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ABSTRAKT 

 

Náplní této diplomové práce je separování rubidia z cementářských odprašků pomocí 

kolon s různými sorbenty na bázi hexakyanoželeznatanů a pryskyřic. Teoretická část 

obsahuje tři hlavní kapitoly. První kapitola se zabývá pojivy, cementem a jejich 

rozdělení. Druhá část se věnuje výrobě cementu, detailně popisuje postup suroviny 

výrobním procesem a bypassovým odtahem. Třetí oddíl popisuje poznatky o rubidiu, 

jeho vlastnosti, výrobu a uplatnění. Experimentální část se věnuje přípravě sorbentu na 

bázi hexakyanoželeznatanů s polyakrylonitrilem, výrobě kolony a přípravě 

pryskyřicového sorbentu a regeneraci kolon. Bylo sledováno chemické složení výluhů 

z odprašků, sorbentů a eluátů. Pro studium bylo použito například atomové absorpční 

spektroskopie a rastrovací elektronové mikroskopie. 

 

ABSTRACT 

 

The aim of the master’s thesis is separation of rubidium from cement dusts by columns 

with various sorbents based on hexacyanoferric and resins. The theoretical part contains 

three main chapters. The first chapter deals with binders, cement and their division. The 

second part deals with the production of cement, describes details of the process of raw 

material through the production process and bypass drainage. The third section 

describes the knowledge about rubidium, its properties, production and application. The 

experimental part deals with preparation of sorbents based on hexacyanoferric with 

polyacrylonitrile, the production of columns and preparation of resin sorbents and the 

regeneration of columns. The properties of cement dust extracts, sorbents, eluates and 

their chemical composition were studied. For instance atomic absorption spectroscopy 

and scanning electron microscopy were used for the study. 
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1 ÚVOD 
 

Světová produkce portlandského cementu se ročně pohybuje ve stovkách milionů tun. 

Jedná se tedy o významnou stavební komoditu. Výroba cementu je energeticky vysoce 

náročná. Ke snížení ceny a z ekologických důvodů se v technologickém procesu 

využívá k vytápění pece, tedy k energeticky nejnáročnějšímu ději, spalování palivového 

mixu. Ten je primárně tvořen fosilními palivy, která jsou sekundárně doplněna 

alternativními palivy jako jsou biomasa, odpadní produkty a jejich směsi. Předností je 

snížení vypouštění oxidu uhličitého do atmosféry, využití odpadních produktů 

a v neposlední řadě redukce ceny. Nevýhodou použití sekundárních paliv je vnášení 

dalších prvků do výrobního procesu, které mohou mít negativní efekt na vlastnosti 

cementu. Jednou z nežádoucích látek mohou být například chloridy, které jsou obsaženy 

v chlorovaných plastech.  

 

 Při výrobě portlandského cementu se využívá technologie takzvaného 

bypassového odtahu. Je to systém, který zabraňuje kumulování těkavých látek a pecních 

nálepků a slouží ke stabilnějšímu chodu pecní linky. Před pecí je umístěno zařízení, 

které plyny s dobrými částicemi suroviny odvede pryč, zchladí terciálním vzduchem, 

následně pomocí cyklónů a sít odseparuje pevné částice (bypassové odprašky) a ohřáté 

plyny vede do tepelných výměníků. 

 

Bypassové odprašky jsou v současné době málo využitelné.  Malou část lze přidat 

zpět k cementu v procesu mletí.  Jednou z možností, kterou by se bypassové odprašky 

mohli efektivně využít, je k získávání různých prvků např. za pomocí iontoměničů. 

Složení bypassových odprašků je proměnlivé a liší se v každé cementárně. Tato práce se 

zabývá možností získávání rubidia z bypassových odprašků. Rubidium je v odprašcích 

relativně málo zastoupený prvek, ale je vzácný a drahý, a při množství odprašků, které 

jsou vyprodukovány se jedná o zajímavou možnost využití bypassových odprašků. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1 Pojiva 
 

Pojivo je látka, kterou lze zpracovat do tekutého nebo kašovitého stavu, která posléze 

relativně snadno přechází v látku pevnou. Při tomto ději dochází ke spojení 

nesoudržných zrn nebo kusů různých látek v kompaktní hmotu. Tento proces je 

důsledkem dvou na sebe navazujících reakcí – tuhnutí a tvrdnutí. Tuhnutím látka ztrácí 

původní zpracovatelnost a nabývá vlastností pevné látky. Tvrdnutím pevná látka 

získává svoji pevnost. Nejčastější pojiva používaná v stavebním průmyslu jsou pojiva 

anorganická. [1] 

 

Základní rozdělením anorganických pojiv je dle prostředí, ve kterém dochází 

k tuhnutí a tvrdnutí. Pojiva vzdušná jsou dokonale vytvrditelná pouze na vzduchu 

a nejsou zcela odolná vůči vlhkosti, příkladem mohou být pojiva síranová, hořečnatá 

nebo sádra. Pojiva hydraulická po smíchání s vodou a počátečním tuhnutím na vzduchu 

mohou tuhnout a tvrdnout jak na vzduchu, tak i ve vodním prostředí a jsou tedy schopna 

dosáhnout dostačujících pevností i ve vodném prostředí, jedná se o hydraulické vápno a 

cementy. Další kategorií jsou pojiva speciální. Ty jsou rozděleny podle prostředí, 

kterému dokáží odolat. Jedná se většinou o zvláštní druhy cementu, které jsou málo 

reaktivní s daným okolím, například síranovzdorný cement (odolný vůči síranovým 

vodám), hlinitanový cement (odolný vůči vyšším teplotám), barnatý cement (odolný 

vůči radioaktivnímu záření) a další. Chemické složení základních vzdušných 

a hydraulických pojiv se dá vyjádřit pomocí Rankin-Wrightova ternárního diagramu 

(obr. 1). [1, 2] 

 

Za zmínku stojí latentně hydraulické látky a pucolány, jenž se využívají jako 

příměsi hydraulických pojiv. Jedná se o látky, které nemají žádné nebo slabé pojivé 

vlastnosti a jen při určitém množství iniciátoru (oxid vápenatý, resp. hydroxid vápenatý) 

vykazují hydraulické vlastnosti nebo vytvářejí podobné produkty hydratace jako 

portlandský cement. [1] 
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Obrázek 1: Ternární diagram CaO, SiO2 a Al2O3 [34] 
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2.2 Cement 
 

Podle normy ČSN EN 197-1 (72 2101) [3] je cement hydraulické pojivo, tj. jemně 

namletá anorganická látka, která po smíchání s vodou vytváří kaši, která tuhne a tvrdne 

v důsledku hydratačních procesů. Po zatvrdnutí zachovává svoji pevnost a stálost také 

ve vodě. Vlivem hydratací vápenných křemičitanů a hlinitanů dochází k tvrdnutí 

cementu. Hlavními složkami cementu jsou sloučeniny oxidu vápenatého (CaO), 

křemičitého (SiO2), hlinitého (Al2O3) a železitého (Fe2O3). Podle aktivní složky 

rozdělujeme cementy na portlandské (silikátové), hlinitanové (aluminátové) a ostatní. 

Nejdůležitější, a tedy i nejpoužívanější je cement portlandský. Dělení cementu 

nalezneme v tab. 1. [4] 

 
Tabulka 1: Dělení cementu dle normy ČSN EN 197-1 (72 2101) [3] 
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Výroba cementu 

 

Způsob výroby lze obecně rozdělit do 3 fází: 

▪ Příprava surovinové směsi – těžba surovin, drcení, mletí, homogenizace 

▪ Výroba slínku – výpal a chlazení 

▪ Výroba cementu – mletí, přísady, skladování 

Jednotlivé kroky výroby cementu (obr. 2) si podrobně vysvětlíme níže. Důležitým 

rozdělením je způsob výroby cementu. Rozdělujeme mokrou a suchou metodu. V České 

republice je jednoznačně preferován suchý způsob. [5, 6] 

 

Mokrý způsob výroby 

 

Drcení směsi se provádí za sucha. K surovině se přidá dostatek vody a dochází k mletí 

většinou v bubnových mlýnech. Obsah vody se pohybuje v rozmezí 33-40%. Kal je 

pomocí vibračního třídiče ukládán do zásobních nádrží, kde probíhá ke kontinuálnímu 

promíchávání a homogenizaci. Dalším krokem je přečerpání do pece, kde dochází 

nejprve k sušení a posléze vypálení do slinutí. Výhodou mokrého způsobu je netřeba 

sušení vstupní suroviny, snížení energie při mletí, menší prašnost a lepší homogenizace 

vstupních surovin. Podstatnou nevýhodou je velká spotřeba vody a tepla, resp. energie 

při sušení a výpalu kalu – téměř dvojnásobná oproti výpalu 1 kg slínku při suchém 

způsobu. [5] 
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Suchý způsob výroby 

 

Surovina musí být před výpalem vysušena. K sušení dochází během mletí v sušících 

mlýnech, odkud je následně přepravena do sil a zde je homogenizována a upravena 

korekčními složkami, aby odpovídala standardům. Směs je před samotným výpalem 

v peci předehřáta spalinami a poté transportována do pece kde dojde k výpalu slínku. 

Přednost oproti mokrému způsobu je v efektivitě výroby, vyšší tepelné účinnosti (díky 

předehřátí pomocí spalin) a nižší spotřebě tepla při sušení a výpalu. [5]  

 
Obrázek 2: Technologie výroby cementu [1] 

 

Těžba surovin 

 

V povrchových lomech se clonovým odstřelem těží vápenaté suroviny (vápence). 

Pomocí kolových nakladačů jsou přepraveny pásem nebo autem z lomu na drtírnu. 

Křemičité složky (jíly a hlíny) mohou být obsaženy již ve vápencích, pokud tomu tak 

není, jsou těženy obdobným způsobem na hliništích. Cementárny bývají blízko lomů, 

aby došlo ke snížení nákladů za dopravu. Natěžená surovina se laboratorními postupy 

kontroluje a zjišťuje konkrétní složení vytěžené horniny, aby mohlo být zajištěné ideální 

složení suroviny na výpal. [5, 7] 

 

Drcení surovin 

 

V závislosti na tvrdosti vytěženého kamene je drcení jednostupňové nebo dvoustupňové 

(častější případ). Dvoustupňové linky se využívá u abrazivnějších a tvrdších surovin. 

V první fázi je použito drtičů čelisťových nebo kuželových, které jsou používány pro 
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hrubé a střední drcení. Ve druhé fázi je možné použít například drtičů čelisťových, 

kuželových, odrazových nebo kladivových. Nadrcená surovina přibližně o velikosti 

6 cm [8] je skladována v předhomogenizačních silech. [5, 6] 

 

Předhomogenizace surovinové směsi 

 

Několika stupňový proces, při kterém dochází k doladění poměru surovin pomocí 

korekční surovin, aby byla zajištěna kvalita slínku. Korekční suroviny upravují obsah 

některého hydraulického oxidu, například pro korekci oxidu hlinitého se používá bauxit 

nebo pro korekci oxidu křemičitého křemelina. Směs musí být kvalitně 

homogenizována. Požadovaná homogenita je zajišťována systémem ukládáním 

a odebíráním již na předhomogenizační skládce. [1, 5] 

 

Mletí surovinové směsi 

 

Jedná se o jeden z nejdůležitějších procesu a druhou nejenergetičtější fází při výrobě 

cementu. Rychlost tvorby slinku a průběh procesu slinování záleží především na 

jemnosti vstupující suroviny. Ta musí být podrcena na velikost řádově desítek 

mikrometrů, aby byla vhodnou pro výpal v peci. Mletí suroviny potažmo i cementu 

probíhá nejčastěji v mlýnech s volnými tělesy, nejběžnější je kulový mlýn. Jemně 

namletá moučka je pomocí rozdělena pomocí třídiče. Hrubá zrna jsou navrácena zpět do 

mlýnu. Surovina odpovídajících parametrů je dopravena do homogenizačních sil. 

Během celého procesu mletí je surovina zároveň sušena. [5] 

 

Výpal slínku 

 

Nejdůležitější technologický proces a nejvíce energetický náročný při výrobě cementu. 

Pro výpal slínku se používají moderní kontinuální rotační pece, dříve se používali pece 

šachtové. Rotační pec je ocelový válec s průměrem 3-7 m, který je pod úhlem 3-7° 

a otáčí se rychlostí 1-2 otáčky za minutu. Délka pece dosahuje 60-100 m (mokrý způsob 

má pece delší až 230 m). Je vyložena žáruvzdornou vyzdívkou. Na výstupu suroviny 

opatřena hořákem. Produkce rotační pece závisí na velikosti a účinnosti, může 

dosahovat 500-4 000 tun slínku za den. [5] 

 

Jednou z modernizací při výpalu slínku jsou takzvané předehřívací zařízení. 

Jejich úlohou je zvýšení efektivnosti výpalu, resp. předehřátí suroviny pomocí spalin 

z pece. Jedním z mnoha dříve používaných je například Lepolův rošt. Protiproudým 

uspořádáním se spalinami z pece předehřívá surovina putující po roštu do pece. 

Nevýhodou je rychlé opotřebení roštnic. Modernější způsob je pomocí výměníků tepla. 

Prášková surovina se vznosem v systémů cyklónů nebo šachet předehřívá na teplotu 

nižší než 800 °C – aby nedošlo k nabalování suroviny a následnému ucpání.  Spaliny 

spirálovitě postupují protiproudu suroviny. Díky turbulencím dochází k efektivnímu 

přestupu tepla do surovinové moučky. [5] 

 

Kalcinátory jsou další zařízení zvyšující účinnost výpalu. Jsou zařazeny mezi pec 

a předehřívací cyklón. Surovina je zahřáta na teplotu přibližně 900 °C, téměř veškerý 

vápenec (dekarbonatace zhruba z 90 %) se rozloží na oxid vápenatý a vodní páru. 

Kalcinátor využívá horkého vzduchu z pece, obsahuje i vlastní hořák – možnost 

spalování alternativního paliva (drcené pneumatiky, komunální odpad, masokostní 

moučka), popř. redukční zónu pro separaci oxidů dusíku. [9] Kalcinátory jsou dvojího 
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typu – ICC (internal combustion chamber) a SCC (separate combustion chamber). [5, 

10] 

Chlazení slínku 

 

Vyrobený slínek musí být rychle ochlazen, aby nedošlo k přeměně alitu na belit a volné 

vápno. K efektivnímu chlazení jsou využívány chladiče nejčastěji roštové. Zespod roštu 

je vháněn vzduch, slínek předá své teplo a ohřátý vzduch je zaváděn do kalcinátoru 

a rotační pece. Zchlazený slínek je distribuován do skladovacích sil. [4] 

 

Mletí slínku 

 

Slínek se nejčastěji mele v mlýnu kulovém nebo oběhovém. Mlýn oběhový má výhodu 

v třídění namletého slínku vzduchovým třídičem, kdy jsou nedomleté částice vraceny 

zpět do mlýna.  Jemnost slínku je důležitá pro jeho další zpracování. Jemněji namleté 

částice mají větší měrný povrch a rychleji hydratují. To má za následek větší počáteční 

a konečné pevnosti a vyšší hydratační teplo. Minimální jemnost portlandského cementu 

je 225 m2·kg-1. Spotřeba energie na 1 kg cementu je přibližně 72-108 KJ. Pro snížení 

energie mletí se do cementu dodávají intenzifikátory, které sníží spotřebu až o 35 %. Při 

mletí vzniká velké množství tepla, cement je zahříván nad teplotu 50 °C a docházelo by 

k dehydrataci přidaného sádrovce (falešnému tuhnutí a vzniku ettringitu), mlýny jsou 

tedy opatřeny vzduchovým chlazením. [1, 4, 11] 

 

Další přísady, které jsou do cementu přidávány při mletí, jsou regulátory tuhnutí, 

směsné přísady, mineralizátory, ztekucovadla, provzdušňovadla a další. Nejdůležitější 

jsou regulátory tuhnutí. Nejčastěji se používají sádrovce – energosádrovce nebo 

chemosádrovce. Směsné přísady se přidávají při výrobě směsných cementů, jedná se 

o latentně hydraulické látky (vysokopecní granulovaná struska) nebo pucolány (popílky, 

metakaolín). Mineralizátory regulují tvorbu některých slínkových minerálů. 

Ztekucovadla se používají při mokrém způsobu výroby. [3, 4] 
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2.3 Cementářské odprašky 
 

Ve většině cementáren je v současně době nainstalován bypassový systém odtahu 

z důvodů stabilnějšího chodu pece, zamezení pecních nálepků, odstranění kumulujících 

těkavých látek a umožnění spalování většího množství alternativních paliv. Zároveň 

dochází ke snížení nežádoucích látek v surovině jako jsou chloridy a sírany. Bypassový 

odtah je umístěn v přechodové části peci (mezi pecí a předehřívacím zařízením, 

viz obr 3), aby byla zajištěna co nejvyšší teplota odvedených plynů. Z pece jsou 

unášeny plyny společně s mikročásticemi suroviny (složení je podobné portlandskému 

cementu s vyšším obsahem volného vápna a alkálií). Jedna z možností je odvést plyny 

s mikročásticemi do směšovací komory, zde jsou rychle ochlazeny terciálním vzduchem 

z teplot vyšších než 1 000 °C na 300-400 °C, alkalické sloučeniny vykrystalizují 

na povrchu částic a jsou následně odseparovány za pomocí elektrostatických filtrů 

a pásovým dopravníkem transportovány do sil. Horký vzduch je navrácen do tepelných 

výměníků, aby nedocházelo ke ztrátám tepla. Snížení množství vedlejšího produktu 

(odprašků) lze zapojením cyklónového separátoru (obr. 4), který hrubé nízkoalkalické 

odprašky s obsahem do 2% chloridů vrací zpět do pece. [5, 12, 13, 14] 

 

 
Obrázek 3: Bypassový systém v cementárně [15] 

 

Bypassový odtah je nutné zařadit do technologického procesu také k zamezení 

vnášení nežádoucích látek vlivem spalin. Cementárny z důvodů zvyšujících se cen 

paliv, ekologičnosti a emisí více používají sekundárních paliv. Vysoké tepoty v pecích 

umožnují spalovat sekundární paliva bez většího ovlivnění výsledných vlastností 

cementu. Nevýhodou je vnášení chloridů a alkálií, které ovlivňují výpal slínku, ale také 

vyzdívku pece. Limity látek ve slínku jsou popsány v normě ČSN EN 206-1 [16]. 

Maximální obsah chloridů je stanovený na 0,2 % hmotnosti cementu. [14] Chloridy se 

nad teplotu 1 000 °C přeměňují do plynné fáze, jsou unášeny směrem od hořáku 

k přechodovému kusu pece, zde se ochlazují, kondenzují a zakoncentrovávají do 

chladnější suroviny. Postupem slínku v peci se zvyšuje jejich teplota a chloridy opět 

přechází do plynného stavu a cyklus se opakuje. Nevýhodou je i časté zkondenzování 

chloridů na stěny pece, které mohou zapříčinit neprůchodnost zařízení, tvorbu kroužků 

v peci, nerovnoměrný provoz linky, nárůst kalorické spotřeby a nutnost odstávky. [13] 
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Obrázek 4: Zjednodušený bypassový systém [17] 

 

Začleněním bypassového odtahu do systému se zvyšují náklady na výpal. Ve 

skutečnosti ale nejde o kontinuální zařízení a lze je použít pouze tehdy, když je vysoká 

koncentrace nežádoucích těkavých látek v peci potažmo ve slínku. Obsah látek 

s negativním účinkem na výsledný produkt, především chloridů a alkálií, je sledován 

z přechodového kusu pece nebo prachu z pecních plynů. [1, 13] 

 



 

16 

 

2.4 Slínkové minerály 
 

Vlastnosti slínku a cementu jsou závislé na chemickém složení, ale především na 

mineralogickém složení. Cementy o stejném chemickém složení se mohou zásadně 

odlišovat ve vlastnostech. Proto je třeba dbát na jejich mineralogické složení, například 

C3S se může rozložit na C2S a CaO. Chemické složení zůstává stejné, ale vlastnosti se 

mění. Obdobně důležité jsou i modifikace. Všechny prvky v peci se vysokou teplotou 

a oxidační atmosférou přemění na oxidy. Slínkové minerály tvoří komplexní sloučeniny 

oxidů. Nejběžnější oxidy, které jsou obsaženy ve slínku, značíme zjednodušeným 

zápisem: A – Al2O3, C – CaO, F – Fe2O3, H – H2O, S – SiO2, S̅ – SO3. Slínkových 

minerálů v cementu je více než 20, nejvýznamnější jsou čtyři. Jsou zastoupeny přibližně 

z 90 % celkové hmotnosti materiálu a mají na konečně vlastnosti největší vliv. Jsou to 

alit, belit, celit brown-millerit a amorfní fáze, viz tab. 2 Ve zbylých přibližně 10 % 

množství materiálu jsou další minerály, ve větší míře jsou zde volné vápno a oxid 

hořečnatý. Jednotlivé složky a jejich význam jsou popsány níže. [1, 2] 

 
Tabulka 2: Hlavní mineralogické složky v cementu [2] 

Název Zkratka Vzorec Obsah [%] 

Trikalciumsilikát Alit C3S 35-75 

Dikalciumsilikát Belit C2S 5-40 

Trikalciumaluminát Celit C3A 3-15 

Tetrakalciumaluminoferit Brown-millerit C4AF 9-14 

Oxid vápenatý Volné vápno CaO ˂4 

Oxid hořečnatý Periklas MgO ˂6 

 

 

Alit 

 

Nejdůležitější slínkový minerál. Ovlivňuje rychlost tuhnutí, hydratační teplo a počáteční 

pevnosti. Vysoká reaktivnost alitu způsobuje vysoký vývin hydratačního tepla 

a rychlým nárůstem pevnosti. Je stabilní sloučeninou v rozmezí 1 200-1 900 °C, může 

být, ale přechlazen jako metastabilní sloučenina v přítomnosti iontů alkalických zemin 

nebo iontu hliníku či železa. Může nabývat 7 alotropických modifikací, v komerčních 

slíncích se nejčastěji vyskytuje v modifikacích monoklinických. [1, 2] 

 

Belit 

 

Společně s alitem jsou nejdůležitějšími složkami v cementu. Z výše uvedených 

minerálů má nejpomalejší rychlost tuhnutí a déle trvající růst pevností. Vyskytuje se 

v pěti modifikacích. Modifikace γ, která je stálá pod teplotou 500 °C, nemá hydraulické 

vlastnosti. Za pomocí příměsí oxidů železitého a hlinitého lze stabilizovat i jiné 

modifikace například α, která dosahuje největších pevností, nebo β, která má přibližně 

čtvrtinovou pevnost oproti α. [2] 
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Celit 

 

Trikalciumaluminát a tetrakalciumaluminoferit jsou společně s amorfní fází součástí 

takzvané spojovací hmoty. Trikalciumaluminát s vodou hydratuje nejrychleji, rychle 

tuhne a tvrdne. Větší obsah v portlandském cementu má negativní účinky – objemové 

změny a vyšší náchylnost k síranovým vodám. Brown-millerit má pomalejší nárůst 

pevnosti a nižší vývin tepla. [2] 

 

Volné vápno 

 

Další složkou nacházející se ve spojovací hmotě je oxid vápenatý. Vzniká 

nezreagovaným vápnem tzv. nedopalem nebo rozpadu alitu. Obsah volného vápna je 

hlídáno, větší množství než 2,5% může mít při hydrataci za následek objemové změny 

ve slínku vznikem hydroxidu vápenatým. [2] 
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Hydratace slínkových minerálů 

 

Bezvodé slínkové minerály cementu s vodou reagují na hydratační produkty s chemicky 

vázanou vodou. Přestože jsou hydratované, jsou ve vodě stálé a nerozpustné. Děj 

nazýváme hydraulické tuhnutí. Chemická část je reakce s vodou za vzniku hydrosilikátů 

a hydroaluminátů. Fyzikální část zkoumá změnu struktury a vznik nových vazeb, resp. 

nových látek. Hydratace cementu má několik fází v závislosti na čase. [2] 

 

Indukční perioda 

 

Smáčení zrn a první reakce slínkových minerálů s vodou. Během prvních 15 minut se 

rozpustí alumináty a sírany, vznikne hydroxid vápenatý a ettringitu a dojde k značnému 

uvolnění hydratačního tepla. S narůstajícím časem se objem uvolněného hydratačního 

tepla sníží, zvyšuje se viskozita a dochází k tuhnutí cementu. Ve směsi vzniká C-S-H 

gel (hydrosilikát alitu a belitu s vodou) a narůstá obsah ettringitu. Tato perioda trvá 

přibližně 1-2 hodiny po smíchání cementu s vodou. [2] 

 

Tuhnutí 

 

Vytváří se základ mikrostruktury, za spotřeby alitu vzniká C-S-H gel a krystaly 

portlanditu. Prostupováním hydratačních produktů se k sobě přibližují zrna cementu. 

Tato fáze trvá přibližně 2-24 hodin. Pevnost směsi je přibližně 1-20 MPa. [2] 

 

Tvrdnutí 

 

Začíná hydratace belitu, snižuje se vývin hydratačního tepla, ettringitu se rozloží na 

monosulfát. Vrstva hydratačních produktů kolem zrn cementu je již velká a molekuly 

vody se obtížně dostávají k nezhydratovaným částicím slínku. Dojde ke zpomalení 

rychlosti hydratace, která je řízená již pouze difúzí. Po uplynutí 28 dní započíná tzv. 

část dozrávání, která může trvat i několik let. Mezi zrny dochází k rekrystalizaci fází. 

[2] 
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2.5 Rubidium 
 

Měkký stříbrolesklý alkalický kov, který vede dobře teplo a elektrický proud. Je druhý 

nejelektropozitivnější kov po cesiu. Na rozdíl od ostatních prvků první skupiny 

periodické tabulky je těžší než voda a má nízký bod tání a varu. Elementární prvek je 

velice reaktivní s kyslíkem či vodou (pokrývá se vrstvou hydroxidu), proto se skladuje 

v petroleji či naftě, ke kterým je netečný. V přírodě se objevuje jen ve sloučeninách, a to 

většinou jako doprovodný prvek cesia nebo draslíku. Jeho množství v zemské kůře je 

přibližně 100-300 mg na 1 kg (16 nejrozšířenější kovový prvek periodické tabulky, 23 

prvek celkově), ve vodě je obsah přibližně 0,12 mg v 1 l. Nejčastější jeho výskyt je 

v minerálu lepolitu (hlinitokřemičitan lithnodraselný) a v menší míře jako minerál 

karnalit (hexahydrát chloridu draselnomanganatého) nebo averjevit. Významné jsou soli 

rubidia. [18, 19] 

 

Rubidium se v přírodě vyskytuje pouze jako minoritní minerál. Průmyslově se 

nejčastěji vyrábí jako vedlejší produkt při výrobě lithia z minerálu lepolitu vyluhováním 

kyselinou sírovou a následnou frakční rekrystalizací za vzniku hydroxidu rubidného. 

[20] Čisté rubidium se vyrábí chemickou cestou zahříváním hydroxidu rubidného, 

uhličitanu rubidného nebo oxidu rubidného s kovovým katalyzátorem. [21] 

 

Světová produkce rubidia je přibližně 10 tun. Kanada je největším výrobcem 

kovového rubidia na světě, společně s Afganistánem a Ruskem mají největší zásoby 

rubidia na svém území. Česká republika má nejbohatší zásoby rubidia v krušnohorských 

ložiskách, odhaduje se na 370 kt. Cena rubidia meziročně stoupá přibližně o 4 %, v roce 

2014 1 g kovového rubidia o čistotě 99,75% stál 80,30 dolarů. [21, 22, 23, 24] 

 

Aplikovatelnost rubidia v praxi zatím není velká. Problémem je nestálost a vysoká 

cena. Jedná se ale o materiál s vysokým potenciálem. Poptávka po rubidiu se rok od 

roku zvyšuje, do budoucna se jedná o strategický kov. V malém množství se používá 

ve fotočláncích jako palivové články, kvantových počítacích, k datování stáří hornin, 

příměs do optických vláken, pozitronové emisní tomografii, součást atomových hodin 

GPS, pyrotechniky a dalších. Za zmínku také stojí jeho experimentování jako médium 

pro pohon iontových motorů ve vesmírných lodí. [18, 19, 22, 24] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

Možnost separace rubidia za pomocí iontoměničů byl inspirován článkem od Naidu 

a kol. [25]. Autoři separovali rubidium z mořské vody, kde poměr rubidia ku draslíku 

byl 1: 7 700, koncentrace rubidia v mořské vodě je 0,19-0,21 mg∙l-1. Pro získání 

sloučeniny rubidia bylo použito dvou různých sorbentu. Jako první byla použita kolona 

se sorbentem hexakyanoželeznatanem draselnoměďnatým, který váže ionty draslíku 

a rubidia z roztoku. Jako eluační činidlo byl použit chlorid draselný. Draslík má větší 

afinitu k hexakyanoželeznatanům než rubidium, tudíž vytěsnil rubidium ze sorbentu. 

Roztok vytěsněného rubidia s chloridem draselným byl následně aplikován do druhé 

kolony, která obsahovala sorbent na bázi resorcinolformaldehydové pryskyřice. 

Pryskyřice na sebe navázala ionty draslíku a rubidia. Draslík je na pryskyřici vázán 

slabšími silami než rubidium, byl tedy vyeluování slabou kyselinou chlorovodíkovou. 

Posléze bylo z pryskyřice vytěsněno rubidium silnou kyselinou chlorovodíkovou ve 

formě chloridu rubidného.  
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3.1 Seznam použitých chemikálií 
 

Trihydrát hexakyanoželeznatanu draselného p.a., Penta, 

trihydrát dusičnanu měďnatého p.a., Penta, 

trihydrát dusičnanu kobaltnatého p.a., Lachner 

tween80, Sigma-Aldrich 

dimethylsulfoxid p.a., Penta, 

polyakrylonitril 99,5%, Sigma-Aldrich, 

chlorid draselný p.a., 

resorcinol 99%, Sigma-Aldrich, 

formaldehyd p.a., Sigma-Aldrich, 

hydroxid sodný p.a., 

kyselina chlorovodíková 35%, Lachema, 

hydroxid draselný p.a., Penta, 

sacharóza p.a, Penta, 

destilovaná voda, 

bypassové odprašky, Cemmac a.s., Horné Srnie (SK) 

hydrogenuhličitan sodný p.a, Penta. 

 

3.2 Příprava výluhu z odprašků 
 

Do 1 l vody bylo naváženo 200 g bypassových odprašků a po dobu 3 hodin byla 

suspenze míchána magnetickou míchačkou při teplotě 50 °C. Roztok byl zfiltrován za 

sníženého tlaku pomocí büchnerovy nálevky. Následně bylo do filtrátu přidáno 3 g 

hydrogenuhličitanu sodného k odvápnění roztoku a znovu přefiltrování za sníženého 

tlaku s büchnerovou nálevkou. Filtrát byl zneutralizován kyselinou chlorovodíkovou 

a byl připraven odměrný roztok o objemu 1 l. Schéma celého postupu je na obr. 5. 

 

 
Obrázek 5: Schéma přípravy výluhu z bypassových odprašků 
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3.3 Příprava sorbentů 
 

Příprava hexakyanoželeznatanu draselnoměďnatého s polyakrylonitrilem 

 

Náplň první kolony, tedy trihydrát hexakyanoželeznatanu draselnoměďnatého byla 

připravena podle obr. 6. Do destilované vody bylo naváženo v molárním poměru 1: 1,5 

trihydrátu hexakyanoželeznatanu draselného s trihydrátem dusičnanu měďnatého. Směs 

byla míchána magnetickou míchačkou po dobu 12 hodin při teplotě 55 °C. Směs byla 

promyta destilovanou vodou.  Následně byla sušena při teplotě 55 °C v sušárně po dobu 

24 hodin. Hexakyanoželeznatan draselnoměďnatý byl pomlet na velikost 0,25-0,45 mm 

pomocí vibračního mlýnu a přesítování.  Takto připraveného iontoměniče bylo 

odebráno 20 g a mícháno magnetickou míchačkou společně s 100 ml dimethylsulfoxidu 

a 0,75 ml povrchového činidla tween80 při teplotě 50 °C přibližně hodinu. Po této době 

bylo přidáno 8 g polyakrylonitrilu a mícháno magnetickou míchačkou při stejné teplotě 

dalších 5 hodin. Pomocí mikropipety byla následná směs nakapána do destilované vody 

tak, aby velikost vzniknuvších kuliček byla přibližně 2 mm v průměru. Sorbent byl 

několikrát promyt destilovanou vodu a sušen při 60 °C po dobu 24 hodin. 

 

 
Obrázek 6: Schéma přípravy hexakyanoželeznatanu draselnoměďnatého s polyakrylonitrilem 
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Příprava resorcinolformaldehydové pryskyřice 

 

Náplň druhé kolony, tedy resorcinolformaldehydová pryskyřice byla připravena 

následujícím postupem, viz obr 7.  Látky resorcinol, formaldehyd, hydroxid sodný a 

destilovaná voda byli smíchány v molárním poměru 1: 2,5: 1,5: 50. Roztok byl míchán 

magnetickou míchačkou při pokojové teplotě 1 hodinu a následně sušen v sušárně 

s odtahem při teplotě 100 °C po dobu 24 hodin. Pryskyřice byla pomleta na velikost 

0,25-0,45 mm vibračním mlýnem a přesítována na požadovanou velikost. 

Resorcinolformaldehydová pryskyřice byla převedena na kyselou formu pomocí 

koncentrované kyseliny chlorovodíkové, přefiltrována a usušena na vzduchu. 

 

 
Obrázek 7: Schéma přípravy resorcinolformaldehydové pryskyřice 
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3.4 Výroba kolon 
 

Jako kolony byly použity byrety s průměrem 1,5 cm a výškou 50 cm. Do první kolony 

bylo umístěno malé množství filtračního papíru těsně před výpustní kohout (aby nebyl 

sorbent unášen z byrety), přidáno 5 g hexakyanoželeznatanu draselnoměďnatého a na 

něj bylo umístěno malé množství filtračního papíru, aby nedocházelo k nadnášení 

sorbentu v byretě, viz obr 8. 

 

 Druhá kolona byla vyrobena obdobným způsobem. Trocha filtračního papíru, 

přidáno 3 g resorcinolformaldehydové pryskyřice, která byla již převedena na kyselou 

formu a na něj trocha filtračního papíru. Kolona byla promyta 50 ml 1M hydroxidu 

draselného k převedení všech hydroxylových skupin pryskyřice na skupiny, v nichž byl 

vodík nahrazen draslíkem. Obě sestavené kolony můžeme vidět na obr 9. 

 

 
Obrázek 8: Schéma postupu získávání rubidia z bypassových odprašků pomocí kolon s různými 

sorbenty 
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Obrázek 9: Iontoměničové kolony (levá strana se sorbentem hexakyanoželeznatanu 

draselnoměďnatého, na pravé straně se sorbentem na bázi resorcinolformaldehydové 

pryskyřice) 

3.5 Separace pomocí iontoměničů 
 

Kolona se sorbentem hexykyanoželeznatenem draselnoměďnatým byla naplněna 

20 ml výluhu z bypassových odprašků, průtok byl přibližně 1 kapku za vteřinu. Po 

odkapání veškerého výluhu byla kolona naplněna 20 ml 0,2M chloridu draselného 

s průtokem přibližně 1 kapky za vteřinu. Po vyeluování byl roztok chloridu draselného 

obohacený o draslík a rubidium nalit do druhé kolony se sorbentem na bázi 

resorcinolformaldehydové pryskyřice. Kolona byla následně prolita roztokem kyseliny 

chlorovodíkové, nejdříve 200 ml 0,1M a následně 200 ml 1M. Všechny roztoky byly 

zkoumány pomocí atomové absorpční spektroskopie, sorbenty byly zkoumány pomocí 

rastrovacího elektronového mikroskopu.  

3.6 Metody použité pro charakterizaci  
 

Stanovení volného vápna 

 

Pro stanovení volného vápna byla použita sacharátová metoda dle normy ČSN 72 

2080 [26].  

 

Roztok kyseliny chlorovodíkové byl standardizován na přesnou navážku 

vysušeného uhličitanu sodného, jako indikátor byl použit methyl oranž. Povařením byl 

odstraněn oxid uhličitý a roztok byl dotitrován a byla vypočtena koncentrace 

odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové.  

 

Navážka přibližně 0,1-0,7 g jemně mletého vzorku byla kvantitativně převedena 

do erlenmeyerovy baňky s 50 ml destilované vody.  Ke směsi bylo přidáno 10 g jemně 

rozetřené sacharózy p.a. Směs byla třepána na třepačce 15minut a přefiltrována za 

sníženého tlaku na büchnerově nálevce. Filtrát byl titrován roztokem kyseliny 
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chlorovodíkové o přesně známé koncentraci s indikátorem fenolftaleinem. Ze spotřeby 

kyseliny chlorovodíkové bylo vypočteno volné vápno ve vzorku pomocí vztahu: 

%vol. 𝐶𝑎𝑂 =
𝑐∙𝑉∙

𝑀

𝑣

𝑚
∙ 100, 

kde c je koncentrace odměrného roztoku, V je spotřeba odměrného roztoku 

v litrech, M je molární hmotnost oxidu vápenatého, v je stechiometrický koeficient 

a m je navážka vzorku v gramech. 

 

Atomová absorpční spektroskopie 

 

Atomová absorpční spektroskopie je optická metoda pro kvantitativní stanovení prvků. 

Vychází ze zákona Kirchhofa a Bunsena, podle něhož jsou volné atomy v plynném 

stavu schopny absorbovat záření takové vlnové délky, které sami emitují. Pro zjištění 

přesné koncentrace rubidia v roztocích byl použit atomový absorpční spektrometr 

ZEEnit 60 od firmy AnalytikJena AG, jako zdroj záření byla použitá rubidiová výbojka 

s dutou katodou obr 10. (27) 

  

 Atomový absorpční spektrometr je složen z několika hlavních konstrukčních 

prvků. Zdroj záření, tou bývá nejčastěji neonem plněná výbojka s dutou katodou, která 

je zhotovena ze stejného kovu, jako je analyzovaný vzorek. Pro tuto práci byla jako 

zdroj záření použita rubidiová lampa. Emituje čárové spektrum prvku, ze kterého je 

vyrobena (vysoká selektivita). Dalším prvkem je atomizátor, laminární plamen o teplotě 

alespoň 1 800 °C. Analyzovaný vzorek ve stavu aerosolu je teplotou převeden na volné 

atomy v neexcitovaném stavu. K izolaci záření slouží další komponent, monochromátor. 

Vlnová délka rezonanční čáry se seřídí natočením mřížky tak, aby na detektor 

nedopadalo balastní záření neboli neabsorbující záření. Poslední částí je detektor. Za 

monochromátorem je umístěn fotonásobič s fotokatodou o dostatečné citlivosti na 

sledovanou oblast spektra.  [27, 28] 

 
Obrázek 10: Atomový absorpční spektrometr ZEEnit 60 

 

Rastrovací elektronová mikroskopie 

 

Rastrovací elektronová mikroskopie je optická metoda využívající interakci tenkého 

svazku elektronů s povrchem zkoumaného materiálu pro získání lokální mikroanalýzy. 

Svazek elektronů je buď nepohyblivý nebo jej lze vychylovat v různých směrech 

a penetrovat do malé hloubky. Z přijímaných signálů lze charakterizovat elementární 

složení, topografii povrchu nebo krystalografickou strukturu. Při interakci elektronu 

s povrchem dochází k několika dějům a díky tomu můžeme materiál zkoumat vícero 

metodami např. sledování sekundárních elektronů, zpětně odražených elektronů, 

charakteristického rentgenového záření nebo Augerových elektronů atd. Výhodou 

oproti světelné mikroskopii je rozlišovací schopnost, která je v jednotkách nanometrů. 
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Pro pořízení snímků sorbentů a jejich prvkového složení byl použit rastrovací 

elektronový mikroskop Zeiss Evo LS obr. 11. Měření bylo prováděno při urychlovacím 

napětí 30kV, kvůli vybuzení K-čáry rubidia. Prvková analýza byla provedena pomocí 

energodisperzního detektoru X-Max 80 (Oxford Instruments). 

 

 Rastrovací elektronový mikroskop se skládá z elektronového děla tedy katody, 

ze které jsou elektrony emitovány zvýšením teploty nebo vytvořením silného 

elektromagnetického pole. Elektrony jsou v tubusu přitahovány směrem k anodě 

a pomocí elektromagnetických čoček a kondenzorů jsou urychleny na požadovanou 

kinetickou rychlost a charakteristicky fokusovány na povrch. Celý děj probíhá pod 

vysokým vakuem. Když primární svazek elektronů dopadne na sledovaný materiál, 

interakcí vznikne několik jevů – elektrony jsou odvedeny ze vzorku a uzemněny, 

vznikne charakteristické rentgenové záření, vznik fluorescence nebo například vznik 

sekundárních elektronů. Právě pozorování sekundárních elektronů je nejčastěji 

využívaný mód. Ke vzniku sekundárních elektronů dochází při vyražení elektronu 

z nižší energetické hladiny nepružnou srážkou s primárními elektrony. Volné místo 

zaplní elektron z vyšší hladiny (při tomto přeskoku dochází k vyzáření 

charakteristického rentgenového záření). Zvláštním případem je spojení rastrovací 

elektronové mikroskopie s energiově disperzní analýzou, která analyzuje prvkové 

zastoupení ve vzorku. Jedná se o metodu jak kvalitativní, tak i kvantitativní. [29, 30] 

 

 
Obrázek 11: Rastrovací elektronový mikroskop JOEL JSM-7600F 

 

Emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

 

Emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem je analytická metoda ke stanovení 

stopových koncentrací prvků ve vzorku. Metodou lze stanovit většinu prvků periodické 

tabulky s citlivostí stovek ppm. Pro zjištění prvkového složení roztoků byl použit emisní 

spektrometr s indukčně vázaným plazmatem Jobin Yvon Horiba Ultima obr 12. 
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 Analyzovaný vzorek je ve formě roztoku přiveden pomocí peristaltického 

čerpadla do zmlžovače, převeden na aerosol a unesen proudem argonu do indukčně 

vázaného plazmatu, tedy hořáku s teplotou přibližně 6 000 až 10 000 °C. Při takto 

vysoké teplotě je rozpouštědlo odpařeno, zaniknou chemické vazby analyzovaného 

vzorku a dojde k excitaci elektronu na vyšší energetickou hladinu. Excitovaný stav je 

nestabilní, vybuzené elektrony se vrací zpět na původní energetickou hladinu a emitují 

záření o přesně definované vlnové délce. Pomocí monochromátorů je záření rozděleno 

na jednotlivé vlnové délky a vedeno na detektor. Intenzita signálu dané vlnové délky 

odpovídá množství prvku v analyzovaném vzorku. [31] 

 
Obrázek 12: Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem Jobin Yvon Horiba 

Ultima 

 

Rentgenová difraktometrie 

 

Rentgenová difraktometrie je analytická metoda studující interakce vzorků 

s rentgenovým zářením. Popisuje strukturu, polohu atomů, vazebné délky nebo úhly 

v krystalové mřížce.  Rentgenové záření reaguje s elektrony atomů. Intenzita 

rozptýleného záření odpovídá počtu elektronů v atomu, intenzita interferenčních maxim 

zastoupení daného atomu v difrakčních rovinách. Pro zjištění fázového složení odprašků 

a sorbentů byl použit rentgenový difrakometr Empyrean od firmy Panalytical 

s geometrií Bragg-Bretano obr. 13. 

 

 Rentgenový spektrometr se skládá ze zdroje rentgenové záření (rentgenová 

lampa), které pomocí clon fokusuje monochromatické záření na vzorek. Při jeho 

průchodu dochází k pružnému ohybu paprsků směrem na sollerovu clonu a dále přes 

monochromátor na detektor.  Směr a intenzita paprsků záleží na struktuře vzorku. 

U amorfního vzorku se intenzity difraktovaného záření vzájemně vyruší, u vzorku 

krystalického difraktometrické záření interferuje a v určitých směrech se sčítají. [32] 
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Obrázek 13: Rentgenový difraktometr Emperya od firmy Panalytical s goniometrem Bragg-

Bretano 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

4.1 Analýza výluhu z bypassových odprašků 
 

Volné vápno v odprašcích bylo stanoveno dle české normy ČSN 72 2080 pomocí 

sacharátové zkoušky. Standardizací kyseliny chlorovodíkové na uhličitan sodný byla 

stanovena její koncentrace na 0,205 4 mol∙dm-3. Bypassové odprašky obsahovaly 

přibližně 25 % volného vápna, viz.tab. 3. Příklad výpočtu volného vápna: 

 

%vol. 𝐶𝑎𝑂 =
𝑐 ∙ 𝑉 ∙

𝑀
𝑣

𝑚
∙ 100 =

0,205 4 ∙ 9,2 ∙ 10−3 ∙
56,08
2

0,209
∙ 100 = 25,36 % 

 
Tabulka 3: Stanovení volného vápna sacharátovou zkouškou 

Série Hmotnost [g] Spotřeba HCl [ml] Volné vápno [%] 

M1 0,209 9,2 25,36 

M2 0,170 7,6 25,75 

M3 0,199 8,6 25,04 

M4 0,201 8,9 25,51 

M5 0,187 8,2 25,26 

  Průměr 25,38 

 

Byla provedena analýza mineralogického složení bypassových odprašků metodou 

rentgenové difraktometrie se semikvantitativním vyhodnocením obsahu minerálů 

metodou RIR. Složení bypassových odprašků je v tab. 4. Nejvíce je v odprašcích 

zastoupené vápno, téměř z 50 % (RIR metoda značně nadhodnocuje obsah vápna), dále 

jsou v odprašcích minerály sylvín (17 hm.%) a larnit (16 hm.%), zbylé minerály 

portlandit, křemen, arkanit, alunit a hatrulit jsou zastoupeny minoritně, viz. obr. 14. 

 
Tabulka 4: Orientační fázové složení bypassových odprašků (RIR metoda) 

Minerál [hm. %] 

Vápno 46 

Sylvín 17 

Larnit 16 

Portlandit 6 

Arkanit 5 

 



 

31 

 

 
Obrázek 14: Fázové složení bypassových odprašků 

  

Metodou emisní spektrometrie s iontově vázaným plazmatem byla zjištěna 

koncentrace draslíku, lithia a sodíku ve výluhu z bypassových odprašků. Množství 

rubidia v odměrném roztoku z výluhu bypassových odprašků bylo stanoveno metodou 

atomové absorpční spektroskopie. Výsledky nalezneme v tab. 5. Poměr rubidia ku 

draslíku ve výluhu byl přibližně 1: 280.  

 
Tabulka 5: Koncentrace alkalických prvků v odměrném roztoku výluhu z bypassových odprašků 

Prvek Koncentrace [mg∙l-1] 

Draslík 199 178 ± 291 

Lithium 32,65 ± 0,07 

Sodík 22 647 ± 251 

Rubidium 705 ± 28 

 

 



 

32 

 

4.2 Charakterizace hexakyanoželeznatanu draselnoměďnatého 
 

Pro zjištění složení připraveného hexakyanoželeznatanu draselnoměďnatého byla 

použita metoda rentgenové difrakce. Syntéza hexakyanoželeznatanu 

draselnoměďnatého byla úspěšná, ale vzorek obsahoval i značné množství dusičnanu 

draselného, což mohlo být způsobeno nedostatečným promytím vzorku, a dále malé 

množství hydroxidusičnanu měďnatého, viz obr. 15.  

 
Obrázek 15: Fázové složení hexakyanoželeznatanu draselnoměďnatého 
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4.3 Charakterizace sorbentu hexakyanoželeznatanu draselnoměďnatého 

s polyakrylonitrilem 
 

4.3.1 Hexakyanoželeznatan draselnoměďnatý s PAN 

 

Po nasyntetizování hexakyanoželeznatanu draselnoměďnatého byl sorbent dispergován 

v roztoku polyakrylonitrilu s dimethylsulfoxidem a povrchovým činidlem Tween80 

a pomocí mikropipety byly vytvořeny kuličky s průměrem přibližně 2 mm. Ty byly 

následně analyzovány pomocí rastrovací elektronové mikroskopie s energiově dispersní 

spektroskopií. 

 

 Na obr. 16 můžeme pozorovat rovnoměrně distribuovaný hexakyanoželeznatan 

draselnoměďnatý v polyakrylonitrilu, který dává sorbentu tvar kuličky a zajištuje jeho 

nerozpustnost ve vodě. Světlá místa na snímku jsou zrna hexakyanoželeznatanu 

draselnoměďnatého. Tmavá místa vyplňující kuličku představují polyakrylonitril. 

 

Pomocí energiově disperzní spektroskopie byla provedena prvková analýza 

vzorku. Porovnáním snímků obr. 16 a obr. 17 zjistíme, že světlá místa jsou skutečně 

obohacena o měď a železo, zatímco tmavá místa na snímku o uhlík. Na obr. 18 můžeme 

pozorovat prvkové rozložení uhlíku, draslíku, železa, mědi, chlóru a síry. Železo, měď 

a draslík jsou ze sloučeniny hexakyanoželeznatanu draselnoměďnatého, uhlík 

především z uhlíkového řetězce polyakrylonitrilu. Můžeme pozorovat, že v zrnech je 

obsažena i síra zřejmě ve formě dimethylsulfoxidu, který zřejmě nestihl difundovat ze 

zrn při rychlém srážení PAN ve vodě. K přesnému objasnění této problematiky by bylo 

potřeba dalších pokusů. Celkové prvkové složení nalezneme v tab. 6. Vyšší 

procentuální zastoupení mědi ku draslíku značí, že při přípravě kuliček sorbentu 

hexakyanoželeznatanu s polyakrylonitrylem došlo ke zvýšení obsahu mědi 

v hexakyanoželeznatanu na úkor draslíku. Většina enkapsulovaných zrn prvkovým 

složením odpovídá spíše hexakyanoželeznatanu měďnatému (Cu2Fe(CN)6). Mužeme si 

všimnou, že draslík se nachází více uvnitř PAN kuličky než na okrajích. Tento jev mohl 

být způsoben při vzniku kuličky, kdy část draslíku mohla být vyplavena při styku 

s destilovanou vodou. 
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Obrázek 16: Snímek hexakyanoželeznatanu draselnoměďnatého s polyakrylonitrilem pořízený 

pomocí SEM 

 
Obrázek 17: EDS analýza hexakyanoželeznatanu draselnoměďnatého s PAN 
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Obrázek 18: Prvková analýza hexakyanoželeznatanu draselnoměďnatého s PAN 
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Tabulka 6: Nahoře celkové prvkové složení kuličky hexakyanoželeznatanu draselnoměďnatého 

s PAN, dole prvkové složení spektra 1 hexakyanoželeznatanu draselnoměďnatého s PAN 

Prvek Procentuální zastoupení [%] 

Uhlík 46,02 

Dusík 8,12 

Kyslík 10,64 

Síra 9,90 

Chlor 0,18 

Draslík 0,88 

Železo 7 

Měď 17,23 

 

Prvek Procentuální zastoupení [%] 

Kyslík 65,9 

Uhlík 19,5 

Dusík 5,1 

Síra 3,4 

Měď 3,2 

Železo 1,8 

Draslík 1,1 

 

4.3.2 Naadsorbovaný hexakyanoželeznatan draselnoměďnatý s PAN  

 

Sorbent byl umístěn do kolony a prolit odměrným roztokem z výluhu bypassových 

odprašků. Takto naadsorbovaný hexakyanoželeznatan draselnoměďnatý s PAN byl opět 

analyzován pomocí SEM s EDS analýzou. Analýza byla zaměřena zejména na prvky 

rubidium a draslík, které se měly z roztoku naadsorbovat na sorbent. Z obr. 19 je patrné, 

že se rubidium podařilo z roztoku extrahovat a zachytit na sorbent – obsah rubidia bylo 

0,2 % a draslíku 3,6 %. Na obr. 20 můžeme pozorovat, že světlá zrna komplexu 

obsahují i draslík a mírně zakoncentrované rubidium, s největší pravděpodobností se 

jednalo o hexakyanoželeznatan draselnoměďnatý, který obsahoval i místo iontu draslíku 

ionty rubidia. Ve spodním pravém okraji je zvýšená koncentrace síry, kyslíku a draslíku 

a chlóru, patrně tedy došlo při sušení ke krystalizaci síranu a chloridu draselného 

z výluhu v pórech PAN kuličky. 

 

 
 
Obrázek 19: Prvková analýza naadsorbovaného hexakyanoželeznatanu draselnoměďnatého s PAN. 
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Obrázek 20: Prvková analýza naadsorbovaného sorbentu pomocí SEM s EDS 
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Obrázek 21: Snímek hexakyanoželeznatanu draselnoměďnatého s PAN po vymytí roztokem KCl. 

Nahoře je snímek pořízený SEM, na snímku dole je EDS analýza prvků Cu, Fe, K, Cl 

4.3.3 Regenerovaný hexakyanoželeznatan draselnoměďnatý s PAN 

 

Naadsorbovaný hexakyanoželeznatan draselný s PAN byl následně regenerován pomocí 

chloridu draselného a byla provedena jeho analýza. Na obr. 21 můžeme pozorovat 

distribuci zvýrazněných prvků v jedné kuličce sorbentu po promytí 0,2M KCl. Obsah 

rubidia je pod detekčními limity EDS. Podle obr. 22 můžeme konstatovat, že síra se již 

nenachází v zrnech. K vysvětlení této problematiky by bylo zapotřebí dalších pokusů. 

Porovnáním prvkové analýzy kyslíku a síry můžeme říci, že zde byly opět obsaženy 

sírany.  
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Obrázek 22: Snímek EDS analýzy sorbentu po vymytí chloridem draselným 
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4.4 Charakterizace resorcinolformaldehydové pryskyřice 
 

Kolona s pryskyřicí byla následně naadsorbována roztokem chloridu draselného 

obohaceného o rubidium a draslík z první kolony a jako eluační činidlo bylo použito 

0,1M kyseliny chlorovodíkové. Pryskyřice byla následně charakterizována a bylo 

zjištěno její prvkové složení pomocí SEM s EDS analýzou. Podle obr. 23 nemůžeme 

s jistotou říci, jestli naadsorbováná pryskyřice obsahovala nějaké množství rubidia. 

Detekční limity rastrovací elektronové mikroskopie s energiově disperzní spektroskopií 

jsou příliš nízké. Proto byl charakterizován roztok, kterým byla pryskyřice promyta 

pomocí atomové absorpční spektroskopie. Obdobně bylo postupováno i pro pryskyřici 

promytou 0,1M HCl, viz obr. 24. Na vzorcích pryskyřice můžeme pozorovat, že draslík 

je nejvíce zakoncentrován v povrchové vrstvě (cca 50µm) zrn pryskyřice.  
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Obrázek 23: Analýza naadsorbované resorcinolformaldehydové pryskyřice pomocí SEM s EDS 

detektorem 
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Obrázek 24: Energiově disperzní analýza vzorku pryskyřice po promytí 0,1M HCl pomocí SEM 

s EDS 
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4.5 Charakterizace eluačních činidel 
 

Charakterizace eluačních činidel byla provedena pomocí atomové absorpční 

spektrometrie a emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Jako první 

vzorek byl analyzován odměrný roztok výluhu z bypassových odprašků. Koncentrace 

rubidia v roztoku činila 705 ± 28 mg∙l-1. Výluh byl promyt kolonou a stanovena 

koncentrace rubidia na 512 ± 28 mg∙l-1, tedy přibližně 200 mg∙l-1 rubidia bylo 

naadsorbováno hexakyanoželeznatanem draselnoměďnatým s PAN, což odpovídá 

přibližně 0,8 mg na 1 g sorbentu. Naadsorbované rubidium s draslíkem bylo vyeluováno 

20 ml 0,2M chloridem draselným a naadsorbováno resorcinolformaldehydovou 

pryskyřicí. Chlorid draselný prolitý pryskyřicí obsahoval 7,7 ± 0,2 mg∙l-1 rubidia. 

Resorcinolformaldehydová pryskyřice byla prolita nejdříve 200 ml 0,1M HCl, 

koncentrace rubidia v eluátu pak byla 2,6 ± 0,3 mg∙l-1, a následně 200 ml 1M HCl, 

koncentrace rubidia v druhém eluátu činila 4,3 ± 0,3 mg∙l-1. Je třeba brát v potaz, že 

bylo použito 10x více elučního roztoku, než bylo výluhu a eluátu z první kolony, 

rubidium bylo tedy naředěno. Z tab. 7 můžeme vypozorovat, že množství rubidia 

vyeluovaného 1M HCl bylo přibližně 2x více než 0,1M HCl. Koncentrace draslíku 

v odměrném roztoku byla přibližně 199 178 ± 2 918 mg∙l-1, poměr rubidium: draslík byl 

tedy přibližně 1: 280. Poměr rubidia ku draslíku v konečném eluátu (1M HCl) byl 

přibližně 1: 370. Bylo provedeno i měření koncentrací sodíku a lithia. Jejich 

koncentrace v roztocích nalezneme v tab. 7. Poměr rubidia ku sodíku, resp. lithia 

v odměrném roztoku byl přibližně 1: 32, resp. 1: 0,05. V 1M HCl byl přibližně poměr 

Rb ku Na, resp. Li 1: 7, resp.1: 0,005.  

  

 Pokus byl zopakován s podobnými výsledky, množství vyeluovaného rubidia 

0,1M HCl a 1M HCl však byli přibližně dvojnásobné, 3,9 ± 0,3 mg∙l-1 při 0,1M HCl, 

resp. 8,1 ± 0,5 mg∙l-1 1M HCl, opět 10x zředěné. Vyšší koncentrace byla způsobena 

pomalejším kapáním z kolony, a tedy delším časovým úsekem setrvání roztoků 

v koloně. Slabší kyselinou chlorovodíkovou byl z kolony vyeluován především draslík, 

který je vázán slaběji k sorbentu než rubidium, 1M kyselinou chlorovodíkovou bylo 

vytěsněno rubidium ve větším množství přibližně dvojnásobném. Poměr obou prvků 

v 1M HCl byl 1: 220. Oproti poměru rubidia k draslíku v odměrném roztoku z výluhu 

bypassových odprašků došlo tedy ke snížení draslíku: rubidiu o 22 %. K malému 

poklesu došlo i u sodíku, koncentrace lithia zůstala přibližně stejná u obou řad.  
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Tabulka 7: Koncentrace rubidia, draslíku, sodíku a lithia v roztocích změřená pomocí AAS 

a ICP-OES 
Roztok Rubidium 

[mg∙l-1] 

Draslík 

[mg∙l-1] 

Sodík 

[mg∙l-1] 

Lithium 

[mg∙l-1] 

 

Výluh z bypassových odprašků 705 ± 28 199 178 ± 2 918 22 647 ± 252 32,6 ± 0,7 

Výluh prolitý 1. kolonou 512 ± 28 187 647 ± 2 509 20 917 ± 394 29,4 ± 0,6 

Eluát z druhé kolny 0,2M KCl 7,7 ± 0,2 147 366 ± 7 243 84 298 ± 240 2,4 ± 0,1 

Eluát z 0,1M HCl 26 ± 3 38 907 ± 539 1 287 ± 23 0,3 ± 0,1 

1M HCl 43 ± 3 15 900 ± 276 310,6 ± 2,1 0,2 ± 0,1 

 

Výluh z bypassových odprašků 705 ± 28 199 178 ± 2 918 22 647 ± 252 32,6 ± 0,7 

Výluh prolitý 1. kolonou 417 ± 63 207 780 ± 1 306 19 995 ± 686 27,4 ± 0,9 

Eluát z druhé kolny 0,2M KCl 8,0 ± 0,2 170 776 ± 3 047 85 095 ± 529 2,5 ± 0,1 

0,1M HCl 39 ± 3 39 495 ± 959 886 ± 25 0,3 ± 0,1 

1M HCl 81 ± 5 17 859 ± 308 375 ± 2 0,2 ± 0,1 
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5  ZÁVĚR 

 
Bypassové odprašky byly charakterizovány metodou rentgenové difraktometrie se 

semikvantitativním vyhodnocením obsahu minerálů metodou RIR, dále byl stanoven 

obsah volného vápna v odprašcích pomocí sacharátové metody. Následně byl vytvořen 

odměrný roztok z výluhu bypassových odprašků. Tento roztok byl analyzován metodou 

atomové absorpční spektroskopie a emisní spektrometrie s indukčně vázaným 

plazmatem. Byla zkoumána koncentrace alkalických prvků, koncentrace rubidia 

v odměrném roztoku byla 705 ± 28 mg∙l-1, koncentrace draslíku 199 178 ± 2 918 mg∙l-1, 

sodíku 22 647 ± 252 mg∙l-1 a lithia 32,6 ± 0,7 mg∙l-1. 

 

Byl nasyntetizován iontoměnič hexakyanoželeznatan draselnoměďnatý pro první 

stupeň separace rubidia.  Pomocí metody rentgenové difraktometrie a rastrovacího 

elektronového mikroskopu s energiově disperzní spektroskopií byla provedena 

charakterizace iontoměniče. Bylo potvrzeno nasyntetizování iontoměniče, obsahoval 

značné množství dusičnanu draselného a malé množství hydroxidusičnanu měďnatého. 

Dále byl iontoměnič zdárně uzavřen do nosiče polyakrylonitrilu a bylo zkoumáno jeho 

chemické složení. Pro druhý stupeň separace byla připravena resorcinolformaldehydová 

pryskyřice a analyzována metodou rastrovací elektronové mikroskopie s energiově 

disperzní spektroskopií.  

 

Byly vytvořeny dvě kolony, první kolona obsahovala sorbent hexakyanoželeznatan 

draselnoměďnatý s polyakrylonitrilem, druhá kolona obsahovala resorcinol-

formaldehydovou pryskyřici. Následně byly kolony promyty roztoky podle návodu a 

byla analyzována eluční činidla a prvkové složení obou sorbentů.  

 

Sorbenty byly zkoumány rastrovacím elektronovým mikroskopem s energiově 

disperzní spektroskopií. Byla vytvořena prvková mapa dílčích sorbentů a bylo 

porovnáno jejich chemické složení. Detekční limity SEM-EDS nebyly dostačující pro 

přesné změření koncentrace rubidia ve všech vzorcích. Pro detekci rubidia bylo 

zkoumáno jednotlivých roztoků použitých k promytí kolon pomocí atomové absorpční 

spektrometrie. Dále byla použita emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

pro zjištění koncentrace draslíku, sodíku a lithia. 

 

Použitím dvou rozdílných koncentrací kyseliny chlorovodíkové byl mírně zvýšen 

poměr rubidia k draslíku. Poměr rubidia k draslíku v počátečním roztoku byl přibližně 

1: 280, při prvním cyklu byl poměr v roztoku 1M HCl přibližně 1: 370, při druhém 

cyklu v závěrečném roztoku byl poměr 1: 220, došlo tedy ke snížení obsahu draslíku ku 

rubidia přibližně o 22 %. Použitím 0,1M kyseliny chlorovodíkové bylo vyeluováno 

přibližně dvojnásobné množství draslíku než při použití 1M kyseliny chlorovodíkové. 

Naopak rubidium bylo více vyeluováno při použití 1M kyseliny chlorovodíkové, 

přibližně dvojnásobek. Poměry rubidia ku sodíku, resp. lithia zůstaly v konečném 

roztoku přibližně stejné. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

AAS     atomová absorpční spektroskopie 

Al2O3    oxid hlinitý 

CaO    oxid vápenatý 

CuFe(CN)6   hexakyanoželeznatan měďnatý 

C3A    trikalciumaluminát 

C2S    dikalciumsilikát 

C3S    trikalciumsilikát 

C4AF    tetrakalciumaluminoferit 

EDS    energiově dispersní spektroskopie 

Fe2O3    oxid železitý 

H2O    voda 

HCl    kyselina chlorovodíková 

ICP-OES   emisní spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem 

K2CuFe(CN)6   hexakyanoželeznatan draselnoměďnatý 

KCl    chlorid draselný 

MgO    oxid hořečnatý 

PAN    polyakrylonitril 

SEM    rastrovací elektronový mikroskop 

SiO2    oxid křemičitý 

SO3    oxid sírový 

XRD    rentgenová difraktometrie 


