseliny dusičné (HNO3), 

případně takého s uhličitanem sodným (NaCl a Na2CO3) v poměru 10:1. Sráţení eluátu 

se provádí buďto čpavkem (NH3) nebo hydroxidem sodným (NaOH). Získaný uranový 

koncentrát je buď diuranát amonný ((NH4)2U2O7) nebo diuranát sodný (Na2U2O7). 
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Obrázek 16: Využití důlních vod jako druhotného zdroje uranu [52] 

 

Tato technologie umoţňuje získávání uranového koncentrátu z důlních vod, jako 

doprovodný efekt čištění vod i dlouho po ukončení klasické exploatace loţiska 

(například loţiska Olší). Tímto způsobem je v České republice získáno aţ 15 tun uranu 

ve formě uranového koncentrátu. 

Druhý způsob je sráţení hydroxidem vápenatým ve vodě rozpuštěného uranu spolu 

s dalšími prvky (Fe, Ra, Mn aj.). Ukládání odvodněného kalu na zabezpečené skládce je 

uplatňováno na loţiskách s ukončenou těţbou, kde jsou obsahy uranu ve vodách malé, 

avšak překračují limity obsahů rozpuštěných látek stanovené pro vypouštění důlních 

vod do vodotečí. [51] 
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8.4 Získávání uranu z mořské vody 

Zatím nevyuţitý zdroj uranu jsou moře a oceány. Asi 4,5 miliardy tun uranu, coţ 

představuje obrovský zdroj energie, je rozpuštěno ve světových oceánech, ale pouze 

ve velmi nízkých koncentracích okolo 3,3 ppb. [34] 

Historie 

Přestoţe snaha o vývoj metody těţby uranu pomocí sorbentů na bázi amidoximu 

nastala ve velké míře v Japonsku, první studie o těţbě uranu z mořské vody začaly 

ve Velké Británii v roce 1953. O vývoj této metody se začalo zabývat Japonsko 

aţ v roce 1960. Státy jako Čína, Německo, Francie, USA a SSSR se začaly aktivně 

podílet v roce 1970. [41] 

Při zdokonalení této metody se bylo třeba vypořádat s několika závaţnými problémy. 

Za prvé, velice nízká koncentrace uranu v mořské vodě (3 μg/l ), znamená, ţe extrémně 

velké mnoţství vody by muselo být zpracováno tak, aby se vyrobilo smysluplné 

mnoţství uranového koncentrátu a tak byly mnohé drobné laboratorní metody chemické 

separace uranu z mořské vody nepraktické. Na druhou stranu, u vhodně škálovatelných 

metod se muselo zajistit, aby zařízení a rozpouštědla zapojeny do procesu, byly 

dostatečně odolné, aby zvládly zpracovat tak velké mnoţství vody. Za druhé, metody 

extrakce měly zajistit, aby ostatní ionty, které jsou v mořské vodě v exponenciálně 

vyšších koncentracích, jako jsou například sodík, hořčík, vápník a brom, neměly ţádný 

nepříznivý vliv na proces. Jiţ v roce 1964 bylo zjištěno, ţe hydratovaný oxid titaničitý 

(TiO2) má dobré absorpční vlastnosti. Nicméně prototypy této technologie postavené 

v Japonsku v roce 1980, nepřinesly praktický výsledek. [41] 

Následovalo hledání lepšího absorpčního materiálu, které nakonec odhalilo 

chemickou funkční skupinu s názvem amidoxim. [41] Bylo navrţeno mnoho sorbentů 

pro absorpci uranu z mořské vody, avšak nejznámější jsou právě sorbenty na bázi 

amidoximu. První dostupný amidoximový sorbent byl Duolite CS-3463
30

, který se 

připravuje pomocí konverze poly(akrylonitrilu-co-divinylbenzenu). Vedle sorbentů 

ve formě perliček se připravují také sorbenty ve formě roubovaných mikrovláken. [36] 
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Stejně tak vlákna amidoximu vyvinuté pomocí chemických reakcí se ukázaly v praxi 

jako nepouţitelné. Vlákna postrádaly vnitřní sílu potřebnou k provozu v oceánu nebo 

v reálných podmínkách. K vyřešení tohoto problému, byla pouţita technika zvaná "graft 

polymerization". Pomocí elektronového paprsku a chemických procesů, byli vědci 

schopní připojit funkční skupinu amidoximu k polyetylenové tkanině, coţ je 

mechanicky tvrdý polymer. Nová látka měla absorpční schopnosti amidoximu a sílu 

polyetylenu, který umoţňoval pouţití vláken amidoximu v praxi. [37] 

Princip této metody spočíval v tom, ţe do vody se ponořily dlouhé vláknité rohoţe, 

které byly pokryty absorpční látkou amidoxim, která na sebe váţe atomy uranu. Tyto 

rohoţe byly po několika týdnech vytaţeny a umyty. Po umytí se mohla rohoţ 

opakovaně vyuţít. [34] 

Tyto experimenty skončily v roce 2001. Ukázalo se, ţe během období 30-ti dnů, je 

schopna tato metoda zachytit 0,5 g uranu na kilogram absorbentu, coţ je 5 krát více neţ 

v předchozích desetiletích. Nicméně další analýza ukázala, ţe 40 % nákladů mělo 

původ v mechanických prvcích sběrného systému, včetně rámů a absorpčních lůţek. 

[37] Při pouţití této metody měl uran nesmírně velkou cenu – odhadem asi 260 dolarů 

za libru uranu, kdeţto cena nejlevnějšího uranu, který se získává důlní těţbou, činí 

okolo 20 dolarů za libru a u zdrojů odhadovaných dnes jako nejdraţší, můţe cena uranu 

dosahovat aţ 115 dolarů za libru. Uran získávaný důlní těţbou však vystačí lidstvu 

minimálně na jedno století. [35] 

Současnost 

Princip této metody je zaloţen na japonském způsobu získávání uranu pomocí 

sorbentů na bázi amidoximu. Tým vědců z Oak Ridge National Laboratory 

ve spolupráci s firmou Hills Inc z Floridy tuto metodu zdokonalili pro americký 

energetický průmysl. 
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8.4.1 Technologie HiCap 

Doplňování paliva jaderných reaktorů uranem získávaného z oceánu by se mohla stát 

uskutečnitelným díky materiálu, který vytvořil tým vedený ministerstvem OAK Energy 

Ridge National Laboratory. 

Kombinací vysoce kapacitních opětovně pouţitelných absorbentů vyrobených 

v OAK Energy Ridge Laboratory s velkou povrchovou plochou polyethylenových 

vláken vyrobené společností Florida se vytvoří materiál, kterým lze rychle, selektivně 

a ekonomicky extrahovat cenné a drahé kovy rozpuštěné ve vodě. Materiál HiCap, 

nesmírně překonává dnešní nejlepší adsorbenty, které mají vlastnost uchovávat 

na povrchu pevné nebo plynné molekuly, atomy nebo ionty. Materiál HiCap také účinně 

odstraňuje toxické kovy z vody.  

Adsorbenty jsou vyrobeny z malého průměru. Vlákna jsou buď kulaté, nebo jiného 

tvaru s velkou povrchovou plochou a výbornými mechanickými vlastnostmi. 

Upravením průměru a tvaru vláken vědci mohou výrazně zvýšit plochu a adsorpční 

kapacitu. Tento materiál je schopen selektivně obnovit kovy rychleji a se zvýšenou 

adsorpční kapacitou, čímţ výrazně zvyšuje účinnost metody. 

HiCap absorbenty jsou vyrobeny z polyethylenových vláken o velkém povrchu, které 

se vystaví ionizujícímu záření a poté reagují se sloučeninami, které mají vysokou afinitu 

k vybraným kovům. [39] 

Po zpracování, mohou vědci umístit HiCap absorbenty do vody obsahující cílený 

materiál, který se rychle a přednostně zachytí. Poté se absorbenty odstraní z vody 

a kovy jsou snadno extrahovány pomocí jednoduché kyselé eluční (vymývací) metody. 

Adsorbenty mohou být po procesu regenerovány a znovu pouţity po stabilizaci 

hydroxidem draselným.  

V přímém srovnání se současným stavem technologie absorbentů, HiCap poskytuje 

výrazně vyšší uranovou adsorpční kapacitu, rychlejší absorpci a vyšší selektivitu, podle 

výsledků testů. Konkrétně HiCap má adsorpční kapacitu sedmkrát vyšší (146 vs 22 g 

uranu za kilogram absorbentu) v obohaceném roztoku obsahujícím 6 ppm uranu na 20 

°C. Adsorpční kapacita HiCap v mořské vodě je 3,94 g uranu na kilogram absorbentu, 
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coţ je více neţ pětkrát více neţ světová špička 0,74 g uranu na kilogram absorbentu. 

Čísla pro selektivitu se ukázal HiCap být sedmkrát vyšší. 

Výzkumníci z OAK Ridge National Laboratory provedli terénní zkoušky materiálu 

na Marine Sciences Laboratory of Pacific Northwest National Laboratory in Sequim, 

Wash., and at the Rosenstiel School of Marine & Atmospheric Science and Broad Key 

Island ve spolupráci s University of Miami. 

Financování tohoto projektu poskytnul Úřad DOE jaderné energie. HiCap byla 

uznána v červnu R & D Magazine jako jedna z letošních nejvýznamnějších 

technologických inovací. [40] 

8.4.2 Nanovlákna pomohou získat uran z mořské vody  

Na meetingu Americké chemické společnosti American Chemical Society předvedli 

vědci z University of Alabama novou metodu. Tato metoda vyuţívá uran-absorbující 

materiál, který je vyroben z krabích nebo krevetích skořápek.  

Zatímco chitin a chitosan byly pouţity k extrakci těţkých kovů z toků odpadních 

vod, chitin zpracovaný v podobě iontové kapaliny nebyl zkoumán. 

Nedávno bylo prokázáno, ţe iontové kapaliny umoţňují rozpuštění biopolymerů bez 

ztráty vysoké molekulové hmotnosti přírodního polymeru, coţ vede ke zvýšení 

pevnosti. Elektrostatické polymery produkují vlákna s obrovským měrným povrchem, 

které mohou být funkcionalizované se selektivními ligandy pro přednostní komplexaci 

na uranylovém iontu. 

Iontové kapaliny mají schopnost rozpustit velké polysacharidy jako je celulóza 

a chitin. Vědci mají zájem o vyuţití této schopnosti rozpouštět chitin přímo z odpadních 

krevetích skořápek a vytvářet chitin na bázi pryskyřice pro těţbu uranu z mořské vody.  

Zatím vědci dokázali dosáhnout dvojnásobné kapacity oproti japonským vědcům, 

avšak ekonomická analýza, která byla provedena University of Texas říká, ţe tato 

metoda z ekonomického hlediska ještě není dost dobrá, aby se mohla vyuţívat v praxi. 

[53] 
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8.5 Získávání uranu z popílku 

Významným zdrojem uranu pro jaderné elektrárny se mohou stát skládky popílku 

u tepelných elektráren. V hnědém a dalším uhlí je totiţ obsaţeno poměrně velké 

mnoţství uranu. V Číně a střední Evropě se uskutečňují první pokusy tohoto způsobu 

získávání uranu. 

Uran je doposud získáván nejčastěji těţbou ve vzdálených místech a často 

s nedostačující infrastrukturou. Náklady na těţbu se zvyšují, ale nyní se zdá, ţe z popele 

(škváry) a popílku, který vzniká jako odpad v tepelných elektrárnách spalujících uhlí, 

půjde uran získat levnějším způsobem. Tato technologie pochází z kanadské společnosti 

Sparton Resources Inc., která tento postup testuje v Číně pod dohledem firmy Lyntek 

(Colorado, USA). 

První analýzy ukázaly, ţe v tuně popílku je obsaţeno 0,19 kg U3O8 (uraninit) a také, 

ţe lze separovat 70 % tohoto uranu. Odhaduje se, ţe na skládce popílku u elektrárny 

Xiaolongtang je uloţeno více neţ 1000 tun uranu a kaţdoročně dalších 106 tun uranu 

přibývá. Vytěţitelné zásoby uhlí, z blízkého uhelného dolu, by měly pro tuto elektrárnu 

vystačit na příštích 20 let. 

Tato technologie získávání uranu je obdobná jako metoda louţení kyselinami. 

Po procesu louţení následují další fáze výrobního postupu včetně filtrace. 

Společnost Sparton zkoumala zkušebními vrty úloţiště popílku a zjistila, ţe jeho 

výška je 17 m a obsahuje 5,3 miliónů popílku. Předpokládá se, ţe půjde zpracovat aţ 10 

miliónů tun čínského elektrárenského popílku, coţ je dvojnásobek oproti původnímu 

očekávání. Zkouška, která byla provedená společností Lyntek ukazuje, ţe se tímto 

způsobem podaří získat 2085 tun U3O8 (uraninit). V jiţní Číně v provincii Yunnan 

existují tři elektrárny spalující lignit z blízkých povrchových dolů. V palivu je obsaţeno 

značné mnoţství uranu a dalších kovů. 

Společnost Sparton uzavřela smlouvu s pobočkou státní společnosti China National 

Nuclear Corp na vyuţití tohoto zdroje. Další smlouvy uzavřela také v šesti zemích 

východní Evropy a v Jiţní Africe. Cena uranu získaného touto metodou, je závislá 

na výsledků jednání mezi všemi zúčastněnými partnery. 
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Společnost Sparton podepsala dohodu také s australskou společností WildHorse 

Energy o získávání uranu z popílku ze skládek evropských tepelných elektráren, 

například v Polsku. Jedná se hlavně o popílek s vysokým obsahem uranu, coţ je popílek 

ze spáleného hnědého uhlí nebo lignitu. 

Na skládky se v Evropě uloţí kolem 50 miliónů tun popílku ročně. V tomto popílku 

je obsah uranu proměnlivý od 0,01 % aţ do 0,03 % U3O8. V Severočeském uhlí je 

obsaţeno 4 aţ 9 gramů uranu na tunu. [10], [17] 
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9. Závěr 

Energetické zdroje nejsou nevyčerpatelné a vzhledem k celosvětovému růstu počtu 

obyvatel, rychlému technologickému a industriálnímu rozvoji je třeba neustále vyvíjet 

nové metody jak tyto energetické zdroje získávat. V dnešní době se klade velký důraz 

na ţivotní prostředí, takţe nové postupy pro získávání uranu by neměly devastovat 

přírodu jako například hlubinná nebo povrchová těţba. Naopak se nové metody 

zaměřují na získávání uranu z často nevyuţitelných odpadů uloţených na skládkách, 

jako například získávání uranu z popílku a krevetích skořápek, coţ vede k odstranění 

ekologické zátěţe a získání ekonomicky velmi ceněné energetické suroviny. Další 

moţností je získání obrovského mnoţství uranu ze světových oceánů, avšak tento zdroj 

člověk zatím nedokáţe vyuţít, kvůli vysoké ceně takto získaného uranu. Díky  

intenzivnímu zkoumání této metody by se uran mohl z mořských vod získávat jiţ za pár 

let. Vzhledem ke ztenčujícím se zásobám ropy a zemního plynu bude do budoucna 

zapotřebí najít metody, které budou rentabilní a zároveň nezničí naše přírodní bohatství.  
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