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Ing. Josef Michal

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

Praha

ROZVOJ VJČRODľ 3L0UČ2NIN VZACTÍCH ZEľ.HN A JEJICH APLIKACÍ

Vzácné zeair.y jsou považovány za suroviny budoucnosti

pro různá odvětví národního hospodářství. Proto i u nás jako

v průmyslově vyspělé zeni se zabýváme zabezpečenia sloučenin

vzácných zemin pro současné i výhledové potřeby.

Spotřeba prvků vzácných zeain je v ČSSR kryta pouze do-

vozea. Ve srovnání s 03tatní~i průmyslově vyspělými zeměmi

je úroveň naší spotřeby nízká a její zachování nebo pomalý

nárůst by vedly k zaostávání moderních odvětví národního

hospodářství za světovým vývojem.

Možnosti zabezpečení čs. národního hospodářství

Dlouhodobý dovoz oxidů a dalších sloučenin a slitin
vzácných zeain z NSZ by byl při předpokládaném růstu potřeb
devizově i z dalších důvodů neUnosný. V loňském roce se zvý-
šil dovoz oxidů ze SSSR, ale přesto nejžádanější oxidy vzác-
ných zeain pro rozvoj moderních oborů elektrotechnického
průmyslu nebyly plně pokryty a musely být dovezeny z NSZ. Ani
výhledově není záruka plného pokrytí našich potřeb v oxidech
europia, ytria, samaria a neodymu. Proto je připravována tu-
zemská výroba oxidů vzácných zeain pro pokrytí potřeb nejen
čs. elektrotechnického průmyslu. Výroba umožní i široký roz-
voj a aplikací prvků vzácných zemin. Pro řešení těchto zámě-
rů byl zařazen nový úkol technického rozvoje do státního plá-
nu v 2. pololetí loňského roku. V úkolu jsou plánovány haotné
realizační výstupy v k.p. SCHZ Lovosice.

Surovinové zajištění

Pro tuzemskou výrobu oxidů vzácných zemin je zajištění
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surovin základní podmínkou.

V naší republice ne.-aa.~e a během nejbližších asi deseti

let nebudeae sít průmyslově těžitelné ložisko vzácných zeain.

Výzkuaea perspektivních zdrojů 30 zabývají ústavy základního

výzkuau. Součástí řeSení státního ú-:olu technického rozvoje

je sledováni dalších surovin s obsshea vzácných zeain např.

v ilcLH, KLDH a dalších secích.

Pro uvažovanou tuzeaskou průmyslovou výrobu oxidů vzác-

ných zemin jsou zdroje suroviny ze S33H a VSR. Po anoha jed-

náních je opět nadějné dlouhodobé zajištění apatitu Kola

s obsahem vzácných zemin. Hovne ž je před dokončenia geologic-

ký průzkum jednoho vietnamského ložiska bu3tnezitoparizito-

vých rud s velai dobrýa výsledkem, na který ovšem cusí ještě

navázat podrobný báňský průzkum pro zpracování projektu těž-

by. V loňském roce byl z tohoto naleziště dopraven do ČSSR

velkoobjeaový vzorek rudy pro vývoj technologií úpravy a dal-

šího zpracování na oxidy vzácných zeain.

Jako V3tup do výroby se předpokládají 30 - 50 %ní saě3-
né koncentráty oxidů vzácných zemin. Z apatitu Kola bude ten-
to saěsný koncentrát získán v návaznosti na výrobu koabino-
var.ého hnojiva ÍÍFK - 1 v k.p. SCHZ Lovosice. Saě3ný kcncen-
trát oxidů vzácných zeain z bastnezitu bude vyráběn ve VSR.
Objea zpracovávaných směsných koncentrátů bude určovat 100 %
krytí potřeb oxidu europitého.

V ráaci státního úkolu ae zjištují i aožnosti zpracová-
ní odpadů např. starých a vadných barevných obrazovek, po-
užitých leštících prášků na bázi ceru a dalších. Pro prů-
nyslové zavedení bude rozhodující ekonomická efektivnost
technologického postupu zpracování odpadů.

Výroba oxidů vzácných zemin

Vývoj technologie výroby oxidů vzácných zemin separací
směsných ::oncentrátf"je náplní jednoho z dílčích řešení stát-
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ního úkolu technického rozvoje. Realizace výroby je zatín

plánována až na rok 1995, proto je uloženo řešitelům a za-

interesovaným organizácia realizaci výroby urychlit využitím

mezinárodní spolupráce. Proto se svažuje použití technolo-

gického postupu se S33H, který ovšea zpracovává pouze smčsný

koncentrát z apatitu Kola. V krátké dobé bude nutno rozhod-

nout o tuzemská výrobě oxidu vzácných zemin např. řešenía

realizace ve dvou etapách s cílem maximálního urychlení vý-

roby oxidů vzácných ženin předeváía pro potřeby elektrotech-

nického průny3lu.

Zpracováním snesných koncentrátů při plném pokrytí
potřeb oxidu europitého vzniknou podle současného průzkumu
přebytky některých oxidů, pro které bude nutno zajistit od-
byt, např. vývozem do ostatních zemí R7HP.

V plánovaném realizačním výstupu se předpokládá výroba
oxidů osmi prvků vzácných zemin v požadovaných čistotách.

V průběhu řešení budou na modelovéa zařízení připraveny
vzorky oxidů vzácných zemin pro návazný laboratorní a čtvrt-
provozní vývoj aplikací.

Aplikace prvků vzácných zemin v čs. národním hospodářství

Československo zaostává v použití prvků vzácných zemin
a jejich sloučenin za vyspělými průmyslovými 3táty. V neso-
cialistických zemích odpovídá spotřeba za poslední dvě dese-
tiletí průměrnému ročnímu přírůstku skoro 11 SJ. TO dokumentu-
je obrovský rozmach průmyslu vzácných zemin. Když chceme
alespoň dostihnout v měrných spotřebách ostatní průmyslově
vyspělé státy, musíme široce rozvinout aplikaci prvků vzác-
ných zemin. Tyto aplikace lze rozdělit do tří skupin. První
skupinu tvoří aplikace dnes již známé a průmyslově i u nás
používané nebo odzkoušené. Fatří sem především použití oxidů
vzácných zemin na luminofory pro barevnou televizní obra-
zovku, lurainofory pro svStelné zdroje nové generace, leštění,
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barvení a další úpravy skla aj.

Druhou skupinu tvoří aplikace uváděné v zahraniční li-

teratuře, které vyžadují pro praktické využití u nás doplň-

kový vývoj. Do této skupiny patří napr. aplikace oxidů vzác-

ných zemin v hutnictví železných a neželezných kovů, výroba

speciálních slitin se specifickými vlastnostmi např. magne-

tickými, elektrickými atd., výroba monokrystalů pro lasery,

přísady do keraaických dsteriálů aj.

Aplikace ve třetí skupině jsou perspektivní. Založeny

budou na výsledcích výzkumu jedinečných vlastností prvků

vzácných zeain a jejich využití v elektronice, optoelektro-

nice i při zkvalitňování katalytických chemických procesů.

Studiem těchto vla3tno3tí 3e zabývají především Ú3tavy zá-

kladního výzkumu.

V návaznosti na tuzem3kou výrobu oxidů vzácných ženin

bude nutno usaSrnit výzkum o vývoj naší vědeckovýzkumné zá-

kladny na aplikace oxidů, kterých budeme nit přebytek. Již

v současné době se jeví velký přebytek oxidů lantanu a pra-

seodynu. Neměli bychom naopak vyvíjet noví- aplikace oxidu

ytritého, kterého budeme mít z tuzemské výroby nedostatek.

V rámci 3tátního úkolu technického rozvoje se řeží

prvotní aplikace o>:idů, nopř. oxidu ceru na leštící prášky,

příprava kovů vzácných se.T.in a jejich slitin a zvažuje se

zpracovaní oxidů na další chemické sloučeniny v kvalitS po-

žadované uživateli. Vyvíjí se postup ns získání práškového

neodynu pro použití při výrobo permanentních magnetů vynika-

jících vlastností.

Mezinárodní spolupráce

Spolupráce v obla3ti výroby a aplikací sloučenin vzác-

ných zemin je saažřena na zemž RVHP a ostatní socialistické

zem5 vzhledem k charakteru aplikací. Cíl'«a je v relativnč

krátké době se přiblížit k vyspělým zen m ve vývoji nové
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techniky o využitín prvků vzácných ženin.

V zajištění surovin je to především spolupráce se SSSR

a YSH a dále 3 NDR, s kterou se spojíme při využití vietnam-

ských ba3tnezitových ložisek.

Vzhledem k naxinálnínu urychlení tuzemské výroby se
zvažuje uzavření licenční sialouvy se S33H o zÍ3kání výrobní
technologie na výrobu oxidu vzácných ženin. Y ranci komplex-
ního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP řešíae
vývoj oxidů pro luminofory v prioritním směru Nové materiály
a technologie jejich výroby spolu se čtyřai dalšími zeaěni.
Možno3t zlepšení výrobní technologie a vývoj nových aplikací
se upřesňuje s I.la2arske.-a, Bulharskem, Folskea a Sovětskýa
svasea. Výsledkea by EŠla být konkrétní specializace a ko-
operace ve výrobž sloučenin vzácných ženin a jejich apli-
kací.

Závěrem je nutno zdůraznit, že problematika zabezpečení

a užití vzácných zeain je äiroká a zavedenia výsledků řešení

ze základního i aplikovaného 'výzkumu se jeatě rozšíří. Proto

je nezbytné, abychoa spojili síly v jednotný po3tup k vy-

ušití prvků vzácných ženin jako jednoho z intenzifikačních

faktorů pro další rozvoj naší socialistické společnosti.
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In£. František Nekvasil

list;./ lierostnych surovin, Kutná Korá

NXPLS A KC0HDINAC3 VÍZKUKÍÍCH PRACÍ V BÁIÍCI Sl5 RYT "VÍZKU2I

TECHNOLOGIE ZPRACOVANÍ RUD VZXC.YiCH ZEMIN"

Sešer.í bylo vyvdáno rostoucí potřebou kovů a sloučenin

prvků vzácných zemin v průmyslové sféře ČSSR, která je určo-

vána předevšía požadavky resortů elektrotechniky, elektroni-

ky a metalurgie. Dosavadním zdrojem těchto prvků v ČSSR je

jejich dovoz, který je téaěř výhradně zajištován s NSZ a má

strategický charakter.

Řešení problematiky vzácných zeain bylo uloženo usnese-
ním vlády ČSSR č. 279 z 30. sáŕí 1982 o vědecko-technické
spolupráci s VSR a zabezpečení potřeb československé ekono-
miky prvky vzácných zemin, k*de bylo ministru pro technický
a investiční rozvoj ČSSR uloženo předložit komplexní vyhod-
nocení prací s návrhem dalšího postupu včetně zpřesnění per-
spektivní potřeby vzácných zeain v československém nárcdnín
hospodářství. Daláí upřesňující úkoly byly uloženy usnesením
předsednictva vlády ČSSR č. 123 z 30. června 1983 o koncepci
rozvoje světelných zdrojů v 7« a 8. pětiletce a U3nesenín
předsednictva vlády ČSSR č. 130 z 23. srpna 1984 o zajiatě.-ií
materiálů pro elektroniku včetně návrhu koaplexního řešení
v 8. pětiletce. Poslodní usnesení vlády české socialistické
republiky č. 152 ze dne 10. června 1936 a vlády Če3koalo-
ven3ká socialistické republiky č. 227 ze dne 26. srpna 1986
se týkají sjednání dohody 3 vládou V3R o vědeckotechnické
opolupráci na období 1986 až 1990.

Při sestavování projektu Úkolu se vycházelo se sku-
tečnosti, že v ČSSR není a ani perspektivně nelze očekávat
nalezení průmyslově těžitelného Ioži3ka vzácných semin,
i když je nutno konstatovat, že např. existují výskyty xc- '.
notimu a aonasitu v náplavech řeky Otavy, že významné
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ství aonanitu obsahují zbytky po plavení kaolinu v Horní
E?ÍZ3 a KaznčjovS, že při zpracování 2ia3sr3kých bauxitu
vzniklo v Žiaru nad Hronon cca 5 mil. tun kolu, která obsa-
hují 3topová množství vzácných zeain a že odpadní roz*
s těžby a zpracování uranových rud ob3ahují některé p.
vzácných zeain. Všechny tyto i iroviny se biloncují a v
spektivně a nimi bude uvažováno jako 3 doplňkovýa zdrojem.

Ze zahraničních surovinových zdrojů se jako nejvýhod-

nější jeví dovážený apstit Kola ze SSSH a bastnezito-pari-

zitová ruda z VSR. Vedle těchto surovin jsou sledovány mož-

nosti získávaní náhradních surovin z MoLH, XL3, ČLR...

Apatit Kola, dovážený ze SSSR

Do Č33H se dováží roční- kolem 420 ti3Íc tun apatitu

Kola a obsahea 39 % P2°5
 a °»6 ~ °>9 ^ VZgO,. Z celkového

nmo23tví se v k.p. Chemopetrol, SCHZ Lovosice zpracovává

roíně 90 tisíc tun na NPK. Při uvažované výrobě VZ^O^ by
bylo možné ročně vyrobit jeSto cca 500 tun 80 % VZ~O, což

odpovídá 400 tunáa 100 % VZ20,.

Průměrná analýza VZpO-» koncentrátu je následující:

La2O3 - 22 %, CeO2 - 55 %, ^6^n - 4 95, N d ^ - 14 %,

Sm2O3 - 1,95 %, Eu 2O 3 - 0,44 %, Gd2O3 - 1,1 %t T b ^ -0,00 %,
Dy2°3 ~ °» 3 8 %t E r2°3 " °'10 % a Y2°3 " 1>35 %'

Zavedení výroby koncentrátu VZ->0-> S apatitu Kole J3ud
brání nevyjasněnost dlouhodobých dodávek této surovin, do
Č33R.

Baatnezito-parizitová ruda z VSR

Ve V3R jsou dostatečné záaoby rud VZ, které lze ohod-
notit jako zásoby světového významu a VSií strana je při-
pravena uzavřít oezinárodní dohodu nn jejich využití.

Pro výskua zpracovatelské technologie uvažuje českoslo-
venská strana 3 využitím ložiska Nax-Nani-Xe nebo ve spolu-
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práci 3 NDR a využitím ložiska Dong-?ao. Snesný koncentrát

VZ C,, vyrobený z rudy Ioži3ka Naa-Nan-Xe aá (po přepočtu

na j.00 %) následující složení:

La oC 3 - 36,1 %, CeO2 - 40,2 %, P r 6 O n - 5,1 %, Nd20-j -

16,2 fó, Sm 2O 3 - 1,53 %, 2u 20 3 - 0,26 %, Gd 2O 3 - 0,42 %,

Tb 4O ? - 0,01 %, Dy2O3 - 0,04 %, Sr 20 3 - 0,01 %, o ľ2O3 -

0,1 %.

Zásoby rudy na tomto ložisku jsou cca 9 oil. tun při

kovnatosti 10 % VZgO,. Ruční prebiricou lze z vytěžené rudy

získat cca 20 % koncentrát VZ2O,, flotační nebo jinou fyzi-

kální úpravou lze získat 30 - 40 % koncentrát. Pro hydrometa-

lurgické přepracování (kterým lze získat až 90 & koncentrát

VZ20.J nejsou ve VSR dosud vytvořeny podmínky.

Celý proces byl podroben přísnému ekonomickému hodno-
cení a pozitivnín výsledkem. Dovozea 30 - 40 % koncentrátu
VZ2O3 z VSR by byly zajištěny dlouhodobé dodávky vstupní
suroviny pro výrobu prvků vzácných zemin v ČSSR bez použi-
tí volné zsěny.

Způsob zajištění výhledové potřeby prvků vzácných zeain

Průzkum potřeb prvků vzácných zemin pro naše národní

hospodářství byl vypracován Federálním ministerstvem hut-

nictví a těžkého 3trojíren3tví a je uveden v tabulkové

formo v přednášce p.m. J. Símánko: "Výhledy tuzemské potře-

by sloučenin prvků vzácných zeain a jejich ekonomické

aspekty".

Na sákladô provedeného průzkuau a ve snaze pokrýt ze
100 % potřebu oxidu europitého se doälo k závžru, žo vstupeo
pro provoz separace cusí být bu3 500 t 80 % VZ20, koncentrá-
tu z apatitu Kola doplněného 1 C00 t 80 % VZ20,koncentrátu
vyrobeného z VSR rudy nebo 1 500 t 80 % VZ20-> koncentrátu
vyrobeného z VSR rudy.

Cílem SŮ RVT "Výzkum technologie zpracování rud vzác-
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ných zemin" ev. č. A 09-347-831 jo vypracování zpracovatel-
sko technologie se dvou dovážených surovin: apatitu Kola
ze SSSR a baatnezito-parizitovd rudy z VSR na čisté o: :iy
jednotlivých prvků, event, čisté kovy, saěs.iý kov, pr
slitiny na bázi Fe-VZ a další požadované sloučeniny VI.

Koordinací úkolu byl pov-řen Ústav nerostných surovin

Kutná Korá. Úkol je rozčleněn do sedai dílčích úkolů. Sešo-

nín jednotlivých dílčích úkolů byly pověřeny: ÚNS Kutná Ho-

ra, VÚK Panenské Břežany a ÚÚG Praha.

Vedle řešitelských organizací se na řešení v rámci ko-
operací podílí celá řada výzkumných ústavů, ústavů akademie
a vysokých škol. V oblasti fyzikální úpravy rud spolupracuje
ÚVR Ital Sek. pod Brdy, v hydrometalurgii k.p. Chenopetrol,
SCHZ Lovosice a ÚJV Re2, při výzkumu separace prvků vzácných
ženin spolupracuje ÚTZCHT, VÚCHZ a VSCKT Praho. Klasické se-
parační poku3y výzkumně řeší VÚAnCH Ústi nad Labea. Na řeše-
ní analytiky spoluprecuje G? 3rno (spektrometr ICP) ZSN?
Žiar nsd Hronoa (hxot. spektrometrie) VST Košice a Che:a.
ústav UK Bratislava. V oblasti výzkumu aplikace PVZ se na
řešení podílejí v problematice sklářské výroby SVÚS Hradec
íCrálové a VIÍ5A3 Jablonec nad Nisou, v metalurgii SVÚM Brno
a VÚHŽ Dobrá, v keramice VÚX Horní Bříza a ÚNS ."utná Hora,
problematika zpětného získávání odpadů se řeší ve spolupráci
3 k.p. Tesla Holešovice. Na řešení se dále podílí celá řada
organizací jako např. VŠCHT Praha a Pardubice, VST Košice,
různé projektové organizace atd. Sféra kooperace se dále
rozšiřuje.

V rá.T.ei spolupráce se zahraničím probíhají jednání
o VS3, NDR a ?LH, týkající se spolupráce v oblosti výzkumu
a těžby rud VZ, se SSSR v oblasti náktipu licence na výroba
?Í3tých oxidů, s PLR, MLR, BIJ?, SSSR v různých oblastech
výzkucu. Problematika vzácných ženin byla zahrnuta do
Komplexního programu a bude řoňena v rámci tématu 4.3.J? 14.
"Technologie získávání oxidů PVZ luninoforní čistoty".
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Úkol je rozčleněn do sedmi dílčích úkolů:

DČ 01 - "Hodnocení vstupních surovin a jejich fyzikální
úprava"

Cílem úkolu je výzkum technologie úpravy rud VZ fyzi-
kálními metodami, příprava koncentrátu VZ pro následný"
výzkum a vypracování podkladů pro projekci závodu na fyzi-
kální úpravu rud ve VSR.
Řešitelem úkolu je IÍNS Kutná Hora

Dlí 02 - "Hydrometalurgické zpracování surovin vzácných

• zemin"

Cílem úkolu je výzkum technologie hydrcmetalurgického
zpracování koncentrátu z fyzikální úpravy na cca 80 3
koncentrát VZ20, a vypracování podkladů pro projekci hydro-
metalurgického závodu v Č3SR.
Řešitelea úkolu je VlÍK Panenské Břežany

Dlí 03 - "Separace prvků vzácných ze in"

Cílem úkolu je výzkum technologie separace prvků
vzácných zemin z cca 80 % koncentrátu VZ^O, na účelové
čistoty a vypracování podkladů pro projekci provozu separa-
ce v ČSSR.
Seäitelem úkolu je IÍNS Kutná Hora

Dlí*04 - "Technologie přípravy a-iěsného kovu, čistých kovů VZ
a předslitin pro metalurgii železa"

Cílem úkolu je výzkum technologie výroby smetného kovu,
jednotlivých kovů vzácných zemin a předslitin typu Fe VZ.
Řešitelem úkolu je VlÍK Panenské Břežany

DÚ 05 - "Analytika prvků vzácných zemin"

Cílem úkolu je vypracování analytických postupů pro
sledování technologických procesů a pro analýzu finálních
prodľ'štu.

elea úkolu je ÚÚQ Praha
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ľ>Ú 05 - "Aplikace prvků vzácných ženin"

Cílea úkolu je výzkua aplikací vzácných asain v různých
průznyalových odvětvích (sklářatví, metalurgie, ksraaikr ka-
talýza.. . ) .
Řešitelea úkolu je 1ÍN3 Kutná Korá

ĽÚ 07 - "Zpracování průmyslových odpadů"

Cílea úkolu je výzkua spatného získávání vzácných zeraia
z rušných typů pr&ayslovych odpadů (odpady s výroby tří?á3-
nových luniinoforů, 3tará obrazovky barevných toleviserú...).
Sešitelea úkolu je IÍX3 Kutná Hora.

tfkol aiá celkea 8 realisaínich výstupů, s toho 2 výstu-
py hmotné a 6 nehmotné povahy.

Řešení úkolu je plánováno na obdcbl od 1* 7. 1936 do

31. 12. 1990.
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Jiří Rímánek
tfstav nerostných surovin, Kutná Hora

TtllLEm TUZEMSKÍ POTŘEBY SLOUČENIN PRVKU VZ/CNÍCH ZEMIN
A JEJICH EKONOMICKÉ ASPEKTY

V průmyslově vyspělých zemích světa se neustále zvy-
šuje objem spotřeby sloučenin prvků vzácných zemin (déle
jen PVZ) i počet jejich nových aplikací. Podle současných
výhledů dojde k růstu i v ČSSR. Podíl tuzemské spotřeby na
spotřebě avětové se bude dokonce zvyšovat, tento jev však
zapříčiní spíše nízká nynější spotřeba než její světovým
trendům odpovídající objem v budoucnu. Přes očekávané více
než trojnásobné zvýšení v období od r. 198$ do r. 2000
zůstane tuzemský spotřeba ve srovnání s předními průmyslo-
vými státy na nízké úrovni. Předpokládaný vývoj potřeb
sloučenin PVZ ve světě, v USA a T ČSSR dokládá tabulka č. 1.
Rozdíl v potřebách mezi USA a ČSSR je zvláště patrný z ta-
bulky č. 2, kde jsou uvedeny měrné potřeby na 1 mil. obyva-
tel. V r. 1984 se v ČSSR spotřebovalo 79 t sloučenin PVZ
(5,1 t/mil. obyvatel) a v r. 1985 105 t (6,8 t/mil. obyva-
tel).

Tabulka č. 1 : Prognóza vývoje potřeb sloučenin PVZ (v t)

Svět USA ČSSR Podíl ČSSR
na svět. potřebách
vjj

1983 36 600 19 600 65 0,2
1990 45 000 25 000 207 0,5
2000 58 000 34 000 328 0,6

Roční růst
1983-2000 2,6 3,1 10,0 6,7 ,



83,8
100,3
124,3

4,2
12,6
13,1

20,0
8,0
6,9
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Tabulka č. 2 : Prognosa vývoje nSrných potřeb sloučenin
FVZ v t/ail. obyvatel

Svět USA ČSSR Poaěr USA/Č3SE

1S33 7,7
1990
2000

Roční rů3t
1983-2000 - 1,02 1,09 0,94
v %

Tabulka č. 3 obsahuje výhledy tuzemských potřeb v čle-
nění n:i jednotlivá oxidy a čistoty. Souhrnné potřeby za ob-
dobí 1937-2010 představují hodnotu asi 6 112 mil, Kčs. Podíl
jednotlivých reaortů na tuzemských potřebách uvádí tabulka
č. 4. Jsou v ní uvedeny i schválené předběžné limity velko-
obchodních cen (PLVC). Potřeby resortu MP ČSR zůstávají té-
aeř na stále stejné úrovni, potřeby F«EP rostou jen mírnS,
proto se podíl těchto dvou největších odběratelů sloučenin
PVZ na celkových potřebách, které rostou rychleji po3tupně
snižuje. Mezi léty 1990 a 1995 význaanš vzroste potřeba re-
sortu FIiíVS, rychlýa tenpem porostou rovněž požadavky FiúHTS,
končen příštího desetiletí by se oba resorty oSly zařadit
r.3zi největší odběratele. Jejich potřeby se ověen orientují
předevďía na slitiny VZ, zatínco resort FJŽ3P požaduje oxidy
účelových čistot, což způsobuje, že hodnjta potřeb FSáSP je
vyšJÍ. Celková lze však konstatovat, že výhledy jednotlivých
resortů jsou podhodnoceny a opoxíjejí progresivní aplikace.
ZauSřují se na ty, kteří již cľnes pouSívtiji, a předpokládají
pouze jejich kvantitativní rozaíření. Zarážející je poaěr
potřeb M? S3S a ľ.íP Č3H.

V 3cuiao::d době oo jai:o no j reálno j ži costa k pokrytí
uvedených potřeb joví vlfjotní výroba s dovezeného koncentrá-
tu. Z aožnootí nákupu takového koncentrátu ae uvažuje přede-
vaí:a dovoz koncentrátu z V3R (bastr.O3Íto-parÍ3Ít), SSSR
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51
20
8
17
1
3

42
17
10
28
1
2

35
17
21
23
1
3
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Tabulka č. 4 : Podíl resortů na celkových tuzemských
potřebách sloučenin FVZ

Resort Podíl resortů v % v roce
1990 1995 2000

MP Č3H
FMEP

F2ETS
FMVS
lvi? SSR

Ostatní

NH ČSSR 100 100 100

(kolský apatit), případně z ČLR.

Získání vietnamské suroviny je podmíněno vybudováním
celého těžebně zpracovatelského komplexu. Široce byla
diskutována otázka, zda s VSR do ČSSR dovážet 30 %-ní řlotač-
ní koncentrát, který by zde byl dále zpracováván, nebo
80 #-ní snesný hydroxidový koncentrát. Vzhledem k tomu, že
ve V5R nej3ou podmínky pro zavedení hydrometalurgického pro-
vozu (zejména chybí kapacita na výrobu loužicí kyseliny),
bude se do Č33R dodávat 30 %-ní koncentrát. Jednorázové ná-
klady na zajištění geologického průzkumu, těžby a flotační
úpravy ve VSR se odhadují na 424 nil. Kčs včetně vyvolaných
investic. Výstavba hydroaetalurgického provozu na přepraco-
vání 30 &-ního flotačního koncentrátu na 80 %-ni v Č3SR vy-
žaduje 210 - 219 ail. Kčs (ve YSR by bylo nutno vynaložit
334 - 349 mil. Kčs) - podle loužicí kyseliny, jejíž volbě
byla rovněž věnována značná pozornost. V tabulce č. 5 jsou
rozlišeny náilody na výrobu 1 t 80 %-ního koncentrátu podle
uvedených alternativ včetně rozdělení na jednotlivé zpraco-
vatelské fáze včetně odpisů.
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Tabulka č. 5 : Přehled měrných nákladů v tis. Kčs na vý-
robu 1 t 80 5&-ního snesného hydroxidového
koncentrátu v jednotlivých zpracovatelských
fázích

Zpracovatelská
fáze

Těžba
Flotace
Hydroae talur-
gie
Doprava do
ČS3IÍ

Výroba celkem

s HNO3

10
28

42

4

84

Kydrometalurgický provoz
V ČSSR

s H~SO.

11
28

31

4

74

ve V3R
s HKO3 s

10

28

82

1

121

H 2SO 4

11
23

44

1

84

I podle údajů v tabulce č. 5 se jako výrobně méně ná-
ročné jeví alternativy, kdy hydrometalurgický provoz je
uaístěn v ČSSR. Zajímavé je srovnání nákladů na výrobu 1 t
koncentrátu z vietnamského bastnesitu s cenami jiných vyrá-
běných koncentrátů (viz tabulka č. 6: ceny zahrnují i dopra-
vu do ČS3R).

Ceny odpovídají zastoupení cennějších oxidů v koncentrá-
tech. Vzhledem k vysokésu obsahu oxidů europitého a poměrně
nízké ceně je nejvýhodnější koncentrát z apatitu Kola. Zcela
jednoznačné je to v toa případě, kdy je z SSSR dodávána su-
rovina pro výrobu NPX hnojiva (3 obsahem 39 % oxidu fosforeč-
ného a 0,6 % - 0,9 % oxidů PVZ) a 80 %-ní koncentrát VZ20.j
z ní jo vyráběn v tuzemsku. Xenotimy je mo£no využít jako
doplňkový zdroj ytria. Monazity jsou velmi chudé na obsnh
nejžádanějších oxidů 3 vyš5ími kotacemi, mohly by se väak
uplatnit jako surovina pro výrobu slitin. Dlouhodobé zajiště-
ní suroviny VZ zůstává nevyřešeným problémen.

Zahájení výroby oxidů PVZ vysoké čistoty a lešticích
prášků na bázi oxidu ceričitého se v ČSSR předpokládá



Tabulka č. 6 : Koncentráty vzácných zemin

Koncentrát Země Koncentrace
VZ^O 3 v %

Obsah v %
v o 100 %-ní
curno oxidů

Cena v t i s ,
Kčc/t

Bciijtneait
- hydrotnetalurgio

CSSR, H
Apatit Kola

- dovoz 80 SŽ-ního
koncentrátu

- výroba z 0,9 %-nxh.o
koncentrátu

Eatjtnesit
Konasit
Bactneait
Zonotim
Xonotirn
Monasit
Zenotim

VSR

SSSR

80

80

SSSR

USA
Indie

CLR
CLR
CLR

Austrálie

Malajsie

80
70
55
70
92
92
65
50

^ ° 3 Y2°3
0,26 0,098

0,45 1,38

04

120

0,45

0,105

0,07

0,118

0,1
0,18

0,07

0,01

1,30
0,1
2

0

60,3

52,05

2

60

43
20
11

neznámá

1 227

nosnámá

7
643

co
i
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v r. 1996. Výstavba provczu dělení oxidů si vyžádá investič-
ní náklady ve vyši 300 mil. Kčs, vybudování výroby lešti-
cích prášků daláích 6 mil. Kčs. Cbjea produkce dosáhne v cí-
lovém roce 2000 953 t oxidů (v sortimentu devíti oxidů růz-
ných čistot) a lešticích prášků v hodnotě 351 mil. Kčs při
výrobních nákladech 247 nil. XČ3. Nepokryta zůstane část
potřeby o:cidu terbia a především oxidu ytritého. Předpoklá-
dá se, že přebytky budou exportovány na úrovni 75 % světo-
vých cen, přičemž vývoz do oblasti NSZ by měl dosáhnout 30 S
celkové produkce a 59 % celkového exportu. Podle propočtené
ekonomické efektivnosti by výroba měla být velmi efektivní,
hlavní přínosy by však aěly vyplynout v aplikačních oborech
a v uživatelské sféře.

Literatura

/I/ Hedrick J. B.: Rare Earth Elements and Yttrium.
Minerals Facts and Problems, 1985» s. 1-18.

/2/ ftímánek J.: Orientační technicko-ekonomické hodnocení
možností zabezpečení československého národního hospo-
dářství prvky vzácných zeain. Příloha ke zprávě pro
vstupní oponenturu Slí SVT č. A 09-347-037 "Výzkum tech-
nologie zpracování rud vzácných zemin". Kutná Hora,
IÍNS 1986.
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Ing. Věra Bejrová
Chemopetrol, k.p. SCHZ, Lovosice

TECHNOLOGIE VÍR03Y VYSOXOPROCENTNÍKO KONCENTRÁTU

ZEMIN Z APATITU KOLA

Prvky vzácných zemin se ve svutě získávají zpracováním

přírodních minerálů jako je nonazit, cerit, orbit, gadolinit,

xenotim aj. V československé surovinové základně 3e nevysky-

tuje žáčný přírodní minerál s výrazným obsahem lantanoidů,

proto v poslední době nabývá na významu získávání vzácných

ženin z druhotných surovin.

Jednou ze základních surovin pro výrobu průmyslových hno-

jiv je v Československu apatit Kola, dovážený se Sovětského

svazu. Jedná se o fosforečnou surovinu, která obsahuje 0,7 -

1,0 % oxidů vzácných ženin. Jejich izolace z apatitu Kola je

principiálně možné tehdy, jsou-li vzácné zeminy převedeny do

roztoku. Nejsnazší izolace vzácných zemin se zřetelem na po-

vahu technologie je u vymražovacího způsobu výroby, který se

v SCHZ Lovosice používá při výrobě kombinovaného hnojiva

NPK-1.

Apatit Kola se při zpracování na hnojivo nejprve rozklá-
dá kyselinou dusičnou (cca 54 %ní). Část nerozloženého p iílu
je separována na sedimentační odstředivce. V získaném roato-
ku se v dalším technologickém kroku snižuje poměr CaO/PpO,-
přímým vynrasenio jemných krystalů dusičnanu vápenatého.
Jako nosiče chladu se používá podchlazeného lakového benzinu,
který je v krystalizátoru v přímém styku s dusičnanovým roz-
tokem získaným rozkladem apatitu Kola. Vzniklý tetrahydrát
dusičnanu vápenatého je separován na odstředivkách. Po od-
středění krystalů je získaný roztok postupně neutralizován
plynným amoniakem ve čtyřech stupních do pH 5,5 a částečně
zahuštěn odpařením vody. Ke vzniklé tavenine je přidána dra-
selná složka a konečný produkt je granulován a upravován do
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expediční podoby.

Při neutralizaci roztoku dochází při nízkých hodnotách

pH k vylučování fosforečnanů vzácných ženin. Získávání vy-

loučených fosforečnanů vzácných ženin a jejich přepracování

na vysokoprocentní saě3ný koncentrát vzácných zemin bylo

předmětem výzkumu v SCKZ Lovosice.

Neutralizace rozteku je prováděna v U-reaktoru plynným
amoniakem, líprava na konečné pH (1,7 měřeno v ředění 1:10)
je prováděna v následném reaktoru. Dodržení technologických
podmínek při neutralizaci ná významný vliv na výtěžnost vzác-
ných zemin, na zastoupení jednotlivých oxidů ve smě3nén kon-
centrátu a následně i na čistotu získaného fosforecnanového
koncentrátu. Při nízkém pH je získán sice poměrně čistý fos-
forečr.anový koncentrát vzácných zemin (35 ~ 40 % VZ^O, v su-
šině), ale jsou v něm zastoupeny převážně lehčí lantanoidy
(Ce, Pr, Nd, La) a výtěžnost sumy vzácných zemin je níská.
Při zvyšování pH dochází ke zvyšování výtěžnosti sumy vzác-
ných zemin. Při zvyšování pH nad hodnotu 1,7 (aěřeno v ředě-
ní 1:10) dochází k nadměrnému vylučování balastnich solí do
fosforečnar.ového koncentrátu (fluoridy a hydrogenfosforečno-
ny vf^enaté, železité, titanite aj.). Kromě toho dochází i ke
zvýšení obsahu fosforečnanu amonného v roztoku a jeho krysta-
lizaci již při vysokých teplotách (80 °C). Vzhledem k uvede-
ným okolnostem je v tomto kroku dosaženo pouse 70 - 75 %nl
výtěžnosti směsi oxidů vzácných zemin do pevné fáze. Lehčí
Itntanoidy jsou získávány s výtěžností vyšší, těžší lantanoidy
3 výtěžností nižší.

2Í3koná suspenze fosforečnanů vzácných seain j-a vzhledem
k návaznosti n:i výrobu hnojiva iiPK-1 nejprve zahuštovéna no
edatředivce přibližně na desetinu původního objemu. Sražer.ina
fosforečnanů vzácných zemin je tvořena jemnými, těžko filtrn-
vatelnýn;i částicemi. Zahuštěný podíl je áúla zpracováván na
tlakovém filtru. Čirý roztok r. obou 3oporútori je ní sen
a ostatními c pády výroby vy3okoprocentního koncentrátu vzác-
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ných ženin a vracen do výroby hnojiva k dalšíxu zpracování.

Fosforečnanov^ koncentrát má z tlakového filtru přibliž-

né 3lo2cní 15 - 18 % VZ2O3, 6 - 8 % CaO, 2 - 4 55 F, 8 - 1 0 %

SiO2, 2 - 4 % TiO2, 13 - 20 % P20-, 1 - 2 % Fo2O3> 1 - 2 %

A12O,. Surový fosforečnai.ový koncentrát je rozkládán kyseli-

nou dusiír.ou (50 - 55 %ní) ve dvou rozkladných reaktorech.

V nerozloženén zbytku, který je z roztoku odstraněn tlakovou

filtrací, j--- převážně obsažen fluorokřeaičitan vápenatý. Či-

rý roztok du3ičnanů vzácných zemin je částečně neutralizován

plynným amoniakem. Prvky vzácných zeain jsou z roztoku sráže-

ny jako štavelany vzácných zemin kyselinou štavelovou. Pro

svou dobrou filtrovatelnost jsou štavelany vzácných zeain

separovány na vakuovém filtru a promývány vodou.

V první fázi výzkumu byla navržena v dalším kroku kon-
verze štavelanů vzácných zemin na hydroxidy vzácných zemin
louhem draselný;.".. Získaný hydroxidový koncentrát byl separo-
ván z roztoku na tlakovém filtru, suäen a expedován. Alka-
lický roztok byl po separaci zahuštěn a získaný štavelan
draselný byl využíván zpět v uzlu srážení äSavelanú vzácných
zemin. Tím byla regenerována drahá kyselina štavelová cca
z 50 95.

Ukázalo se váak, že zÍ3kaný hydroxidový koncentrát ob-
sahuje oxid ceru jak v trojmocné, tak i ve čtyřiaocné formě.
Tato skutečnost se nejeví právS příznivou pro další zpracová-
ní a navržený postup byl podroben novému zkoumání.

Po technicko-ekonomickém rozboru čtyř variant možností
zvýšení oxidačního stupně céru v produktu bylo jako nejvý-
hodnější navrženo, žíhání štavelanového koncentrátu vzácných
zemin. Získaný oxidový koncentrát má cca 92 - 95 % oxidů
vzácných zemin a cxidační stupeň céru se pohybuje v rosaesí
95 - 97 %> Žíhánín dojde nejen k rozkladu šíavelar.ových iontů,
ale i k odstranění fluoridů z koncentrátu a tím i zvýšení
jeho čistoty. Oxidový koncentrát obsahuje cca 5 - 8 % ne-
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či3tct, kterýsi jsou TiO2, Fc^O^, J^
0?1 C a 0 < S i 02 Q S i ; 3 t

oxalútových icr.tú nc-bo jejich nesiprc-Juktů terxického roz-
kladu. Zvýšení výrobních nákladů je současně provázeno vý-

oní^enín nákladu pořizovacích.

V SCHZ Lovosice byl na uvedený technologický proces vy-
pracován projektový úkol, který v';ak pro nevyjasněnost za-
jištění suroviny - apatitu Kola po roce 1990 nebyl dosud
schválen.
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Ing. Jo3ef Slepička
Ostav nerostných surovin, Kutná Hora

X0NC2PC2 ŽESSNÍ TECHNOLOGIE SEPARACE PRVKU VZA'CNÍCH ZEMIN

Problenatika separace PYZ je zahrnuta v ranci dílčího
úkolu 03. Cílen řešení je vypracovat technologické podkln-
dy pro proce3 separace PVZ na účelové čistoty včetně leští-
cích a oxidických substrátů určených pro výrobu kovových
forem. Výchosí surovinou jsou flotační kgncentráty bastne-
zitové rudy z VSR re3p. fosfátová koncěiíTráty izolované
z procesu výroby N?K z kolského apatitu.

Pro přepracování výchozích koncentrátů bylo navrženo
unifikované hydroaetalurgické schéma. Viz obr. 1.
Základní ideou tohoto schématu je:

- řešení dilematu HgSO. nebo HNO, ve prospěch KNO, s ohle-
dem no lokalizaci provozu v SCHZ Lovosice

- unifikace procesu resp. zařízení pro apatitovou i bastne-
zitovou surovinu

- zaručení vysokého poměru Ce*+/Ce"*+

- zamezení ztrát kys. Stavelové při tepelném rozkladu

- eliminace extrakčního odcerování citlivého vůči Th (aku-
mulace v TB?) a F'(stabilizace Ce* v kapalné fási tvorbou
komplexů /CePg/ ) poměrně lapidárním frakčnía louženín

Schéxa Dá ovšem rovněž řadu diskutabilních momentů:

- kombinace konverze se žíhánía bude jistě aparáturně
i z hlediska provozních nákladů náročné

- Th lze z nitrátového prostředí odstranit pomocí silne ba-
zického anexu

Vstupem do extrakční separace bude kapalný koncentrát
a nízkým obsahem Ce resp* Ce^ , bez Th a doufejme o minimál-
ním obsahem F'. Problémem zůstává obsah Fe, které se akumu-
luje v CEHPA.
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Ma separační technologii se podílí formou kooperací řa-
da pracovišť:
- postupy frakčního loužení se zabýval VlJAnCH
- VlJAnCH rovněž řeší technologii výroby leštících prášků
- dominantní postavení v řešitelském týmu má ÚTZCHT ČSAV,
navrhuje celé aparaturní schéma extrakčních operací

- v ÚNS se řeží technologie redukční separace Eu a jeho dal-
ší rafinace, rovněž provádí spolu s iJjV Rež rovnovážná mě-
řeni pro ÚTZCHT

- VIÍCHZ řeší konstrukci kaskády mixerů-settlerů pro potřeby
separace PVZ a bude zpracovávat i otázky bezpečnosti práce
v extrakčním provozu

- problémy spojení a návrhem analytické kontroly resp. vyba-
vením provozní laboratoře bude řešit ÚÚG Praha.

Extrakční separačnl schéma vychází z kyseliny di-2-ethyl
hexyl fosforečné, která se vyskytuje prakticky ve všech zná-
mých schématech. Ve funkci ředidla DEHPA se uvažuje použít
nízkoviskozitní olej NIVOL, který se má vyrábět v k.p. KORAUO
Kolín při zpracování hydrogenátů ze Záluží u Ifostu. Extrakční
pochody se provádějí v evtraktorech typu mixer - settler.

Součástí řešení je též návrh regulace procesu. Předpo-
kládá se, ža proces bud* řízen pomocí počítače, který by
v kritických bodech vyhodnocoval koncentrační údaje a pH
a formuloval impulsy pro regulační zásahy* Koncentrace bude
vyhodnocována fotometrický.

První část projekčních podkladů by měla být předána
projektantům již v polovině r. 1988, finální forma do konce
roku 1990.

Paralelně s výzkumem vlastni separace PVZ bylo zaměřeno
úsilí na zhodnocení možnosti výroby IBP a DEHPA • ČSSR. V«
spolupráci s pracovníky VÚCHT Bratislava byla vypracována
předběžná technicko-ekonomická rozvaha výroby TBP i DEHPA
s velai pozitivními výsledky.



- 26 -

Výroba obou extrahentů by měla podle předběžných před-
pokladu nalézt odezvu i v ostatních zemích RVHP, které a vý-
jimkou SSSR tyto látky nevyrábějí a J3ou odkázány, především
pokud jde o DEHPA, na dovoz z oblasti volných měn. Naproti
tomu výroba s kapacitou odpovídající průzkumu tuzemské
potřeby - cca 30 t TBP a 20 t DEHPA/rok má dobu návratnosti
neúnosně dlouhou. Důležitým úkolem v této oblasti, vedle
technologického výzkumu bude tedy i průzkum trhu.

Problematika konečné kvality vyráběných oxidů a konečně
i kapacitní parametry plánovaného provozu úzce souvisí
a aplikační sférou PVZ v ČSSR. Tato problematika tvoří náplň
dílčího úkolu 06. Na řešení se podílí řada kooperujících
organizací. Aplikace PVZ v metalurgii zpracovává SVÚM Praha,
oblast sklářství SVtfS Hradec Králové. Keramické aplikace bu-
de řešit tfNS Kutná Hora.

Pro poměrně slibnou oblast katalýzy se dosud nepodařilo
zajistit vhodnou řešitelskou organizaci*
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NÁVRH UNIFIKOVANÉHO SCHÉMATU

FLOT. KONC.
1

1 ŽÍHÁNÍ I.

5 3 % HNO3

(NH3)*OXAL

H2O

8%HNO3

J

| 2 ROZKLAD

[ 3 FILTRACE I.

4 SRÁŽENÍ

5 FILTRACE II.

[ 6 KONVERSE

7 PRANÍ

8 FILTRACE III.

9 SUŠENÍ

10 ŽÍHÁNÍ II.

11 FR. LOUŽ. I.

12FR.LOUŽ.II.

VÝLUH
j

13 KAP.EXTR.

h

-1
-

FOSFÁT. KONC.

pev.zbyt. bastnezit

K2 OXAL

propl.vody

CeO2



- 28 -

RNDr. Dalibor Weiss, CSc, RNDr. Zdeněk 5ulcekfCSc.

Ústřední ústav geologický, Praha

tfčINNOST VYBRÁNÍCH SEPAHACNICH TECHNIK Píti STANCV3NÍ PKVKU

VZiCCNÍCH ZEMIN ^ O j f

Analytická chemie prvků vzácných zemin (dále jen TR)
představuje stále jeden z nejobtížnějších úseků anorganické
analýzy. TR se stanovují v různých typech anorganických lá-
tek počínaje přírodními surovinami, technologickými mezipro-
dukty až ke speciálním slitinám a čistým oxidům TR s defino-
vaným obsahem nečistot.

Instrumentální nedestruktivní metody, jimiž se úspěšně
stanovuji TR, odstraňují komplikace spojené s rozkladem re-
sistentnich tuhých fází. Předpokladem k dosažení správných
výsledků je väak eliminace případných matričních interferenci
a nehomogenit v analyzované látce, u čistých oxidů i surovin
též vliv tzv. pozadí ve spektru.
Ve srovnáni s přímou analýzou tuhé téza je roztok homogenní
i v mikromSřítku. Při analýze surovin, technologických mezi-
produktů i oxidů TR se využívají oba způsoby rozboru:

a/ přímá analýza tuhé fáze, hlavně metodou RFA a INAA,
b/ roztoková analýza metodami AAS, ICP-AES, DCP-AES a che-

mické metody včetně chromátografie.

Při koncentracích TR < 1 % u polyfézového materiálu po-
skytuj* většina instrumentálních metod výsledky zatížené va-
riabilním matričním efektem, líez stanovitelnosti se posunuj*
do oblasti vyšSích koncentrací. To platí jak pro nedestruk-
tivní Rtg spektrometrii, tak pro roztokovou metodu plasmové
spektrometri*. Uvedená fakta byla prokázána např. analýzou
sedimentárních i magmatických fosfátu i sbytků při spracovaní
Sn rud. Naposled jmenovaný materiál je značně rezistentní vů-
či minerálním kyselinám nebol obsahuj* kromě silikátů i sir-
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kon, kasiterit a monazit. V takovýchto případech je vhodné
zvolit způsob rozkladu, který současně uaožní separaci TR,
nap?, rozkladen vzorků ointrací s Na^CU. Tím se odstraní
ruäivý cín i nadněrné koncentrace fosforečnanů. Froduktea
sintrace je posléze sraženina hydroxidů, obsahující kvanti-
tativně TH a Th, která se po proaytí rozpustí ve zředěné
minerální kyselině a získaný roztok se dále analyzuje. Po-
psaný rozklad vzorku sintrací, tentokrát se směsí Na^O^ a
Na2C0,, se té2 osvědčuje pro rozklad vzorků a předběžnou se-
paraci TR od síranů při analýze bastnesito-parisitové suro-
viny, která je znáaa svou neobvyklou ainerální asociací*

Ze separafnlch tecnnik se jeví jako perspektivní metod*
roztokové extrakce při stanovení nízkých obsahů TR* Zde je
väsk třeba se zaměřit na takové organokoaplexy TR, které jsou
stabilní a současně extrahovatelné při pH 1-2, kdy jiS zaniká
rušivý vliv eventuálne přítomných fosforečnanů. V tomto směru
se jeví jako perspektivní 2-ethylhexylfosfordčná kyselina,
připadni TOPO. Je pravděpodobné, že jmenovaná činidla bude
možno využít i v extrakčnl chromatografii jako organickou
fázi zakotvenou na vhodném hydrofobnía inertním nosiči.

•*
líetody ionexovó chromátografie se osvědčily jak pro

grupovou separaci TR, tak i pro jejich vzájemné dělení v ná-
vaznosti na finálni stanoveni TR instrumentálními metodami,
zejména na plazmovou spektrometrii. Přesnost a správnost vý-
sledků zde Často závisí na účinnosti separace* Podle našich
zkušeností jsou pro grupovou separaci TR, na katexu DOVQA

50.Í-X-8, nejvhodnější zředěné minerální kyseliny HC1 nebo
HNOy Oba chromatografické systémy mají své výhody i ne-
dostatky* V roztocích HC1 se nedokonale oddělí ionty SR 2* a
Ba2*, ve zředěné HNO-j ionty F*3*, a navíc ionex podléhá
postupné degradaci. Kromě kationtů běžných kovů se chromáto-
grafickou separaci oddělí i fosforečnany. Jejich podíl v ko-
nečném eluatu klesne např. při rozboru apatitu z původních
35-40 54 na méně než 0,02 %. Spolehlivost přímého stanovení TR
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metorami plasaové spektrometrie je bez oddělení fosforečna-

nů olezena. Nejvýrazněji se to projevuje při stanovení Pr

v apatitu,kde chyba činí u DCP -66 a u ICP +50 relat. % při

obsahu 0,03 % Pz'gO^.

Fro vzájemné dělení TH je v současné dobS nejlepSÍ ne-

toda roztokové chromatografie KPLC. Separace spočívá ve vy-

užití i nalých rozdílů stabilitních kon3tant konplexů TR

většinou 3 kyselinou cC - hydroxyisonáselncu jako mobilní fá-

zí na katexové koloně. Detekce se provádí tsv. niaokolonovou

barevnou reakcí. V ráaci spolupráce s PFXU (kand.-dis. práce

dr. V. Procházky) byla sledována i tato separace TR na naáí

pryskyřici Separon SCX, připravené v laboratořích ČSAV a

v podniku Laboratorní přístroje. Jednotlivé zóny se sorbova-

nýzÁ. TR^+ se průchodea kolony rizně retardují a jsou deteko-

vány barevnou reakcí a činidlea PAR. Zásnaa celého chroaiato-

grafického spektra prvků ve foraS jednotlivých píku trvá

30 - 45 Qin. Pozoruhodná je zvětšená prodleva v retenCních

Časech mezi Nd a Sn. Do této mezery spadá totiž eluce Pa,

které se v přirozených zdrojích TR nevyskytuje.



- 31 -

Ing. Pavel Janoá, Jaromír Novák, p.ch,, CSc,

Ing. Miroslav Broul, CSc., Ing. Tomáä Loučka, CSc.

Chenopetrol, k.U.o., Výzkuaný ústav anorganické cheaie,

tfstí nad Labea

VÍROBA LEŠTÍCÍCH PRÁ*3XÔ NA BÄZI OXIDU CERIČITáKO

Jednou z nejvýznačnějších oblastí využití sloučenin ce-

ru je příprava leštících prášků na bázi oxidu ceričitého.

Leštící prášky tohoto typu (ceričitá leštiva) patří nezi

nejkvalitnější a nejúčinnější a používají se k leštění skla

v různých průayslových odvětvích (bižuterie, výroba optických

přístrojů, výroba televizních obrazovek aj.).

Leštící prášky jsou v podstatě tvořeny oxidea ceričitýa
ve saěsi s oxidy dalších lanthanoidů. Příslušné oxidy lze
připravit tepelnýa rozkladen razných sloučenin PVZ, pro
přípravu leštících prášků má však praktický význsn především
tepelný rozklad hydroxidů, Stavelanů a uhličitanů,i když by-
la popsána i příprava leštících prášků kalcinací fosforečna-
nů nebo dusičnanů (1).

i

Hydroxidy PVZ lse připravit sráženía roztoku soli PVZ

roztoken hydroxidu alkalického kovu nebo hydroxidea aaonnýa,

případně plynnýa aaoniakea. Bylo však prokázáno, že takto

připravené hydroxidy nejsou vhodné pro přípravu leštících

prášků (2). Lepších výsledků bylo dosaženo při srážení za

přítocnosti oxidačních činidel, např. chloru (3) nebo pero-

xidu vodíku (4). Jinou aožnosti je konverze podvojných síra-

nů na hydroxidy PVZ, jako to použili pro přípravu leštících

prášků Urie a Vťylie (5) a později Vinokurov (2).

Štavelany prvků vzácných seain se připravují sráženín
kyselinou štavelovou. Srážení probíhá kvantitativně (využívá
se i v analytické cheaii) a v kyseléa prostředí je selektivní,
což nuže nit svůj význsn v technologii výroby leštících práS-
ků. Štavelany PVZ se vylučují ve forně eaorfní, »tvarohovi-
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tó sraže.niny, která však rychle přechází na krystalickou,

do": ře filtrovatelnou sraženinu.

Uhličitany ?VZ se nejčastěji připravují sráženín rozto-

ken uhličitanu sodného, bylo popsáno i srážení pevnýa Na2CO^.

S výhodou lze připravit uhličitany cráženín plynnýa oxidea

uhličitým a aaoniaken (6). Tento způsob dává předpoklady

pro dosažení vysoké hoaogenity produktu, což je v případě

leštících prášků velmi důležité. Zároveň je prakticky vylou-

čeno znečištění produktu nspř. alkálieni, které výrazně sni-

žují kvalitu leštících prášku. Vzniklá sraženina se snadno

filtruje a proaývá.

Jak už bylo uvedeno, účinnou složkou leštících prášků

je oxid ceričitý, většinou jsou však přítonny i oxidy ostat-

ních lanthanoidů. V tabulce 1 je uvedeno složení některých

dovážených ceričitých leštiv.

Tabulka 1: Chemické složení dovážených ceričitých leštiv (%)

Cerox 1660 (Francie)

ľecepol III S3A

(Rakousko)

tíireck SS (Japonsko)

Polirit (SSSR)

CeO2

Í 74,7
94,9

46,0

50,3

La2C

14,

4,

27,

27,

2

6

2

3

Nd2

9

2

13

16

o 3

,7

,3
•

,9

,3

Pr6C

<o,
o,

2,

3,

'li
1

7

5

1

?ozn.: Je uveden pouze obsah hlavních složek, ostatní ?V2,
případně další příaěsi nebyly stanovovány.

Bylo dokázáno, že oxidy ostatních lanthanoidů (La2O,,

NdgO, ....) neaají leStící vlastnosti. Podle Vinokurova (2)

však přítomnost těchto oxidů ve saěsi s CeO2 neovlivňují

výrazně leštící účinnost leStících prášků, pokud obsah Ce0o
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Některá naše výsledky naznačují, že vlastnosti leštících

prášků nebohou být ovlivněny přítocností praseodyiau a to v

poměrně nízkých koncentracích (jednotky, nožná i desetiny

procent) (7). V tabulce 2 jsou porovnány vlastnosti dvou

leštících prážků připravených shodnýn postupea z Ceroxu

1680 (který prakticky neobsahuje Pr). Cerox 1680 byl rozlo-

žen saěsí kyseliny chlorovodíkové a jodidu draselného.

X části roztoku byl přidán roztok soli Pr, z roztoků byly

vysráženy stavělsny a šíhánía byly připraveny leštící práš-

ky-

Tabulka 2: Vliv Pr na vlastnosti leštících prášků

Chesické složení
i

CeO 2 (95)

La ?0 3 (55)

Nd 2O 3 {%)

r^U \ /O)o X X

Sypná haotnost (kg n )

Xlraý povrch (acks )

pH vodného výluhu

Úběruschopnost£

b)Uběruschopnoct
i
l

LP-OX-7
(s Pr)

70,0

14,2

13,9

1,9

1 700

2 200

6,2

0,54

0,95

LP-OX-6

(bez Pr)

71,9

14,6

14,1

0

800

800

6,7

0,88

1,24

a) relativní hodnota vztažená k lestivu Cerox 1680,

nSřeno ve VÚAnCH

b) relativní hodnota vztažená k leštivu Cerox 1660,

měřeno ve VÚS?3



- 34 -

Vliv Pr na vlastnosti leštících práSků nelze zatín po-

kládat za plně prokázaný, povážu jeae v Sal: za důležité no ta-

to noinost upozornit, nebot se nuže výrazně projevit v poža-

davcích na surovinu pro leštící prášky. Dovážená leštiva fy

Rhd.ie-Poulenc (Francie) obsahují velai nálo praseodyau

( íO,l% ?r,0.,,), i když obsah oxidu ceričitdho je poněrně

nízký (70-80% CeO„). Naopak, vysoce kvalitní leštiva (Opslin,

Ceroxid) jsou tvořena prakticky čistýa oxidem ceričitýa

(99,9% CeO2).

Dalšía řaktorea ovlivňujícín vlastnosti leštících práš-

ků je druh sloučeniny, jejímž tepelnýn rozkladea se leštící

prášky připravují (hydroxidy, štavelany, uhličitany) a způ-

sob její preparace. Duncan (3) uvádí, že žíhánia hydroxidů

získal leštící prášek lOCx účinnější, než žíhánia štavelanů,

naproti tonu Vinokurov (2) naaěřil poněkud vyšší leštící-

iíčinnost u leštiva získaného ze štavelanů, než U leštiva

připraveného přes hydroxidy. Literární údaje nohou ovšea

poskytnout jen slabé vodítko, nebot v publikovaných výsled-

cích se odráží jak odlišný způsob přípravy leštících prášků,

tak jejich odlišné složení a v neposlední řadě i odlišný

způsob něření a vyhodnocení leštící Účinnosti.

Poslední a pro kvalitu leštících prášků zřejmě rozhodují-

cí operací je kalcinace. Údaje uváděné v literatuře o podnín-

kéch kalcinace se značně liší zejaéna pokud se jedná o tep-

lot i kalcinace. Uvádějí se hodnoty od 600°C do 1300°C, s nej-

větší pravděpodobností leží optinální teplota v rozaesí

900 - 1100°C, svou úlohu však nohou sehrát i kalcinsční pří-

sady. Na obr. 1 jsou uvedeny závislosti leštící účinnosti

na teplotě kalcinace získaná různými autory. Doba kalcinace

bude nit zřejně nenší vliv, pokud bude delší než asi 30 ni-

nut.

V současné době se k nán dovážejí předevšín leštící

prášky z Hakouska (firaa Treibacher Cheaische V/erke) a s

Francie (firna Bhone-Poulenc). Podrobnosti o způsobu pří-
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DUNCAN (3)
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pravý těchto leštících prášků nejsou publikovány.

Soudě podle zveřejněných patentů (9,10), spočívá způsob

firsy Hhónc-Poulenc ve srážení roztoku cerité soli roztokem

alkalického hydroxidu nebo amoniaku 23 přítomnosti přebytku

peroxidu vodíku. Získaná sraženina se odfiltruje, vysuší

a kalcinuje na oxidy. Charakteristickým rysem postupu fy

Hhčr.e-Poule.ic je to, že všechny operace, zejména srážení,

jsou kontinuslizovány.

O leštících prášcích fy Treibacher předpokládané, že

alespoň některé druhy jsou vyráběny rozkladen Stavelenů.

V SSSR se vyrábí leštivo Polirit rozkladen štavelanů

nebo uhličitanů ?VZ (11,12).

Ve VÚAnCH byly ověřeny postupy přípravy leštících prášků

využívající tepelného rozkladu hydroxidů, Str.velc-nů a uhliči-

tanu. Připravené vzorky měly (s výjimkou některých vzorků

připravených přes hydroxidy) vlastnosti srovnatelné s dová-

ženýai leštivy. V tabulce 3 jsou porovnány vlastnosti vzor-

ku leštícího prášku LP-CA-9 s leštivem Tecepol III S3A. Leš-

tící prášek LP-OA-9 byl připr&ven srážením cerové frakce

z extrakčního dělení (roztok dusičnanů PVZ) plynnýn oxidem

uhličitým a amoniakem. Sraženina byla odfiltrována, vysušena

a žíhána při l?.00°C po dobu dvou hodin.

Vzorky leštících prášků byly testovány ve VÚSaB v Jab-

lonci nad Nisou a v n.p. Dioptra Turnov a bylo dosaženo dob-

rých výsledků leštící schopnosti.

Je třeba si ovšen uvědocit, že zahraniční firmy nabízejí

poaěrně široký sortinent 8-10 druhů leštících prášků, které

nejsou obecně navzájec zaměnitelné. Je to dáno tím, že lesni-

cí prášky se používají k různým účelům za dosti odlišných

podmínek. V některých případech vyžadují uživatelé leštiv

určité specií..cká vlastnosti, jako je r.apř. vysoká nebo na-

opak ''zká sypná hmotnost, určité granulomctrické složení,

schopnost tvořit stabilní vodné suspenze a pod.. Příprava

těchto iííítiv bude vyžadovat zvláštní postupy. Nel'^e tedy
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předpokládat, ie bude soL-io všechna dováženo ceríčitá lež-

tiva nahradit tuzenskýai výrobky a výzkua bude alespoň

zpočátku orientován na přípravu několika cálo druhů leš-

tících pr :5kú

Tabulka 3: Srovnání vlastností leštícího DTÚŠ>JI l?r-CA-9

a Tecepol III S3A

! ?-',

(*)

(Sř)

i Svpna haotnost (kg n )

i
| Charckt. velikost částic

i Exponent z-nítosti
Hémý povrch (a kg" )
pH vodního výluhu

LP-CA-9
(VÚAnCH)

96,4

1,4

0,1

0,1

900

4,6

0,8

1 100

6,9

Tocepol III S3A

(ľreibacher)

94,9

4,6

2,3

0,7

1 060

2,1

0,3

6 900

5,8

Závěrea bychoa se chtěli znínit o aořnosti regenerace

ležticích práíků (12).

Lsšticí práSJcy se používají převá£ně ve fora5 vodných
suspenzí. ?o vyčerpáni Ie2tících schopností ásou tyto sus-
penze (odpadní kaly) vypouStčny do kanalizace, nebo po Cás-
tečnéa zahuStřní vyváženy ne skládky.
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Ve VÚAnCH byl navržen a laboratorně ovřf-en způsob regene-
race leíticích prášků z těchto odpadních kalů. Způsob cpo5ívá
v rozkladu odpadních kalů snSsí kyseliny dusičné s peroxidea
vodíku (14) , nebo ssesí kyseliny chlorovodíkové s jodiden
draselnýa (15). Nerozložený podíl (odleštčné sklo) se odstra-
ní filtrací. Další postup je stejný, jako při přípravě leští-
cích prážků z koncentrátů ?VZ. Vzorky regenerovaného leštiva
•••jely dobré leštící vlastnosti a byly úsiušaž testovány ve
/UScB v Jablonci nad Nisou a v n.p. Dioptra Turnov.
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Ing. Miroslav ilatušek, CSc.
Fyzikální ústav ČSAV, Praha

VYUŽITÍ LEŠTÍCÍCH PR.ÍŠXŮ NA E X Z I CXICU CZRIČITÍHO PSi
LSSTŽNÍ SKLA

1. lived

Na ležtění materiálů prážky I23 pohlížet jako r.r. proces
3ložení z několika dějů:
1) mechanických - vlivea aikroabrazivního účinku leštícího

prášku dochází k odležíování materiálu 3 povrchu,
2) tepelných - vlivea tepla vznikajícího při leštění trenia

dochází k měknuti a transportu leštěného materiálu po je-
ho povrchu a následné nivelizaci povrchu,

3) chemických - vlfvea látek ob3azených v leSticí suspenzi
QŮ::3 docházet k chenické reakci s povrcheo leštěného ma-
teriálu, která přispívá k leštěni,

4) fyzikálně chtaických - může docházet k fyzikální adsorpci
částic leštiva na aktivní centra v povrchu leStčného ma-
teriálu, což rovnžž přispívá k lešticlsu efektu /1,2,3A

O tea, které z těchto dějů jsou při lešticía procesu do-
minantní, rozhoduje charakter leštěného materiálu, leSticího
práSku, nosného média leŠtičí suspenze a leštiči podložky.
Všeobecně lze říci, že neexistuje žádný univerzální leštiči
prášek a že pro každý leštěný materiál je aožno nalézt řadu
vhodných leštičich prášků. Pokud se osezize na problematiku
leštění křemičitých skel, lze říci, že nejúčinnější jsou
prášky no bázi oxidu ceričitého, kterým je věnováno toto
sdělení.

2. Různé způsoby užiti leštících prášků nn bázi oxidu
csriSitého

GbecnS lze různé způsoby leštění a zároveň i leštící
nástroj rozdělit na volné, vázané a polovázané.
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Při volném leStění se na rotující podložku (tou může
být např. optická smola, plst, netkaná textilie apod.)
diskontinuálně či kontinuálně uvádí suspenze oxidu ceričité-
ho, zpravidla ve vodě buď samotné nebo s přísadou některých
látek stabilizujících suspenzi. LeStění volnými ceričitými
prášky se u nás v současnosti užívá především při leštění
televizních obrazovek (Osvětlovací sklo - Valašské Meziříčí)
a v optické výrobě (Dioptra - Turnov, líeopta - Přerov,
Keopta - Bratislava ad.)*

Při vázaném leštění je leštiči prášek v nástroji vázán
pryskyřičnou vazbou a pozvolna je v průběhu leštění z nástro-
je uvolňován mechanickým působením leštěného zboží. Na rotují-
cí nástroj ss uvádí pouze chladicí voda. Mezi vázané leštící
nástroje lze částečně řadit i některé moderní typy lelticlch
podložek z netkaných textilií, které jsou např. tvořeny x po-
lyetylenových vláken a leštícího prášku pojených dohromady
polyuretanovou pryskyřicí. Těchto podložek se ovšem užívá
vitšinou v kombinaci ss suspenzí leštícího prášku, tskže les
spíše hovořit o volném leštění.

Při polovázaném způsobu lsštěnl je leštící nástroj tvo-
řen gumovým válcem, na jshož povrch se čas od čssu natírá
suspenze lešticiho prášku ve směsi éteru, mastixu a kalafuny.
Po odpaření těkavých složek zůstane leštící prášek fixován
na gumovém povrchu a v průběhu leštění se pozvolna uvolňuje,
přičemž se na leštící nástroj přivádí pouze chladicí voda,
podobně jako je tomu u vázaného leštění.

Vázaných a polovázaných leštících nástrojů s* u nás sa-
tím používá převážně při leštěni drobných bižuternlch výrobků
(šatonů, tvarových kamenů, lustrových ovisů apod.) v podni-
cích Jablonecká bižuterie. Dlužno oviem poznamenat, že ne
vždy se v těchto přípsdech jeko leštícího prášku užívá oxidu
ceričitého. V některých případech ss u vázaných leštících
nástrojů užívá směsi oxidu ceričitého a leštící Černi (tj.
oxidu železito-železnatého), u polovázaného způsobu leštění
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se zatím užiTá jen leáticl černi samotné.

3. Fenomenologie leštěni skla /2, 3/

Významným pojmem, se kterým je třeba při fenomenologic-
kém popisu procesu leštění skla pracovat, je "účinnost lešti-
clho procesu".

Je aožno ji charakterizovat souhrnem dvou faktorů:
1) tiběrusehopnostl leštícího nástroje U (ca3/cm3.a), kterou
lz« definovat anožatTia skla odleštěného z jednotky leStěné
plochy za jednotku času a

2) kvalitou vyleštěného povrchu skla.

Účinnost leštění je ovlivňována čtyřmi základními para-
metry:
1) obvodovou rychlosti leštícího nástroj* v místi jeho styku

s leštěným povrchem v (a/s),
2) měrnou přítlačnou silou, již je leštěný povrch přitlačo-

ván k lešticímu nástroji p (kPa),
3) charakterem leštícího prášku na povrchu nástroje,
4) typem leštícího nástroj* - podložky*

Koucký s líatuškcm /2, 3/ navrhli následující kineticky
model procesu leštění skla: Mechanickým a následně tepelným
působením leštícího nástroj* na povrch leštěného skla dochá-
zí k destrukci křemičité síti skla přednostně v místech in-
tenzivního silového působení částic leštiva na sklo. V těch-
to místech dochází k hydrotermální depolymeraci (destrukci)
křemičité sítě skla a k výměnným protolytickým reakcím mezi
vodou a sklem. Těmito reskceai vznikají v povrchu leštěného
skla skupiny ~Si-O~, které mají charakter aktivních center,
na nichi a* adsorbuji částic* leštiva za vzniku meziproduk-
tů, které jaou v podobě agloacrátů částic leštiva a skla od-
váděny s povrchu skla působením tangenciálních sil mezi
leštícím nástrojem a skleo. Na základě představy o dynamická
rovnováz* mezi rychlostí vzniku a zániku meziproduktů
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leštivo-sklo lze dospět k následující rovnici pro závislost
veličiny U na p a v :

U = ' " (1)
1 + Bv

kde U,p,v ... veličiny definované výše
A,B ..* poloempirické konstanty

Poloempirickým konstantám Á a B lze v rámci uvedeného
kinetického modelu dát teoretickou interpretaci, která umož-
ňuje učinit určité výroky o ochotě skla tvořit v povrchu ak-
tivní centra a o stabilitě meziproduktů leštivo-sklo v daném
systému sklo-leSticí prášek-lešticl podložka /2,3A Pro da-
nou leštící podložku a sklo je hodnota konstanty A mírou
leštiči účinnosti daného prásku při nízkých obvodových rych-
lostech nástroje a poměr A/B je mírou maximálně teoreticky
dosažitelné úběruschopnosti daného práSku při vysokých obvo-
dových rychlostech nástrojů.

4. Vlastnosti ceričitých leštících prášků

I když výše nastíněná fenomenologická teorie leštění
skla dává užitečnou představu o podstatě tohoto procesu
a významu jednotlivých dějů v něm zahrnutých, neumožňuje
a priori rozhodnout, který leSticl prážek je pro leštění
toho kterého skla a skleněného zboží nejvýhodnější. Mnohdy
totiž záleží více na vysoké produktivitě leštěni než na kva-
litě vyleštěného povrchu a jindy je tomu naopak. Rovněž je
důležité, zda prášku bude použito jako volného leStiva, Si
jako materiálu k výrobě vázaného leštícího nástroje. Lze
říci, že nejlepším kritériem použitelnosti leSticího prášku
pro daný účel je praktická zkouška, při níž se hodnotí jak
úbiruschopnost daného prášku vůči danému sklu, tak i kvalita
vyleštěného povrchu* ,-,
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Světoví výrobci leäticích prášků uvádějí některé jejich
základní fyzikální vlastnosti, na jejichž základě lze ovsem
o použitelnosti préäku rozhodnout pouze rámcově. Tak napří-
klad pro výrobu vázaných leštičích prá5ků jsou vhodnějäí
leSticí prášky o větší průměrné velikosti zrna, než mají ty,
které jaou vhodné pro volné leštění apod. Všeobecně pak pla-
tí, že pro velni přesné optické leštění skla jsou doporučitel-
né prášky jemnozrnnější s co nejvyšším obsahem CeO-. Pro před-
stavu o základních fyzikálních vlastnostech leštících prášků
na bázi oxidu ceričitého uvádíme následující tabulku I podle
prospektů rakouské firay Treibacher chemische Werke AG,
v níž jsou též uvedeny doporučené oblasti použití prášků při
volném ltítění.

5. Závěr

Závěrem budiž zdůrazněno, že v budoucnu lze očekávat zvý-
šení potřeby ceričitých prášků, které přes svou relativně vy-
sokou cenu budou stále více vytlačovat klasické leštiči práš-
ky (jako např. tripl na bázi SiO2, leštiči růž na bázi Fe 2O,
nebo leštiči čerň na bázi Fe,O.). Důvody tohoto vývoje jsou
zejména tyto:
1) některé klasické leštiči prášky jsou stále méně dostupné

(jako např. tripl, který se vyrábí z přírodních rozsivko-
vých hornin nebo leštiči čerň, jejíž klasická výroba stojí
před zánikem),

2) v mnoha případech je další užívání klasických lešticich
prášků omezováno hygienickými hledisky (v případě triplu
je potenciálním nebezpečím silikóza),

3) ctričité prášky jsou pro leštění skla daleko nejúčinnější
• umožňuji dosahovat vysoké produktivity práce při součas-
né vysoké kvalitě výroby.

Vzhledem k tomu, žt v současné dobi jsou ceričité ltšti-
cí prásky k nám dováženy z devizových oblastí, bylo by nej-
rýit účelné
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Tabulka I

fyzikální a chemické vlastnosti leštících prášků na bázi
oxidu ceričiteho a doporučené oblasti jejich použití
při volném leštění - dle /4/

Název
prášku

Celkový
obsah
oxidů
vzácných
zemin (%)
Obsah
CeO2 {%)

Měrná
hmotnost.
(g/cm3)
Sypná
váha ,
(g/cm3)
Setřesná
váha ,
(g/co3)
Střední
velikost
částic
(/um)
Podíl
částic
pod 5/um
(*) /

Oblast
použiti:
Užitkové
sklo
Umělecké
sklo
Brýlové
sklo
Optické
sklo
Precizní
optika
Drahokamy

Secepol
I

cca 99,5

min. 99,9

7,0

1,2-1,4

1,8-2,0

O,5ľ5,O
podle i

50-98

X

XXX

XXX

XXX

XXX
XX

íecepol
III 0

cca 98

92-97

6,6-6,9

1,0-1,7

1,3-2,4

1-11 .

Tecepol
III SBA

95

cca 95

6,6-6,9

0,8-1,1

0,8-1,1

1-5
stupně rozemletí

5-95

XX

XXX

XXX

XXX

XX
XXX

25-95

XX

XXX

XX

XXX

XXX
XX

Tecepol
XIP

cca 85

cca 50

5,8-6,0

1,2-1,3

1,8-1,9

2-4

60-80

XXX

X

XX

X

X
X

Tecepol
Universal

cca 85

cca 50

5,8-6,0

1,2-1,3

1,8-1,9

1,5-3

70-85

XXX

XX

XXX

XX

XX
XXX

Vysvětlivky: XXX - velmi vhodné, XX - vhodné, X - vhodné
podle okolnosti
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1) zavést - pokud to dovozně-surovinová základna umožni -
jejich výrobu u nás,

2) prosadit a zavést u nás racionální zp&sob jejich regene-
race z odpadních leátírenských kalů.

Literatura
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Ing. Milada Neumanová, CSc.
TESLA, k.p., Holešovice

VYUŽITÍ VZÁCNYCH ZEMIN V OSVŽTLOVACÍ TECHNICE

Kdy2 vznikla potřeba nahradit málo efektivní žárovky
účinnějšími zářivkami, vznikla i nutnost vyvinout nové vhod-
né typy luminoforů. Proto musely být vyvinuty luminofory se
speciálním spektrálním rozložením, speciálními vlastnostmi
při tepelném zhášení s odolností vůči degradaci UV zářením.
Zlepšování vlastností luminoforů umožnilo přechod na menší
průměr, což přineslo i úspory konstrukčních materiálů záři-
vek i svítidel.

Hlavním úkolem v oblasti přípravy vhodného luminoforů
pro zářivky je volba aktivačního iontu, jehož spektrální
emise je vyhovující a umístit ho do krystalické mříže s vhod-
nou stranovou symetrií, která umožní dosáhnout vysoké kvan-
tové účinnosti. Tuto mříž je třeba modifikovat tak, aby sil-
ně absorbovala v oblasti 254 .nm a účinně přiváděla energii
na aktivátorovy iont.

Další požadavky, které je nutné brát v úvahu vSak řadu
látek pro toto použití vyřazují. Je to jednak požadavek na
barevné podání a pak hlavně odolnost vůči prostředí ve vý-
bojovém zdroji se rtúlovými parami a odolnost vůči vySší
teplotě na stěnách trubic.

Sadou mechanismů dochází k degradaci zářivkových lumi-
noforů účinkem nežádoucích defektů v mříži krystalů; UV zá-
ření vlnových délek 234 a 189 nm může vytvářet barevná
centra z těchto defektů a tak snižovat účinnost luminoforů
a to hlavně zavedením odpovídající absorpce 185 nm a 254 nm,
která je úměrná buzení luminiscence v luminoforů.

Kratší vlnové délky přítomné vt výboji mají tnergii
kolem 14eV. Tato energie je dostatečná, aby porušila chemie-
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ké vazby přítomné v řadě luminiscenčních látek. Silné
ultrafialové záření může způsobit fotochemické reakce mění-

+2 +"\cí valenci aktivátorů jako třeba přechod lin na JIn ka-
tionty, který" je provázen ztrátou účinnosti.

Během trvání výboje dochází k redikální kataforezi,
při které elektrony z plasmy difundují do blízkosti lumi-
niscenční vrstvy na stěně zářivky a zvyšují tak zvaný po-
vrchový potenciál. Potenciál roste tak dlouho, sž je dosa-
žena rovnováha s pozitivními rtulovými ionty přitahovanými
do oblasti vrstvy, kde dochází k rekombinaci. Ačkoliv obje-
mová rekombinace by měla nastat mimo povrch luminoforu,
hlavní rekombinační mechaiiiv."<ai»3 probíhá právě na jeho
povrchu.

Elektrony výboje jsou totiž připoutány na povrchu
krystalů luminoforu, ionty rtuti jsou přitahovány k těmto
povrchovým elektronům a rekombinují zde účinkem rekombinační
energie absorbované krystalem. Během této rekombinace můae
dojít k znehodnocení luminoforu. Jedním z procesů, který pů-
sobí znehodnocení,může být uvolnění chemické vazby v lumi-
niscenčním krystalu, které je způsobeno vysokou energií
uvolněnou při rekoabinačním procesu. Při přechodu kationtů
rtuti na atomární rtuí se uvolňuje energie až 10,2 eV* Tím
vznikají obvykle přídavná barevná centra, která snižují účin-
nost luminiscence. Proud Hg* iontů, které dopadnou na povrch
luminoforu je asi 3 x 10 Ven" sec , takže v průběhu života
zářivky dochází k podstatnému poklesu světelného toku.

Rekombinační proces dává vznik chemické vazbě mezi rtu-
tí a luminoforem, ale také mezi atomy povrchových nečistot
(jako např. sodík) a rtuti.

Tyto rtuťové komplexy absorbují ultrafialové a viditel-
né světlo a tím dochází k celkové redukci výstupní emise.
Rekombinační energie může také působit vzrůst indukované di-
fuse iontů nečistot zachycených na nóvrchu.
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Tyto nežádoucí pochody je nožné omezit na minimum tím,
že zvolíme luminofor a velr.i silnou chemickou vazbou, nízkou
povrchovou aktivitou a že budeme provádět kontrolu koncen-
trace alkalických iontů. Těmito požadavky se ovšem dále ome-
zuj-3 výběr vhodného luminoforu.

Luminofcr je také vystaven účinku sodíkových kationtů,
které difundují ze skla trubice a účinku eaÍ3ní hmoty roz-
prašované z katod. Ani při provozu za vyšších teplot nesmí
docházet ke ztrátám. Pro zářivky je provozní teplota kolem
40 °C, ale u nových typů zářivek je nutné počítat s teplotou
cca 150 °C. Také během výroby zářivky může dojít k poškození
luminoforu. Je tedy velmi obtížné najít vhodný typ luminofo-
ru pro nové generace zářivek, který by splnil všechny poža-
davky na něj kladené a podpořil realizaci zářivky 3 maximální
účinností.

Třísložkové luminofory pro nové generace zářivek:

Třísložkové luminofory 3 úzkým emisním pásmem jsou
schopné dávat zářivkám vynikající barevné podání.

Jsou to v první řadě třísložkové aluminátové luminofory
3 aktivátory vzácných zemin a také fosfáty, nebo kremičitany
3 aktivátory vzácných zemin.

Požadavek na optické vlastnosti luminoforu používaného
v zářivkách předpokládá, aby modrá složka měla emisní maximum
u 450 nm, selená blízko 540 na a červená u 630 nm.

Pro červenou složku se používá Y o0, : Eu
pro modrou složku se používá BaJíg2Al, gOp^ : Eu a
pro zelenou složku se používá (CeTb)MgAl,,O,g

Cer terbium alumir.át horečnatý je velmi stabilní a účin-
ný luminofor. Má však dvě nevýhody, a to že obsahuje vysokou
koncentraci ve' \ drahého terbio a že požadovaná o:.'.es v ze-
lené oblasti (i,- D.—> 7 F J je provázena nežádoucí. ; rechodem
(C"D.—> 7 Fg) v modrozelené oblasti.



Největší finanční zatížení třípásmového aluminátového

luminoforu je působeno vysokou koncentrací aktivátorů

Eu+-* a Tb+^ (6 a 10 % váhových). Vysoká koncentrace terbia

je nutná proto, aby nohlo dojít k účinnému přívodu excitační

energie na Tb iont.

V aluainátovd zelená složce (Ce,Tb)MgAl,,O,Q je UV sá-

ření 254 nm absorbováno katior.ty Co a 2 těchto katientů

je přenášeno na Tb+^ ionty, pomocí dipól - quadrupolového

interakčního procesu. Protože rychlost průběhu dipól-quadru-

polového interakčního procesu velmi rychle klesá, když do-

chází k separaci iontů, je nutné také vnášet vysokou koncen-

traci Ce+^ iontů a dosáhnout účinného přenosu energie na

terbium.

červená složka třípásmového luminoíoru tvoří největší

podíl luminiscenčních směsí vzhledem k složení tohoto lumi-

noforu, který tvoři jen kysličníky vzácných zemin je i nej-

dražší složkou.

Vzájemné zastoupení všech tří složek v konečné lumi-

niscenční směsi je určeno požadavkem na barevnou teplotu

esise zářivky.

Požadavky na luainofor pro koapaktní zářivky

Poslední, nová generace zářivek jsou kompaktní zářivky,
které vzhledem k tonu, že jsou určeny, aby nahradily žárovky,
jsou konstruovány co nejaonší. Aby se získaly u těchto typů
zářivek vhodné světelné paraaetry, je nutné zvýšit dopadající
tok UV záření na luninofor. U některých konstrukčních provede-
ní kompaktních zářivek může být tok UV paprsků až 10 :c vyšší
než v standartních zářivkách a při provozu těchto zářivek jo
luminofor vy3tave:i e2 150 °C. Proto není nožné použít žádr.ý
z luainoforů určený pro běžné typy zářivek. Vhodné jsou jen ty
íiSjotobilnójSÍ a vysokým obsahem vzácných zemin. Aby bylo nož-
né pc.:3tatně snížit náklady, je nutné 3e zasňřit na výzkum dal-
ších typů luninoforů D oaezenýn obsahem vzácných zemin.



Ins- Jiří Ptáček, Ing. Jaroslav Raab, CSc.
SVlJil-VSL, Brno

SCUČASľtí FOZKATS? V APLIKACI PSVKÚ VZXCNÍCH ZEMIN U SLIT-N
LSHirfCH XO7Ú

1. tfvod

Technicky význaxnýa, ale v ČSSR dosud zcela opoaíjenýn
pmtředken k do3a5eni vyáäích užitných vlastností slitin
lehkých kovů, je legování prvky ^sácných zecin (FVZ)«

Aplikace F/Z u lehkých slitin, pfedeväía u hořčíku,
byla vynucena ryclilým rozvojem leteckého prů&yslu a kosmic-
ké techniky. Slitiny Kg a AI a přísadou P/Z vykazují někte-
ré dobré vlastnosti jsko je zvýStná korozní odolnost, dcorá
ovařitelnoot, nižší sklon k nikroporozitě, ale pfedevSím
velai dobrá odolnost vůči tečeni sa zvýšených teplot při
posSrr.S vysokých cechanických hodnotách. U hořčíku jsou nes-
ní hodnoty teplot do 300 °C, u hliníku dokonce a2 do 400 °C.
Dosažené vlastnosti slitin, sejaéna nechanickd hodnoty za
vySSÍch teplot, jsou natolik význasné, is ani znaSnS vyääí
cena slitin neaní znassnat rozhodující kritériua při zvažo-
vání potřeby aplikace F/Z v ča. strojírenské

2. Teoretické zdůvodnění aplikac* FVZ v oetalurgii lehkých
kovů

V současné eetalurgii lehkých kovů se pouSití FVZ ome-
zuje předcvaía na yttriua, lantan, cer, zirkon a neodya a to
u slitin !£g a AI.

2.1. Slitiny lig

K« klasickýa alitináa Us najfinstfiji používenýa pntří
alitiny typu líe-Al, Mg-Zn popř. Hg-Al-Zn. Jadiná So. slitina
ČSN 42 4911 patřící stsi slitiny Kg-AI, obsahuje 7,5-9 % AI,
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0,2-C,3 ~í Zn o 0,15-0,5 % lii. ííejvýzr.aar.SjSÍ vlastností sli-
tin typu M-s-PVZ je odolnost proti tečení 20 vy^Sich teplot.

Taorstickýa p^incipea zvýšení odolnosti proti tečení
slitin ilo-Al jo zablokování na?5tí v zrnech segregáty sta-
bilními při svěšených teplotách. Tyto segresáty, zejména
typu llj-r/Z existují jsi uvnitř zrn, tai i no jejich hrani-
cích.

ia pŕínosea ledování F/S do slitin Ms je zvýšená
sabíhavoat, snížená aiircporezita a soino3t vytvrzování
vhcdnýa tepelnýa spracovania. Saížer.i aikroporezity se
vyavžtluje tía, 2e euteítiiua il£ spolu s UggíP/Zj zaplní
nikropóry vzniklé při tuhnutí i drobné trhlinky vzniklé bS-
hea tuhnutí odlitku. Význarjiá vlastnost, schopnost vytvrzo-
vání po vhcdnéa tcpelr.éa zpracování, je dána předevžía slo-
ženin eutektika a z toho plynoucí zaJnou rozpustnosti "^
v iuhéa stavu (podobný cechaaiaaua je^o u slitin typu
"dural").

Ií<»zbytnou podaínkou dosažení vhodných vlastností sli-
tin lig je aplikace zirkcr.u a obdobnou krystalografickou
oriSkau jako cá S.!g. U2 aalé anolství Zr (řádo«/5 0,5-1 %)
eliainuje velai Škodlivou sloupkovitou značné hrubozrnou
strukturu, která snižuje některé vlastnosti slitiny.
BohuZci vSak Zr reaguje o hliníkes, s ní až tvoří nevhodné
interacdiální fáze a obdobní raa^uje i 3 Si, Fe, Cu a Kn.
Vsnilslé fáze /Ô Ir u slitin ľ.̂ j2r pisobí p?ísnivě jako ^
nukleant. !C3ch2nisau3 nuleleačníhe působení Zr ve slitinách
HZ nsní váak doďud přílij objasnčn.

Záaírne není v této Z&stí hovořeno o pouliti thoria,
fcte.-é je vyaoco Účinné, j« väak drahé (řádová 10 CCO Kčo/kj)
a hlavní je radioaktivnía cC zářiioa.

2.2. Slitiny AI

li*~: hlavní slévárenské slitiny hliníku patří v zeních
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S7H? předevSía slitiny typu AI-Si, Al-ÍJg, Al-Si-Mg,
Al-Cu-l!g a Al-Si-Cu-Mg popř. \ slitiny a manganem. V čs.
slitinách je cbseh PVZ nebo zirkonu prakticky nulový, ve
slitinách vyspělých neaoc. státi i 3SSH se a jeho obsahea
lze setkat. V SSSR jaou tc nap?, slitiny AI 3 3 cbaahea ceru
řádové do 0,2 % a slitina A133 (7AL 1) s obsahem ceru
0,3-0,15 % o obsahu Zr 0,05-0,2 Í6.

Jak je a tohoto stručného výčtu zjevné, aplikace u slé-
várenských slitin AI jsou velni sale, u tvářitelných slitin
téačř nulová. Některé prášeny však nasvědčují toau, že teo-
retické znalosti i experimentální poznatky postoupily ve
ovStě mnohem déle, 2e vaak výrobci vyspělých průayslových
států doaažené výsledky přísně .střeSi z důvodu obranyschop-
nosti zezč a také schopnosti konkurence výrobků.

3. Použití PVZ u slitin ííg ve světě a reálné možnosti v ČSSR

a) Stručný* přehled o použiti ve světě

Dostupné literární prášeny a noray uvádějí více ne2
20 druhů slévárenských slitin,Mg s aplikaci FVZ a nejméně
10 daliích, které obsahují pouze Zr. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že se většinou jedná o slitiny používané ve zbrojnica
průayalu, exiatuje jeátě nejcéně 20 daliích slitin, v li-
teratuře označených pojmem "speciální".

VSeobecnou výhodou slitin a FVZ oproti čs. slitině je
debrá slévatelnost a svořitelnost, největSÍ předností jsou
vysoké sechonické hodnoty za zvýšených teplot.

b) iiolné aplikace v CSSR

Vzhledla k dosaženým cechanickýa hodnotáa a na základě
požadavků podniků OS ASRO doporučujcae zaaSřit se v 1. etapi
vývoje na alitiny typu RZ5, popř. MI9 nebo HL10, po ť ?S3né
realizaci přejít na slitiny obdobné slitině '.V2 54 <K jaeaiua
Elektron, Anglie), která představujo současnou svJtcvou
špičku.
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4. ?ou2ití F/Z u slitin AI ve světě a reálné aožnosti v Č3SII

Inforaace o použití F/Z u AI slitin jsou velai nedosta-

tečné, přesto však tato aplikace ve vyspělých státech existu-

je.

a) Stručný přehled o použiti ve světě

U slévárenských slitin typu Al-Si a Al-Cu ukazuje přízni-
vý vliv yttriua, avšak pouze do obsahu cca 0, 5 %» další růst
obsahu vede ke zhrubnutí zrna a zhoršení nechanických vlast-
ností. Obdobný vliv oá i cerový mischnetall (ÍÄ2Í), rovněž
väak v omezeném rozmezí 0,2-0,3 2>. Dosažené účinky nejsou
jednoznačné, bez diskuze je pouze zlepáená těsnost (pórovi-
tost) a nepochybně i zlepäená odolnost proti korozi.

Velmi zajímavá j« informace o aplikaci Y, skupiny Y
(Y, Dy, Er, Gd ....) a 201 u tvařitelné slitiny typu Al-lti
s obaahea Si do 0,4 %» Si značnô přispívá ke hrubnutí zrna,
avSak uvedené prvky v calých dávkách (Y - 0,1 %, skupina
Y - 0,3 % a iSÍ - 0,i •; tento vliv Si potl-ačí.

b) Možná aplikace v ČSSR

Zhodnotímc-li reálné nožnooti aplikace PVZ u AI alitin
v ČSSR naděj* není příliš velká. Hlavní překážkou je pfede-
vSía nalá informovanost o dění ve světS, což je Skoda, pro-
tože na rozdíl od Hg, kterého se v ČSSR zpracovává, ročně
řádově 200 t, zpracovává se slitina AI u nás řádově
120 000 tun a tedy jakákoli aplikace by byla podstatně
větSía přínosem.

Reálně vzato, pouze poslední uvedené možnosti, aplikace
u slitiny Alíinl by, v případě úspěšné realizace, mohla znase-
nat.vyííí ekonomický efekt*

?• Ekonomické* předpoklady a závěry

Nezbytnou podaínkou pro posouzení Účelnosti aplikace FVZ
v Ur. metalurgii jsou Údaje o ctn':h FVZ ve rorai vhodných
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předalitin. Z literárních údajů vyplývá ceno MM řádově
180 Xós-kg, cena yttria 5 ICO Kča/ks, cena zirkonu cca
30 Kčs/kg. U slitiny HZ 5 uvažované v 1. etapě by vzro3tla
cena cca o 10 % oproti cen? 3litin Mg, cena slitiny typu
*.VS 54 by v5ak byla cca 13 x vy33í, protože obsahuje a3i 5 5

yttria. ?ři předpokládané výrobě 3litiny HZ 5 - 50 t/rok

a 7S 54 - 5 t/rok, by potřeba 2G! činila asi 900 kg, potřeba Y
asi 300 kg a potřeba Zr 400 kg/rok. Uvažovaná nožná aplikace
prvků skupiny '£ v množství do 0,3 Í5 by vyžadovala při výrobž
50C0 t slitiny AlMn l/rok potřebu zhruba 15 - 20 t těchto
prvků za rok. Jejich cena náa však není snáaa ani přibližně.

ZávtiTcn lze konstatovat, že probléa aplikace PVZ u sli-
tin lehkých kovů není v GSSR věnována žádná pozornost. Již
od roku 1962 existuje vynikající výzkumná zpráva od
ing. V. Bartáka, CSc. ze SVlhl Praha, shrnující teoretické
i praktické poznatky a experimenty dosažené a FVZ u různých
slitin typu Kg. Keni vinou autora, ale nezájmu čs. uživatelů
slitin a také nedostatkea vhodných předolitin na naiea trhu,
že výsledky dosud nenaily uplatnení v čs. průmyslu. Jíedojde-
li k rychlésu obratu, ještč dále se prohloubí odstup od roz-
vinutých průmyslových států v oblasti aplikace FVZ u slitin
lehkých kovů.
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Ing. Ladislav Krcent, RíIDr. Petr Novák,
Ing. Zder.Sk Bia žel:, CSc.
Státní výzkumný ií3tav aateriólu, Praha

FSÍSíA.VSNTNÍ SfAGNSTX KA BÁZI PBVKU VZÁCHÍCH ZEMIN

Ideální materiál pro permanentní magnety by nel mít co
nejvyšší tyto magnetické parametry:
- nasycenou magnetickou polarizaci Jg

- jodnoosou magnetickou anizotropii
- Curieovu teplotu T c.

V současnosti tyto podmínky nejlépe splňují cugneticky
tvrdé materiály na bázi slitin lehkých kovů vzácných ženin
(3) o feromagnetickými 3-d kovy (?), předevSín s Pe o Co.
Permanentní magnety, výrobné z těchto materiálů, dosahují
zatím nejvySSí známé hodnoty magnetických parametrů, přede-
vším součinu (BH)

Z množství intermetalíckých fásí R-T se omezíme no ty,
které jsou nejvýznamr.Sjií z hlediska jejich magnetických vla-
stností. Ze slitin R-Co to jsou fáze RCOe a R9 C o17 Q u R"?e

fázo R 2Po 1 +B.

O permanentních magnetech na bázi slitin kovů vzácných
zemin (především So) s Co bylo jiš referováno na minulé kon-
ferenci /I/ v r. 1984* Zde byl také podán přehled magnetic-
kých vlastností interaetalických fází RCOc a R2Co.,-, otru ční*
popsána technologie výroby permanentních magnetů na bázi t?ch-
to fází a uvedeny typy průmyslově vyráběných magnetů R-Co a
jejich magnetické parametry. Proto oe dále struční zmínír.e o
vývoji v oblasti alitin R~?e.

Podnitera k vývoji magneticky tvrdých materiálů R-?e by-
lo značné zdražení ceny Co v závSru 70. let. Úvodní studie
ukázaly, £o binární slitiny R-?o nemají vhodné magnetické
vlaotnosti. Teprve užití technologie velmi rychlého chlazení
taveniny /2/ a legování slitiny bórem vedly k vývoji nového
magneticky tvrdého materiálu /3/.
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Vhodnýn tepelným zpracováním páokú, siakaných rychlýn
chlazením taveniny se dosáhne rovnoměrného rozptýlení aubni-
kronových krystalických částic fáse R 2?e 1 4B v částečně anor-
fní natrici. Tetragonální fázi R 2

? e 1 4 B vy'veřejí vSechny R -
kovy a výjimkou La. Kagnetické vlastnosti těchto fází jsou
uvedeny v tab. I /4/.

R-?e-B

Ce 2Pe l 4B 7810 1,16 3,7 151
Pr 2Pe 1 43 7470 1,43 10 291

1,16
1,43
1,57
1,33

3,7
10
12
-

Nd 2?e 1 4B 7550 1,57 12 312
SD 2?e 1 4B 7730 1,33 - 339

Výhodných magnetických vlastností fáze RgFe^B (R»Nd,?r)
bylo využito-k výrobě velmi kvalitních permanentních magnetů.
Nezávisí* na sobě byly vyvinuty dva výrobní postupy.

Hevýhodu postupu výroby založeného na metodě velmi rych-
lého ochlazování taveniny, kterou je získání Izotropního ma-
teriálu ve tvaru páaku se podařilo odstranit /5/ lisováním
pásků za tepla a jejich následnýn pěchováním v zápustce. Uve-
deným postupem již General Kotora vyrábí magnety R-Pe-B pod
značkou líognequench.

Sagawa a kol. /6/ vyvinuli postup výroby magnetA R-?«-B
založený na technologii práškové metalurgie. ̂ ír.to postupem,
který umožňuje dokonalejší magnetickou orientaci byla dosaže-
na zatím nejvyšSÍ hodnota parametru (BH)jaax354 kJ/nP /7/.
Permanentní magnety vyrábSjí touto technologií nejméně 3 vý-
robci v USA a Japonsku.

Vývoj uateríálú Ií-Pe-B není dosud ukončen a je pravděpo-
dobné, že budou odstraněny dosavadní nedostatky (především
nízká teplotní stabilita a vyvinuty nové magneticky tvrdé ma-
teriály s ještě vyššími paraactry.

Vzhledem k relativní dostupnosti surovin a Mvým magnetic-
kým vlastnostem se magnety R-Pe-3 pravděpodobně stanou spolu
s magneticky tvrdými ferity nejdůležitějšími druhy permanent-
ních magnetů. Předpokládá ne, že vo větSlně aplikací nahradí
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magnety R-Co i magnety Alnico a rozšíří aplikace permenent-
ních magnetu do nových otoru.

Výakucera materiálů pro permanentní magnety na bázi sli-
tin kovu vzácných ženin se ve SVfe zabýváme od r. 1972. Své
práce jsme zaměřili především na materiály typu SmCo,- a
SniESCo^ a v poslední době (od. r. 1983) na materiály typu
R ?e 1 4B. U obou typů materiálů byly peraanentní magnety vyrá-
běny technologií práškové metalurgie.

Slitiny S D J ^ H M ^ C O J ( J « 0} 0,5 a 0,8) a R^ioo-x-y By
(R • Pr a Nd, x « 14 - 18, y • 7 - 10 at. S») byly netaveny z
čistých surovin (sm, Pr, Hd, Co 99,9; ?e 99,99; B 99,5 a MM
97 hoot* JS) v obloukové nebo indukční peci v ochranné atmo-
•féře v* SVťfeí a VÚK Panenské Břežany. Složení natavených sli-
tin bylo kontrolováno chemickou analýzou ve SVfÍM. U materiá-
lů typu RCOe byla k nataveným slitinám přidávána al inovací
přísada Sm6OCo4O (hmot. %) tak, aby etikovy obsah R v mate-
riálu byl cca 37 hmot. %. Materiály R-Pe-B slinovací přísadu
nevyžadují.

Připravené slitiny byly drceny a mlety v kulovém mlýnu
na práSek o středním prúařru částict cca 5 ium (R-Co) a 2 -
- 7 fia (R-?«-B). Získaný práiek byl orientován v magnetickém
poli 1,5 - 2 MA/m a lisován (max. tlak 1 GPa). Vzorky byly
spékány v ochranné atmosféře čistého Ar za teplot 1040 - 1120
(R-Co) a 1000 - 1120 (R-Fc-B) v závislosti na jejich složení.

Po spékání byly vzorky podrobeny tepelnému zpracování.
Bcs ohlerlu na složení materiálu byly vzorky typu RCOe tepelní
zpracovávány na teplotS 900 °C po dobu 2 h. D materiálů
R-Pe-B bylo experimentálně zkoušeno nřkolik způsobu tepelného
zpracování (pomalé chlazení v peci, kalení a žíhání na teplo-
tách 300 - 900 °c po dobu 0,25 - 2 h). Dosažené hodnoty HCJ
závisí nejen na parametrech tepelného zpracování, ale i na
•ložení a předchozím zpracování vzorku.

Magnetické vlastnosti ve SVÓH vyrobených permanentních
Magnetů RCoj (vybrané vzorky) jsou uvedeny v tab, 2 /8/. '•



- 59 -

Typ materiálu B T T ] H.JíIA/m) H^-JMA/KI (3H) [kJ/3
cJL ' J "C3'-

i<iÄ''y x 'max

SraCo5 0,97 >1,7 0,71 183
Sm 0 5«M 0 5Co 5 0,865 1,57 0,64 141
Sa^gMM^gCOjj 0,322 1,01 0,57 128

Uvedené parametry jscu plně srovnatelné 3 hodr.o*jai publikova-
nými v zahraničí na materiálech podobného složení.

U materiálů R-Fe-B nebylo dosud provedeno měření křivek
přemagnetování a nemůžeme proto uvést hodnotu součinu (BH)maz.
U vyrobených vzorků měříme koercivitu H c J a u vybraných i hod-
notu magnetické polarizace v nasycení J_. Na vzorku spečeného
magnetu R-?e-3 byla zjištěna hodnota Jfl « 1,13 T a H c J« 0,90
MA/ra. Tyto magnetické parametry přibližně odpovídají publiko-
vaným údajům i srovnáním se zahraničními vzorky obdobného alo-
šení. Náni vyrobené permanentní magnety R-?e-3 již byly před-
vedeny odborné veřejnosti /9, 10/.
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/!/ Kment L«, Hovák P., Blažek Z.:Sborník "Vzácné zeminy"
m ČSVTS Ostí n.Labem (1984),96

/2/ Croat J.J.s J.Appl Phys. 52 (1961),2509
/3/ Koon N.C, Daa 3.W.: Appl Phyo.Lett. 39 (1981), 840
/A/ Sasc-.va 1,1. et al. :ISSi) Trcma.Meg. L!AG-20(19S4),1?84
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/B/ Kment L., Hovák P., Blažek Z.: Sborník "Materiály pro ele-
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/10/ Blažek Z.,Kment L..Novák P.:Sbomík "Magneticky tvrdé ma-
teriály poslednej generácie" Bratislava (1986), 45
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ÚPRkVA BASTNSSITOVá BUDX Z VSR

Rudy vzácných zemin se v severním Vietnamu vyskytuji na
ložiskách Warn Ham Xe, Bac Kam Xe a Dong Pao /z těchto ložisek
byly rudy hodnoceny v našich ústavech// dále Than Sou a Than
Hoa. výpočet zásob rudy a základni geologický průzkum oblasti
provedli v letech 1958 - 1961 sovětšti geologové. Zjištěné
zásoby rudy jen na ložiskách Uam Can Xe a Bac Han Xe jsou vet-
ší., než na kalifornském ložisku Mountain Pass, které je pova-
žováno se zásobami 5 mil. tun oxidů vzácných zemin za největší
na světě. Kromě sovětských geologů se vietnamskými rudani
zabývali odbornici z Polska a NDR.

V roce 193S bylo z ložiska tlam Kam Xe čs. pracovníky
/Geoindustria Praha, Intergeo/ vytěženo • převezeno do ČSSR
359.241 kg rudy o kovnatosti asi 20 X ™2°3 * dalších 20 tun
rudy, jejíž kovnatost se měla blížit průměru ložiska/ tj. 10 %
Ttl-O,. Celé množství - téměř 330 t rudy - je uloženo v prosto-
rách kutnohorského ůfJS.

Ha ložisku Man Kam Xe jsou baryt - karbonátové žíly ulo-
ženy v triasových efuzivech. Hlavními složkami rudy jsou baryt/
barytoectestin, ba s t nes it,, parisit/ kalcit a ankcrit. V mcnSím
množství se vyskytuje synchizít., lantanitf flogopit/ fluorit/
magnetit,- apatit/ ortifc, ze sulfvdů zvláště pyrit a galenit.
Rudy jsou nestejnoměrně zrnité, převažuji jemnozrnné až čelist-
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vé typy. Hrubozrnnějši agregáty tvoři baryt a kalcit, velmi

jemnozrnné prorůstáni je typické pro základni složky rudy,

barytocelestin s parisitem„ Textury žilné výplně jsou vrstev-

natá, nasivni, hnizdovitá a žilniková. Barva rudy je cihlově

hnedočervená, růžová, hnědavá., Větráním přeměněná ruda je buď

rezavě hnědá nebo světlejší, "vybělená" - žlutavě růžová„ Hlav-

ni složky zvětralé rudy tvoři bastnesit a baryt a% její kovna-

tost se zvyšuje na 25 - 30 % TR^O,. Ruda je jemnozrnná, málo

zpevněná až rozsýpaváu

Výzkum upravite Inost i vietnamské rudy v laboratorním mě-

řítku byl prováděn v letech 1981 - 82- Byla sledována gravi-

tačni úprava,, vysokointenzitní elektromagnetická separace a ve

spolupráci s ClVR Mnišek pod Brdy i flotace rudy. Flotace byla

prověřena i v modelovém měřítku., Kovnatost rudy byla zjišťována

klasickými analytickými postupy, radionuklidovou rentgen-fluo-

rescenčni analýzou a operativně pomoci selektivního rozpouštění

karbonátových složek v kyselině solné..

Mezi nepříjemné vlastnosti vietnamské rudy patři předevSia

jemnozrnné prorůstání užitkových minerálů. Fluorokarbonáty vzác-

ných zemin tvoři velmi jemnou směs nepravidelně omezených zrn

ve velmi těsném prorůstáni s barytocelestinem a kalcitem. Zrni-

tost agregátů je od 5 jum do 100 /um, velikost průměrného zrna

je okolo 20 £im»

Pro gravitační úpravu je rozhodující rozdíl měrných hmot-

nosti jednotlivých minerálů,, z tohoto hlediska jsou hlavni

komponenty rudy, tj„ barytocelestin //> = 4,21 gem / a parisit

/P = 4724 gem"
3/ gravitačně nerozdělitelné.. Odstranit je možno

pouze relativně lehčí karbonáty - ankerit a kalcit. Zkoušky

úpravy rudy na splavu tento předpoklad potvrdily. Do koncentrá-

tu přecháztl přednostně baryt, ojediněle sulfidy, pak směs pa-

risitu a barytocelestinu a do odpadu kalcit s ankeritem. P H

separaci třídy 70 - 200 /um byl z podáni o kovnatosti 18,10 X
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TR2<>3 získán koncentrát o kovnatosti 23,80 % TR 0, při výnosu

koncentrátu 35,2 X, Gravitační úprava je použitelná pro předkon-

centraci těžších složek rudy od jaloviny.

V e lektroRiagnet ičkénj poli je možno oddělit postupně silně

magnetický ankerit s inkluzŘn^ magnetitu, /tj. také metoda před-

koncentrace/, parisito-barytocelestinové složky se odděluji

v rozmezí 0,4 - 1,4 T v závislosti na charakteru srůstů, nemagne-

tický je baryt.

Při zkouškách magnetické separace na separátoru RAPID bylo

z podání o obsahu 14,66 % TR 2°, odstraněno 37,4 % magnetické frak-

ce /ankeritu/ s obsahem 1,6 % TR2°3" Koncentrát obsahoval 22,40 %

Na rakouském separátoru IFE bylo z podáni o obsahu 19,38 %

TR 20, v zrnitosti 60 - 315 Ji"
1 získáno 65,9 % koncentrátu o kovna-

tosti 28,84 X TR-O,, kovnatost odpadu byla 1,01 % TR-O,. Rakouský

separator bubnového typu vyžaduje, aby ze vsázky byly odstraněny

kalové podíly. Zrnitostní úprava byla provedena na protiproudem

třidiči, resp. na kónickém rozdružovači. Získané kalové podíly

obsahují průměrně 19,0 % ^2°3
f 2 6 ' ° * 8 a a 3 ' 8 % S r" N e l z e J e t u d i ž

považovat za odpad, ale za surovinu, vhodnou k další úpravě flota-
ci nebo vysokoíntenzitní magnetickou separaci na separátoru typu

Separace kalových podílů na mokrém separátoru JOiíES poskytla

z podáni 19,0 V. TR^O, koncentrát o kovnatosti 29,8 7. TRgOj při

výnosu 44,6 X. Separace pískových zrnitostnich tříd poskytla vý-

sledek poněkud horši.

Z uvedených výsledků je zřejmé, že i vysokointenzi tni ele-

ktromagnetické separace může být úspěšně využita zejména pro

zvýšeni kovnatosti chudých rud. Nevýhodou této metody je potřeba

zrnitostniho tříděni, odkaleni suroviny a její sušeni, případně

i nižší výkon proti gravitační separaci nebo flotaciu
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Charakter rudy a jemné prorůstáni užitkových složek vede

k závěru, že nej vhodnej ši úpravnickou metodou pro tento typ rudy

je flotace,, K těmto závěrům dospěli i vietnamští a polští odbor-

nici a nakonec i na ložisku Mountain Pass je flotace základni

úpravnickou metodou.

Flotace minerálů vzácných zemin nepatři mezi témata, jimž

se věnuje při Liš mnoho pozornosti,, Příčinou je skutečnost, že

existuje jen malý počet těžitelných ložisek, z toho jen několik,

která nejsou upravitelná gravitačními metodami. Proto existuji

pouze empiricky vypracované flotačni postupy... aniž jsou prozkou-

mány fyzikálně-chemické mechanismy, které se při flotaci minerá-

lů vzácných zemin specificky uplatňují.

V roce 1981 - 82 byly provedeny laboratorní a modelové zkouš-

ky pomoci postupu, využivajiciho působeni mastné kyseliny /oleinu,

oleátu sodného, talového oleje /, ligninsulfonátu sodného, síra-

nu sodného, sody a pěnice při zvýšené teplotě.. Modelové zkoušky

poskytly tento výsledek :

ze vsázky o střednim složeni 17,6 % TR_O,, 12,8 X Ba, 11,4 % Sr

se dosáhne koncentrát s výnosem 54,3 - 7,0 % o střednim složeni

24,8 % TR2<>3, 10,9 % Ba, 9,7 % Sr a s výtěžnostmi

76,5 + 7,4 % TR 2O 3, 46,2 + 9,9 % Ba, 46,2 + 9,9 X Sr.

Tento výsledek není uspokojující pro další postup hydrometa-

lurgického získáváni vzácných zemin pro nízký obsah a nedostateč-

nou výtěžnost. V roce 1986 byl zahájen výzkum flotace nového

vzorku. Byl proveden nový mineralogický rozbor, který prokázal p M -

činu nevyhovujících výsledků flotace, která spočívá v tom, že

fluorokarbonáty vzácných zemin jsou přítomny v zrnech velikosti

8 - 4 0 £jm» Tak malá zrna nelze mlecími postupy uvolnit z intimních

srůstů s ostatními fázemi rudy. Ze zrnitostni křivky vyplývá, že

35 % zrn je menších než 10 ̂ jm, 43 % zrn má velikost 10 - 20 jim

a 22 % zrn je menši než 40 £jm. Množství zrn nad 10 £im odpovídá

tedy dosahované výtěžnosti. Optimalizační pokusy s touto techno-

logii na novém vzorku v roce 1986 vedly k výtěžnosti 78 X při
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kovnatosti koncentrátu 28 7. TR_O ; neliší se tedy podstatně od
výsledků provedeného modelového pokusu.

Ze statisticky plánovaného faktorového experimentu vyplynulo,
že žádné z jmenovaných činidel nen\ statisticky významné,, Největší
vliv na výtěžnost má však dávka talového oleje. Na kovnatost má
dávka talového oleje negativní vliv, který podporuje vliv Lignin-
sulfonanu, i když oba nejsou podle analýzy rozptylu statisticky
významnéo Uvedené vlivy jak na výtěžnost, tak na kovnatost jsou
pochopitelné a logické., Faktorový experiment však nedal žádnou in-
formaci o dalši složce reagenčniho režimu - síranu sodném. Lze se
domýšlet, že síran sodný snad bráni sorpci jiných škodlivin a touto
cestou poněkud zvyšuje výtěžnost.

Výzkum specifického sběrače - sovětského preparátu IH 50,
jehož hlavni složkou jsou a Iky Ihydroxamové kyseliny., není v součas-
nosti dokončen.

Kromě výše uvedených postupů byla flotace vietnamské rudy
zkoušena i s reagenciemi aminového typu - např. ST - amin, Floti-
gam SA a pod., a také s oleátem sodným. Na rozdíl od předcházejí-
cího způsobu tyto flotace probíhaly za studena. Ze vsázky o kovna-
tosti 16 - 18 % TR ?O, byly získány koncentráty :

a/ při použiti ST-aminu 30,3 X T R 2 ° 3 ' 1 0' 9 x B a' 1' 6 * S r

nebo 35,1 % TR2<>3, 10,5 % Ba, 2,9 % Sr
b/ při použiti reagencií flotigamového typu

24,05 % T R 2 0 3 , 25,4 % Ba, 2,0 % Sr
c/ při použiti oleátu sodného

32..1 % TR 2O 3, 14.0 % Ba, 2,1 7. Sr

S těmito flotačnimi reagenciemi jsou v současně době prová-
děny dalši zpřesňovaci experimentyu Dále je připravováno modelové
ověřeni některých vybraných flotačnich postupů pří použití vsázky
o kovnatosti 15 - 16 % TR 2O 3„ Se zřetelem na charakter dodané
vietnamské rudy víak nelze čekat žádné výrazné zlepšeni výsledků
proti výsledkům modelových flotací z roku 1982. V
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KIXSH-S2TTLSH PfiO SXTHAK&íí SEPARACI FRVKU VZÄCSÍCH ZS23IIJ

tfvod
Uydroaetalurgické extrskčni prccc3y, oezi něž spadá i

extrakční separace prvků vzácných ženin, nejsou v CSSR novýa
obořen. Ve výzkumnén aěřltku byla zkousána a ověřena řada zná-
mých extrakčních technologii, provozovaných v pr&qyslově vy-
spělých státech, jako např* extrakce aidi (1-3), uranu (4),
rtuti (5)» zlata aj. Byly vSak vyvinuty i zcela nové originál-
ní procesy. Fředevslo je třeba jmenovat extrakční dSlení anti-
aonu a vizautu (6) a separace vápníku od hořčíLu (7-9). Oba
tyto procesy byly uspSSnS ovSŕeny v poloprovozech. Vyvinutý
proces extrakce vápníku s horečnatých roztoků využívá zahra-
niční dodavatel závodu na výrobu bezSelezitého slinku nejvySSÍ
kvality, který bude uveden do provozu v HaíavS na Slovensku
v r. 1969.

V období posledních 10 let se technologickým výzkuaea
• toato oboru zabývá řada výzkumných pracovi&t - ÚVR Unliek,
Č'TZCHT CSAV Praha, W Ú Stráž, VSCHT Praha, VÚK Panenské Bře-
žany oj. t které jsou vybaveny nejnutnější experioentální tech-
nikou, pŕípadnS i codelovýsi oí poloprovozníai aparáty (10,11)*
Zůstávají viak váiné překážky, bránící vychlejdísu rozvoji
präayslové realizace těchto procesů:

1) nedostatek extrakčni^h činidel (TBP, D2HPA, oxiay, aniny
aj.) a jejich ředidel, nebot tyto látky se v £&>H nevyrá-
bí ji i

2) nedostatek vhodných konstrukčních aateriáló, odolávajících
kombinovanénu agresivnímu působení kyselí o organických
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ro:;?ou5tSdel, což také brání éiräíau zavedení prů^slcvé
výroby extraktorů;

3) nedostatek kompletujících zařízení jako dávkovacích čerpa-
del variátorů, regulační a ačřici techniky;

4) nedostatečný kontakt a tím i sald zkušenosti výzkuaných,
projekčních i provozních pracovníků o prú^alovýni splika-
cesi, ve svfitě běžnýci.

V pražské pobočce VÚCKZ se provádí cheaicko-inSertfrsky
výzkua extraktořů typu aixer-settler (12-16), zahrnující aoče-
lování aparátů a konstrukční vývoj s cílea vytvořit všechny
podaínky pro zavedení výroby těchto aparátů v podnicích trustu
Chepos.

Zvláitní ryiy extrakce prvka vzácných zeain.

Ve •rovnání s extrakceai jiných kovů se separace prvků
vzácných zeain odlisuje velni aalýai výrobními kopacitoai a
extrear.-j vysokýai požadavky na čistotu jednotlivých koaponent,
které je nutno dosáhnout při nepříliš vysokých hodnotách cx-
trakční selektivity. Technologické scheoa je velni složité,
nebol v snohestupňových extrakčních kaskádách s refluxy se
postupnč navzájea oddělují jednotlivá koaponenty* Tento pro-
ces eá velci vysoké nároky na regulaci, na čistotu uvnitř pro-
cesu i okolního pracovního prostředí, na kvalifikovanosti ob-
sluhy , na řízení procesu v optícúlních podmínkách, z hlediska
provozr. Cho extr&kčního zařízení j3ou po oddělení ceru jednot-
livé extrakční baterie tvořeny aixer-settlery velai aalých
rozaěra, tj« na úrovni poloprovozních aparátů, ovfien jejich
počet oproti obvyklýa 9 ai 20 stupňůa je 5C0 i více*

> VJ?VOJ

byl xohájen vývoj procesu separace prvků vzácných žen
pro který VÚCHZ řeSÍ sparútovou stránku extrakčních operací,
prováděných na zařízeních aixer-settler*
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Tato etapa navazuje na technologický výzkua ÚTZCHT ČSAV,
odkud jíše získali zéklcdní představy o budoucía procesu (18).
U výrobní linky se očekává přibližně 1EO kuaů extraktcrů o
objeau nixeru 25 litrů, 130 kusů o objeau nixeru JO litrů,
90 kuaů o objeaech aixerů 50 aí 2C0 litrů a l£0 kusů o obje-
mi mizeru 250 litrů.

Principielní achexa nixer-oettlcrové kaskády s protiprou-
dýo tokea fázi je na obr. 1. Obě kapalné fáze se přivádějí
v protiproudéa zapojení jednotlivých členů kaskády do mixeru,
kde učinnýa cíchánla se v eeléa objemu aixeru kapalní disper-
ze o vhodnéo složení a vhodné velikosti kapek. Iďchadlo v ai-
xtru plní dva Okoly - intensivníš alchánín vytvářet disperzí
a zároveň Čerpat kapalíny aezi scustdníai Sltny kaskády, Če-
hož lze vhodneu konstrukcí adxeru a volbou paraaetrů aíehúní
dosáhnout. Disperse je z nixeru vedena do usazováku - settleru,
kde se obfi kaptdné fáz* kontinuálni oddělují do dvou vrattv
- těžil kapalina vytváří dolní vrstvu, lehčí hor.nl vrstvu.
Ponoeí vhodného zařízení, obvykle jezů a výškoví stavitelných
přepadů, se reguluje výšková Úroveň hlcdíny i aezirázového
rozhraní v settleru a obi fáze se plynule odvádějí do dalfilch
stupňů.

V některých případech je vhodné oddilovat část vystupu-
jícího proudu některé fáze a vracet jí zpět do nixeru jako
recykl uvnitř tohoto stupni. Množství recyklu se obvykle řídí
Škrtícío ventilea, inštalovania na recyklovéa potrubí, což
dá dvě nevýhody - obtížně ae zjiiiuje anoSstvl recyklu a dále
dochází k tlakové stráti a tío ae evyfuje požadavek no ssací
tíCinnost aíchodí* • Na obr. 1 jsou xakresleny obě varianty vy-
tvoření vnitřního recyklu*
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Separace prvků vzácných zeain se převádí z dusičnanových

roztoků poaoci rozpouštědla kyseliny di-2ethylhexyl-fo3foreč-

né v petrolejovéa ředidle* Tento systáa ja poněrně dostateč-

ně znóaý o z hlediska modelování hydrodynanickýcii paraoetrů

není třeba očekávat problém. Provozní aparáty jscu poaSrně

c&lé a ovčření hydrodynaaiky lze provést na nošen aodelovéa

zařízení ai::er o velikosti 7,5 litri a na poloprovoznín apa-

rátt • aixerea 125 litrů, který u tohoto procesu již leží

v rozsahu velikosti provozních aparátů.

Vzhlodca k vyaokéau počtu jednotlivých stupňů v kaská-
dách je vSa& účelná ře5it koncepci koapsktních baterií cx-
tríktorů a tin snížit počtt potrubních propojení isesi extrak-
čníoi stupni, relit náhon velkého onožatví aíchadel, snížit
nároky na zastavenou plochu, zlevnit a zjednodušit výrcou,
montáž • údržbu.

Na druhé stráni vi«k jsac přesvodčeni, £e jednotlivé
•tupni baterie by o31y být hydraulicky nezávislé, aby neaohlo

docházet k nepravidelný* nebo zpétnýa vedlejším tokaa mezi

•tupni, která by ruSil? ustálený provoz baterie. U každého

•tupni suší být zaručen pčeasxý nátok proudu do aixeru, opt-
lehlivá regulace settleru a jistá kapacitní reserva, usoSnu-
jící nepojení refluxu. Krosž funkčních vlastností budou hod-
noceny také výrobní stránky aparátů a snadnost obsluhy.

téclito představ jase pro apsrdtový výzkua a ověře-
ní této technologie navrhli zkušební Čtyřstupňový extractor
o velikosti tiixera 10 litrů (obr. 2). V x£sad« je při konstruk-
ci použito podobného principu jako u dříve zaínSné aíK?r-oettle-
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rove kaskády s úprcvaoi a zcěnemi pro výhodné kompaktní sdru-
ženi. Čtyřstupňový blok je uspořádán tak, že mixery jsou umís-
těny uprostřed baterie. Pod dnem každého mixeru jsou dvě ko-
sory umístěné nad sebou. Každá z komor má jeden přepouštěcí
kanál, kterýa jsou propojeny sousední stupně. Spodní kosora
je určena pro těžkou kapalinu, která je z koaory přiváděna do
prostoru mícnadla centrálním nátrubkea, horní komora je pro
lehkou kapalinu, která vstupuje do mixeru isezikružia. Použité
míchůdlo svoji spodní polovinou pracuje jeko meziatupňové Čer-
padlo v kaskádě. Kapalinová suspenze přetéká z mixeru přes
boční hranu, protéká obtokovýma kanňlen k opačnému konci settle-
ru. Při průchodu obtokovým kanélec dochází k částečnému rozaa-
zenl disperze. Ha konci kanálu před vatupec do vlastního sett-
leru je možno umístit deaiatr pro shlukování nejjeanějiích
kapek* Zařazenin obtokového kanálu je umožněno zkrátit délku
vlcatcího aettleru. Průtokem settlerem ae obi kapaliny vrací
k čelní stěně mixere* Lehká kapalina ja odváděna hladinovým
přepadem, na kterém ja možno oddělit racykl do komor pod pří-
alu&ný aixer. Těžká fáza ja odváděna z* aettleru výikově ata-
vitelnýa přepadem, ucistěným v přepážkani oddělené komoře,
opět a možností odvádění vnitřního recyklu. Na obr. 2 ja sche-
maticky znázorněn prUok lehké tát* aparátem. Nástřik lehké
fáze je zaveden potrubia do horní komory pod nixerem, protéká
mixerem, obtokovým kanálea, atttlcrem, část »0 vrací zpět do
mixeru, druhá Část jda do sousedního mixeru, až poaléze vyté-
ká potrubím ven. Zde je možno zapojit dalií čtyřstupňový blok
nebo vést lehkou fázi zpět do dallího stupni této batéria a
nakonec vyvést ven na atejné straně jako byl převeden náatřik.
Obdobně je protiproudně vedena t£žká táz*»

ZkuScbní oparát bude vyroben z laisinátu z pryskyřice
ATIAC jeo-05 jeitě koncem tohoto roku v Královcpoleké atro-
jími Brno, kde ai přitoa vy skoula ji výrobní technologii to-
hoto pcuirně komplikovaného aparátu* Aparát bude instalován
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ve zsuaebně VÚCHZ v Eěchovicích o bude podroben funk ční a
zkouškáa a daiáíau vývoji. Bude nutno řešit ekoncaickýa spů-
sobea náhon velkého počtu aíchatiel nixerů. nejpohodlnější
způsob - tj. variétor otáček na keždém cíchadle - není únos-
ný, '••' tonto a revněž v ostatních aspektech průcyslové reali-
zace technologie, bude hrát velkou roli použité ředidlo orga-
nické fáze. Při bodu vzplanutí organické fáze pod cca 65 °C
by veikerá elektrická instalace muselo být řešena pro prostře-
dí nebezpečné výbuchea při dodržení všech dalších bezpečnost-
ních opatření* Proto ve apolupráci s Výzkuanýn ústavea pro che-
mické využití uhlovodíků v Záluží připravujeae výrobu petrole-
jového ředidla a vyaokým boden vzplanutí (17)1

Zabýváse ae též otázkou vhodných konstrukčních materiálů*
S ohledea na požadovanou vysokou čistotu některých produktů
je technologické pracovišti toho názoru, že nebude vyhovovat
použití nerezových konstrukčních ocelí, nebot ionty železe
•e velmi obtížni z procesu iaolují. Protc ve VÚCHZ Brno tes-
tujeme odolnost laminátových i&ateridlů vyrobených z dovozových
(A7L4C $80-05) i z výhledových řs. chemicky odolných pryskyřic
(CH 222 S) v prostředí uvažovaných extrakčních systémů. Na
nikteré Sáati zařízení bude nutno použít dalíích speciálních
cateriálů, bylo by vhodné ovčřit polyfluordivinyliden (PFDV)a
titan.

Závtr

Závěrem bychom rádi shrnuli, že díky předcházejícímu
výzkuau v toato oboru jsme cohli řeiení n&ií etapy výzkuané-
ho Úkolu zahájit příco konstrukčním řefienía zkušebního apará-
tu pro tuto technologii a předat ji výrobnímu závodu. Z když
je pravdfpodobné, že především technologický výzkua proceau
přinese dalfí specifické požadavky no konstrukci těchto cx-
tri-'toru, nopř. nutnost instalace čidel uvnitř aparátů pro
re&. laci procesu, jsou v naiem ústavu dobré předpoklady pro
úspiiné a rychlé vyřeiení problematiky konstrukce extraktorů
t>ro separaci prvků vzácných zetcin.
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lag. Jaro3lov Volf, HNDr. Tibor Gogh, CSc, Ing. Karel HySka,
Ing. Juraj Xoria
Vý3kuaný Ú3tav cheziiciej technológie, Bratislava

KOŽNOSTI TUZEMSKEJ REALIZÁCIE FO3FA*TOV*ÍCH EXTRAKCÍÍÍCH
ClSIDIEL

1. lived

Rozvoj soderr.ej ai kro electron i ky je nepredstaviteíný
bez využitia radu stopových prvkov. Ich extrakciu z rúd
uaožňujú extrakčné činidla na báze fosforu, pričom sa využí-
va aynergický efekt sedzi kyslýai fosfátmi a neutrélnyai
fosfátmi v organickoa rozptiätadle. Medzi najbežnejšie,
koaerčne dostupné produkty patria najsia di-2-etylhexylfosfát
(D2HPA) a tri-n-butyl-foafát.

Podía predbežného prieskuau trhu v ČSSR by ročné potreba
neaala presiahnut 30 t TB? a 20 t DHHPA, v rásei RVHP by sa
mala pohybovať na predpokladanej úrovni 150 t/r T3P a 1000
t/r DSHPA. Obidve činidla sú dostupné len na trhoch N3 pri
pomerne vysokej dovoznej cene 60 - 100 tis. Kčs FCO/t.
V Č55R prebiehal v minulosti výakua a technologický vývoj
v oblasti triarylfosfátov s finálnou realizáciou zaesného
TAF Retar 131 v n.p. Chemko Strážske s aplikáciou ako
zoakčovadlo FVC ao soaozhóšavýai účinkami a hydraulickej
kvapaliny* Titto skúsenosti boli východiskoa pr« predbežný
návrh o =o2no3ti tuzeaskej výroby T3? a DSHPA.

2. Príprava T3P o DEHPA

2.1. Príprnva tri-n-butylfosfátu CT3?)

a) s trichlóroxidu feoforečn-ího a n-butonolu
b) s chloridu foafcrití'.io a n-butanolu a r.ásledncu oxidáciou
c) iné Špeciálne spôsoby {z kyo. fosforeCaoj, z PCI-, fonfo-

nátov a fosfátov)
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Najprepracovanejší, z híadÍ3ka surovinového a technolo

gických skúseností je optiaólny prvý spôsob, ktorý je cha-

rri-:t£risovar.ý nasledovnými faktormi:

0 = ICl-j + 3 BuCH > O = P-/0-3u/3 + 3 EC1

- pre posun rovnováhy s~eron k T3P je r.utné odstraňovanie
chlorovodíka i^iernya podtlakoa, alebo pridanín akceptera
KC1)

- veíni dôle2itýa fektoroa je posser reaktantov, nutný je
nadbytok n-butanolu

- dosiahnutie lepáích výsledkov (výíažok nad 85 3>) uiaožňujd
rôzne katalyzátory /A1C1,, ZnCl7> lis ai./

- finalizúcia sa prevádza vákuovou destiláciou

2.2. Príprava bir./2-etylhexylAydrogénŕO3fótu /EEHPA/

a) z trichloroxidu fosforečného o 2-etylhcxanolu
b) z chloridu foaforitého a 2-etylhexanolu

c) iné Špeciálne spôsoby (s ľCl-* P2°K a tys- fosforitej)

Aj v toato prípade optiaálnya je prvý spôsob prípravy
DEHPA, pričom sa pracuje v prvoa kroku pri nižSej teplote
(- 5 °C), neskôr až za reflu::u. V áaláoa kroku sa chlorid ky-
seliny bis/2-etylhexyl/fosforečnej hydrolysuje hydroxidon
aodnýa a sodná soí sa okyselí na DSHPA.

O=PC13 • 2 KO-CH2-CH-C4H9 > O=P/O-C!!2-CK-C4H9/2 + 2 KC1

/C4Hg-CH-CH2~O/2?-C:<a
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3. Stručný technologický postup

a/ příprava trichlóroxidu fosforečného

- oxidácia PCl-j kyslikon (3 prietokom 8 - 1 2 a v
v olovom vyložeaoia reaktore pri teplote 55 - f °C
(cca 90 hodin) udržovanej chladiacou vodou a j.. oto-
koa kyslíka

b/ súženie n-butanolu (reap, 2-etylhexanolu)

- presuäenie alkoholov v kolóne na maximálny obsah vody
0,1 % hm

3.1. Príprava TB?

a/ •aterifikácia P0C1-* n-butanolom

- do predloženého n-butanolu za stáleho chladenia
(solankovýa okruhoa na ttplotu 5 - 10 °C), za cho-
du abaorbeie HC1 a ventilátora sa dávkujt POCl^
(cca 50 - 60 kg/h), 2oea sa nechá reagoval ešte
1 h po odstaveni solanky a po přečerpaní do druhé-
ho reaktora sa vyhrieva parou až do teploty varu
n-butanolu

b/ čistenie a auienie TBP

- dvojstupňová destilácia za atm. tlaku a za vákua,
destilovaný T3P sa vypiera slabou lúhovou vodou
a Čistou vodou a suSí sa

3.2. Príprava DEHPA

0/ eaterifikácia POCl^

- do reaktora chladeného solankou s predloženým CC1.
sa vypustí 2-etylhtxsnol (-2 až -5 °C) a uvedie sa
do chodu absorbcia HC1 a ventilátor

- do reaktora sa dávkuje POCI3 (40 - 60 kg/h), caes
sa nechá 1 h doreagovať po odstavení chladenia
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- esterifikaěná zsea sa prečerpá do áaliíieho reakto-
ra (25 - 30 °C), kde sa postupne zvyšuje teploto
až na bod varu 2-etylhexanolu

b/ neutralizácia produktu a pranie

- surový pol o produkt 3a raieSa 3 hydroxidoni 30dnýa
(50 °C) a vodná vrstva sa prepustí do pracieho re-
aktora

- alkalický rostck Ko-soli DSHFA sa okyselí KC1 a
Ľ2HPA sa prenýva vodou

c/ su3enie produktu (sa vákua)

4« Možnosti tuzeaskej výroby TBP a D2HPA

Rozhodujúca pre prípadnú realizáciu výroby v ČSSB sú
nasledovné fsktory:

a/ investor s technologickými a realizačnými akúsenosto-
oi

Výrobcoa triarylfosfátu Retaru 131 je n»p, Cheniko
' Strážske s doatatošnýsii skúsenoatani a realizáciou

overovacej produkčnej jednotky

b/ technická schodnosť a investičná náročnosť

Technologicky ani technicky sa v obidvoch prípadoch ne-
jedná o zložité postupy s mimoriadnou náročnosťou na strojné
zariadenie, stavby a vyvolané investície. Boli diskutované
2 alternatívy edližné v predpokladanej kapacite výroby.
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Pa 01 stroje
aontáí
•lektro
atarby

I. DEHPA:
TBP :

a zariadenia

XaE

100
150

t/r
t/r

7,54
3,01

2,64
1,53

II. DSHPA:
TBP :

20 t/r
30 t/r

3,16
1,26

1,33
0,89

Ps 01 celkove:

Pa 02
?3 03

Spolu Pa 01, P« 02, ?J 03

Pracovníci

14,77

1,63
2,46

18,86

27

[ail ZZa]
[oaSb]

6,64

1,63
2,46

10,73

24

InveatiSná nároSnoal je poa*rn« nízka a nižií variant
«a nakladal výraznejšie ntodliiujt od vylíieho variantu.

c/ aurovinová • energetické náročnosť

I. XI.

•uroviny :

energie :

voda i

chlorid fosfority

2-etylhexanol
n-butanol
WaCH

cci4

el. energia
para

cirk* voda
těch* voda
pitná voda

*

t
t

líih
GJ

a3

a3
56
1
1

160

120
190
45
16

340
2030

000
7C0
6C0

35

25
40
11
5
70
400

11 000
340
370

Spotřebo energií a vody v^rasnejSía apSdcboa neovplyvní
ročnú bilanciu podniku, s híndiaka surovín okren chloridu
fosforittfho BÚ oatatné potrebné suroviny zanedbateínou polo5- '
kou.
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Dovez ?Cl-» sa realizuje z NDíl 28 porerr.e zloíitých vuz-
l*~?ýcí: řečaicnoi íproiidcdóvky). ZvýSenie dodávok bolo via-

. •'• na recipročné uvelr. nic fosforu, v posle dnen období sa
jrutuje aožaooť zvýšenia isporta PCI* 2. IDS (cca 3 CCO t/r)

i*j protičodávky Eetaru 131 (cca 1 100 t/r).

d/ ekologická náročnost

A j ked otázku odpsdcv sSže sodpovedoí a2 seriosny tech-
nologický výakua a vývoj produktov, dá «a předpokládat, že
zaíaicrÁ* odpadních vôi bude v řáseí noray o neprekročí
v prípade realizácie v n.p. Cheaio atíčoaný stav pri výrobo
Httoru 131*

e/ ckoAcalcká efektívnosť realizácie

'Pri urícvaní cien výrobkov «a vychádzalo z údajov tíľía
o iírovni dovozných cien s Í«'S 80 oS ICO tis Kč.-. FCO/t (zodpo-
vědí aj vnútornej cene T3? v USA -1,6 U53/lb/« Preto sa zvo-
lila cena oboch výrobkov vo výike 70 000 KČ«/t, teda na spod-
nej hranici dovozných cien, Čo by salo byt prijsteín* pre po-
tenciálneho odberateía a sUCatne v I. variante prínáSa výrob-
covi potrebný 2iak.

Zksnosielcú *Í9>XitríO9Í vy3äieho a níiiícho variantu zná-
zorňuje nosledcvný prehísd:

výroba
Kcínota výroby

Kentab.
i:*intab. V?

Návratnosť z hrubého zisku

t
ci l ft*
s í l Kifl

%
%

roky

r # E2HPA
* 73?

250
17,5

0,45
93,4
37,9

1,CO
2,07

I I # rsíiPA
T3?

50
4,0 x/
O,ůů

19,9
5 f 4
2, €9

16,1

vo variant* II bola zvolené cenn produktov no úrovni
60 OCO U»/t



- 81 -

Variant I je s hísdiaka ekonoaickej efektívnosti reali-
zácie saujícsvý pre potenciálneho výrobcu. HiSil variant II
je po atránke výroiaých ukasovateíov neúnosný, a preto orien-
tácia produkcie len na tuse=3ký odbyt v prípade jej sú£ icj
odhadnutej výáky nie je reálna.

5. Záver

Vietky apoacnuté* faktory dávajú reálnu coínDať realizaci*
extrak'ných Čínídicl 73? a SZKPA o eelkortj kupacite cca
250 t/r a zo ekononic'cých a technických podaienok, ktori boli
podkladoa pr« celkovú antlýzu. Spresnenie technicko-ekcnoaic-
k̂ cíi porna* t rov uaožní l«n experia«ntiln* overenie prípravy
a r.avr;»r-utoj technológ!* y riací výtkuano-vývojovej úlohy.
7 ?ri?a&9 jaj otvorenia e3te v roku 1988 j* pravdepodotnosť
nábehu výroby čo roku 1992. K toau vi ak j* treba dorielU
nsjxá nasledovné probléaiy:

• a-̂ hlaa potenciálneho investora s realizáciou
- doriešenie zabezpečenosti PCI* x MZKH
- pofrotttý prieskua trhx| v 6SSS aj v ráaci EVHP, ktor/
potvrdí odbyt aapon na úrovni 250 t/r

- pa:v?č*aí9 navrhovanej ceny T3P a DEHPA zo strany po-
teru í í lny í h uíívatoíov v ČSS3 a vývoznej ceny so
strany
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íng. Stanislav Zvoláne'x
ústav nerostných surovin Kutná Hora

y 2. KCZPCX&TIDLA KYSELINY DI-2-ETHYLHEXYLFOSfORSřTÍŽ PRO

ĽXrSAXČ".í SEPARACI PRVKŮ VZÁCNÍCH ZEMIN

ftvod

Extrakce lanihanoidú je prováděna -pomoci roztoků kyseli-
ny di-a-ethylhexylfosforeční (dalo jen DEHPA). PoMřívawé kon-
ccntrace se pohybují v rozmezí 2Q-3O % objemových. Jako roz-
pouštědlo se nejčastějí používá kerosin.

Pří výběru rozpouštědla je nutno přihlílet k celé řadě
parametrů a vlastnosti, jako napt, k hodnotám distribučních
a selektivních koeficientů, toxicitu rozpouštědla, k hodnotě
bodu vzplanutí, ceně, rozpustnosti apod. V naší práci jsxo se
zaměřili na výbír rozpouštědla na základě hodnot extrakčních
konstant a siUktivnich koeficientů.

Teoretická část

Vliv rozpouštědla na extrakci jo popisován v tadě publi-
kací, napt, v /I, a, 3/, 2 literárních údajů /«/ vyplývá. Se
pro nízké koncentrace lauthanoidů (dále Ln) a pro uvažovaná
koncentrace DEHPA probíhá reakce podlo mechanismu (1),

Koncentrační extrahční konstanta je pak dána vztahem (a),
1

, i*)

kde C £ je koncentrace lanthanoidu v extraktu v not, dn
m*,

Cf je koncentrace tanthanoídu v rafinátu v nol. dn"?,
[H*Jje rovnovážná koncentrace vodík, iontů v rafinátu,
fíMAjj] jo revnoválná koncentrace volného dimeru DCHPA

v extraktu.

Toner koncentrací Imnthanoidu v extraktu a v rafinátu
udává hodnotu distribučního koeficientu o. Selektivní (se-
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paracni) koeficient S ÍLM./LM.J libovolného páru lanthanoidu
je dán podílen extraltť.iich konstant.

Experimentální část

K extrakci byla použita DEHPA dodaná firmo* Kare s Ear t Ji,
Ltd., Velká Británie. DEHPA nebyla čištěna. Roztoky DEHPA by-
ly před extrakci dvakrát kontaktovány 3 M HříO_ a promyty dest.
vodou do neutrální reakce třepáni* při pcměru fází I si.

Extrakce byla prováděna v dělících nálevkách pti poměru
(ázi t ti a pfi teplotě M t t °C po dobu lo min, Cbjem jedné
táze činil 20 ni. Po lO min roztažení byly fáze teparovány.
Výchozí koncentrace lanthanoidú byly následující t 3,0 mnol Le4

dm"3, 3,3 mol Cd.dm"3 a 5*9 m o l Y.dm"3. ExtrafctHf fcoHStoK-
(a byla stanovována na 4 koncentračních úrovních HNO tak,
aby podíl vyextrahovaného Ln to pohyboval ¥ rozmezí fo-pO %.
xoxtoky Ln byly připraveny rozpuštěním čittých oxidů v ft>0 .

čtytnátobná reextrekce 6 U HNO pti poměru fúzi otv m
I ti byla prováděna jen pro organickou fázi ob tahující ta a
pro ottatní Ln jen pro DCKFA rozpuštěnou v toluenu, v ottat-
ních případech byla koncentrace. Ln v extraktM určována dopoč-
ten.

Koncentrace DtHFA v rozpouštědlech byla ttanovena títra-
cí HaCH na bromkresolovou zoleň v prottfedí ethanolu, XOVHO-
valně koncentrace [Kobyly ttanovovány rovněž titrací HaCH
na bromkrotolovou selen. Koncentrace Ln v rafinátu, v náttři-
ku a v reextraktech byla ttanovována koMpIexonetricky 9 COTA
na xylenovou oráni. %y\ pouHván acetátovf pair.

Hlavním cílem práce /$/ bylo ověřit možt-išt pouliti tfi-
volu 3, nového tuzemtkého rozpouštědla, které z Ittedltba be-
du vzplanutí jo trovnatelni te zahraničními produkty, např,
t etcaid 130.

Výsledky

Vypočtená hodnoty extrakftifch fcoHttaHt a selektivních
koeficientů j tou uvedeny v tab. I a If. Kovnovátná ItOHcetitra-
ce dimeru tXHPA byla určována z výchozí koHcentrace DSHPA
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a z •;yo-:iraUovanůho xnoZstvi lantkavioidu. Extrakční konstan-
ta Ijla vypočtena dle vztahu (3).

kde T,('ttA)*$e výchozí koncentrace dvneru DEHPA. Podrobnújši
výsledky jsou uvedeny ve zprávách /s, 6/.

V souladu s literárním poznatky bylo zjištěno. Se aro-
ixatické sloučeniny snižuji hodnotu extrďtční konstanty a na-
opak zvytuji hodnoty selektivních koeficientů, Pohud se týká
šoléktivnieU koeficientů, r.ebyl vyfna toluenu nalezen mezi
jednotlivými rozpouštědly výrazný rozdíl. Hodnoty distribuč-
ních koeficientu, resp, extrakčních konstant jsou ovlivněny
použitým rozpouštědlem ve větší míře.

Ha základě stanovených selektivních koeficientů lze
konstatovat, te Mivol 2 jo srovnatelný se zahraniční* roz-
pouštědlem Cscaid 120 a že je použitelný jako rozpouštědlo
pro extrakci vzácných zemin. Hodnoty extrakčních konstett
jsou však o cca 20 % nilSi.

literatura

/I/ UicUajlov, Y.A.t ťhinija exstrakcii. Nauka, Novosibirsk

f2/ Starý,\* m kol,t Separátni metody y radiochenii. Academia,
Praha lúf$,

/}/ titcey.u,, Askbrook,A,n,t Solvent extraction. Principles
and Applications to Process Metallurgy, tlsevier, M d r -
dtm I970,

/4/ tian*m,C,t Meeent Advances in Liquid-liquid Extraction.
Pergamen Press, Oxford l9?l»

/}/ ZveXanek 3,t Nerovnáni bšiných rozpust idei pro txtrakčHÍ
separaci PVZ, ÚNS, Kutná Hora lotu.

/ů/ Zvo\ének $., vliv čištěni OSHřA na extrakční separaci PVZ,
ÚHS, Kutná Herm lotr. '



- 85 -

Tab.t Prfačrnč hodnoty extrakčnich konstant

Rozpouštědlo

petrolej PS I
let. petrolej PL-s
tiXVOl 2

KDF 2
izoo'ktcn
Zscaid ICO
Escaíd I2O
toluen

Koncentrace
DEKPA

(nol.drT3)

O.97O
0,934
0,966
0,032

0,974
0,984
0,990

O.983

Extrakční konstanta
Y La Cd

O.I27 8.6
O,l29 7.8

53O1 0,162 10,0
5I01 O,l68 9,8

0,l05 11.5
O.lgS 11,7
0,2X2 la,0
O.C0S7 O,S4l

Vozn.t X) Ptinirná hodnota ze 4 ntttnt, v ostatních pH-
paatcii 2 8 tnäfšní.

Tab.tt frfonirnč hodnoty fUktivnieh kotficUntú

Kozpouitidlo

petrol*/ PS 1
U t . pttTOUf Pl»5
NÍVOI 2

vor s
izoóktan
Cseaid ICO
Eseaid I20
toluĚH

SlCd/la)

ÔS

61
61

59
59
59
57

IO4

Slr/Cd)

m.

m

53
54
m

•

-
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leg . i í i lan Iíarhol, CSc.
ústav jaderného v^skuau, JÍCÍ

USTdCSIFIKÁZZ EUSl5:»ASC7ŽwÍ BAST:;í2IT0VÍCH VÍLUHÚ KSHIČI IONTŮ

Při spracovaní tsatnositu jsio zdroje lanthanoidft, yttria
a dalších pr7ků louženin zinerálrjfsi žyselina&i, přechází do
roztoku rovni i tli or i ua. Jeho cnoiatvi a iontová f 02*23 Jsou
2s»ř;i5 závislé ns použité air.arálňl kysel inS a zpfiaofcu lou-
£«ní.

* násl*du,jícío r*f«rátu et zabýváxe aožností -Iteparac*
thoria 2 loužicích rostoků, obsahujících kyselinu dusiřr.ou,
posocí sfniSA iontô.

Thoriua Is* v zasadí odstraňovat bfhta dvou hlavních tezi
zpracoriní loužicího roztoku:
1) přiso % loužicího roztoku pftá Jeho dall ío spracovania,
2) po vyarátaní Th, lanthanoidů a dallfch prvkfi vhodrtfa arí-

i«dl*si a po rozpuittní arazaniny va vhodné aincrilní lgraa-
l ic í prove*t saparaci thoria.

fro dalfí práca jsa* zvolil i prváí coznost.

2 hladiska iontová rýsiny jo so2no thoriua z roztoku iy-
atliqy ômifné m dus i í na no otparovat nlkolika sp&soby* VýtSr
sorbtntu j« podaínfn z*jsána koncantraci KSOj va zpracovávan^a
roztoka*

a) Stfltktivní sorpea Th na afnitích kationtA

Vzhlcdaa k v/aoké afieitf Th** k si lni kyaalya kaUxía j«
soino thorica separovat s roztoku o ralativn$ vysoká konctntra-
ci HXOj, kdy sorpea ostatních prvků ja oalá. Závislost sorpc*
Th a La na kor.ststtraci HUOy j« uv<td«oi v Tabule a ř. 1,

Separataí faktor «* y | dosahuj* Mjvyfií hodnoty v okolí
c*4HA « 0,$N« Tato konetntraca kyseliny ae vlak pro dani reál-
ny v/luh zdá přťlii nízká.
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Tabulba e. 1.

Hodnota rozáSlovacího koeficientu D, a sorpčniho faktoru
pro Th a Lor* v aystéau Ľovex 50 - KTíO-j.

CH:;O ( a ) °>1 c » 5 1 »° 2 »° 4»°
Th

La
Th

>

>

10*

10*

1

>10*

1870

5.3

1160

267

4,4

123

47

2,6

24

9

2

,8

.1

,7

So znagnou selektirf tou oproti lanthanoidůa lze thoriua
oorbovat na slaířích iontů obsahujících funkční skupiny
- ?0(CH)2. Vhodná e H 3 0 « ^3M. lia aorpei Th viak ntpM sniví
pfisobl ryaoká koncantraca iontů Fe . UrSité potíSa vznikají
při aluei, tiy Th je nutno tluovat rhcdnýa koaplexujícia ři-
nidlta (uhličitan aaonnjř).

Boraci ionaxy obsahující iainodioetovi akupiny (Vofatit
UC-5C) f pro s«laktivní aorpei Th v ailn« kyaaléa proatřadi
r.to avid? íly.

b) Selektivní sorpce Th na sinifích aniontů

Ja 2niro, fa pri cH:;Q > 3H tvoří Th nadativnt nabité
kospl«^7, schopné záchytu ^na ar.exech. Va vhodní koncentrova-
né kyselit* (7-ESl HJíOj) aa vsníklý koaplax [Th(líO3)6]

 2 "
zachycuje ailni taziekýa onexea aa snaSncu aalaktivitou. Sozdť
lovaeí koeficient D dosahuje hodnoty 3,5.1O2. Za atejných
podmínek je sorpce lanthanoidú toatrít potlačena.
a* sorbují pouza U, Ce# řr, M, kdy hodnota 0 aa pohybuje
okolo 10* Sorpce ostatních lanthanoidů ja a»lú a klesá o roo-
tousía atosor/a Cíalea lanthanoidů* Pokud ja v roztoku příto-
ma CeílV) je jeho sorpce analocická jako Th(IV). z oo to t nich
prvkA at Y/znasnl saehyeujl pouza Bi * m.
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Fro naäe experimenty jsme z původních dvanácti typů
ailn-5 bazických ar.exů a různýa aítěnía vybrali or.ex Wofatit
SSV.

Byla provedena řada aorpcV.ích experimentů a roztoky
thoria ři modelových ss&si Th-La a Th-Ál. Bylo ajiStěno, že
optiaální koncentrace HíiO, pro sorpci Th je v oblasti 7-8M.
Sorpce je rovn?í zaviali ca celkové koncentraci iontu KCu
v roztoku* Vysoká koncentrace dusičnanových iontů sorpci ne-
přízniví ovlivňuje. Sorpci negativna ovlivňuje přítoanost
fosforefnanov^ch, fluoridových a síranových iontů.

Kinetíká výšiny je vshledea k velkéau objeau vyxiňující-
ho se iontu poaalá; rychloct výainy je ovlivňována jak veli-
kosti částic cSniSe, tak teplotou. Ve atatickéa uspořédéní by-
lo dosazeno poloviční hodnoty sorpce: za 20 ainut pri zrnění
Of31-Of4O; f 29 ainut při zrniní 0,90-0,63 cn; za 38 sin.
při zrniní 0,63-0,60 ea • za 41 ainut pří zrefni 0,6-1,0 aa*
RomiS pokles teploty 1 20 °C n» 5 °C 11 projevil nepřízniví.

Syneaické sorpf ní exptrioenty s aodelovýa roztokea
Cisttfho thoria o koncentrací 0,2-0,4 g/lt po případt ve sa5si
• U (19-50 g/1) v 7,5-6,0 M HMÔ  ukázaly, ze sorpce thoria
jt ovlivňována negatívni pFítoaa/a lsnthanoídea v tak vysoká
koncentraci. Velký vliv má í posalá sorpční kinetiká koaplexá
thoria. Sorpce je caaSai závislá aa dobi styku roztoku
s ionexea, t j . na v/ice vrstvy ionexu v koloni a průtoková
rychlosti. Byly proto používány sálá průtoková rychlosti
(0,75 - 2,0 objeay kolony/h). I přes tato opatření dochází
k rychleau proniku thoria do efluentu; průniková křivka ja
vlak zoaCof plochá, takle dochází k čáetefiní dethorifikaei
roztoku*

Do souřasoá doby bylo provedeno i ni kolik experiments
s reálnya roztokea o následujícía siosení:

Th: 0,1 - 0,25 e/1; £ oxidů lanthanoido: 5 0 - 6 0 c/1;
ře: 6 - 9 */l; Ca: 20 - 25 f/1; 3r: 2 g/l. Roztok sá znafnou
hustotu, Ukle ainlř je t dm nadnáien. «
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TU pooJitl 150 a l Voťatlta WĚ, iý»oo m t i y 32 OB,
aeračaí syoklaati 2 al/ala., paBitaCal o ^ 0,1 Ä/1 T 8 M

Bylo koloaoa aropoJttao 7,3 1 roélaáafl xo stoka. Po
tyl iaaox alaavéa 0,1 • MOj otojao* xqpehloatl jako

pM aoraai. BlaAt •••alinol v «00 al kjraaliaj 0,123 s TB
a O,37f c iBBtftaaaláa. Zeaaz ajrl aplaf aaarooa thorioa po
projití 3 1 raálaáka raatoka.

tteiaaaat mtf— lao aiýi it poatitla vylfího oloopeo
aiaifo.

flaoo tlkoria • ašalCo aatiai svléital potilo; tboriaa
laa kvaatitaUvai olaovat iPoilaoo kjaoliaoa «aaiSaoa.
OovMCila m olaoo 0,1 - 0,2 • MOj. řrtaoipiélai lao alaa-
«at taarioji i aaa>>a taiam; pa «ftjrt£ pfakjiaeaé kjraaliaj
s ioaosa «fak «atkásl k kftralyaa tkarla a jak* sátkytu aa
aflalfi.

foilo kyaoliaf 4aaifaé lat olaovat tkarias i Jiajai ai-
aorálalai kjaoliaaad aaka jojiok aolaai. Jojiom olořoí

klaaá v řao» l jtO 4 > K l > aVOj > (« 4 > 2 tO 4 >
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