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URAN 

Kde se nachází uran v periodické tabulce prvků? 
Kterým, dosud probíraným prvkům se nejvíc podobá a proč? 
Nalezněte další zajímavosti týkající se uranu. 



4. Uran je radioaktivní chemický prvek, kov, patří mezi aktinoidy. 
Prvek byl objeven v roce 1789. 
 
Co znamená pojem aktinoid? 
Jaké historické události se děly v roce 1789? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Radioaktivita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_prvek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aktinoidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/1789


Hustota: 19 g/cm3 
Teplota tání: 1 132 °C 
Teplota varu: 4 131 °C 

Výskyt v přírodě 
Nejstarší, nejznámější a patrně nejdůležitější rudou je uraninit (smolinec) Uranové 
rudy se ve velkém množství vyskytují v Kanadě, Austrálii, USA, Nigeru, Nigérii, 
Kongu, Zairu, Namibii, Gabonu, Rusku, Uzbekistánu a Kazachstánu. 
V ČR se těží Dolní Rožínce na Vysočině.) 
Ve světě existují hospodářsky využitelné zásoby ve výši mezi 1,73 až 9,4 mil. tun, 
při připočtení zásob předpokládaných činí celkové zásoby 16,9 mil. tun, při současné 
spotřebě by tak zásoby vystačily na 260 let; nedostatek uranu se nepředpokládá ani 
v případě masivního rozvoje jaderné energetiky. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Celsia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Celsia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uraninit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Niger
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nig%C3%A9rie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Republika_Kongo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zair
http://cs.wikipedia.org/wiki/Namibie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gabon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uzbekist%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kazachst%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Ro%C5%BE%C3%ADnka


Značné rezervy navíc existují v recyklaci vyhořelého paliva (zásoby by 
se pomocí recyklace, která se dosud nevyplatí, zvýšily o 1/3) a ve 
využití rychlých množivých reaktorů. V případě využití rychlých 
množivých reaktorů by zásoby vystačily na tisíce let. 
 
Velkou výhodou při těžbě uranu je to, že v řadě jeho nalezišť ho je 
možné těžit současně s jinými surovinami, uran je obsažen mimo jiné 
rovněž v uhlí, což je důvod, proč tepelné elektrárny do prostředí 
uvolňujou celkově mnohem víc radioaktivity než elektrárny jaderné. Z 
uhlí by dokonce v budoucnu mohla být získávána podstatná část 
světové spotřeby uranu. 

 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_elektr%C3%A1rna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD


Výskyt, těžba a zpracování v Česku 
   
V minulosti byla významná těžba v ČSSR v Jáchymově, v Horním Slavkově, 
v Příbrami a u Stráže pod Ralskem. V Česku se dosud uranová ruda těží 
poblíž Dolní Rožínky u Žďáru nad Sázavou, jde o jedinou probíhající těžbu 
v Evropské unii. Těžba uranu se prováděla pomocí vhánění silných kyselin 
do podzemí. V ČSSR se zpracovávala uranová ruda v mydlovarském 
podniku MAPE. Areál bývalé zpracovny představuje jednu z nejvážnějších 
ekologických zátěží v ČR. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ralsko_uran.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1chymov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Slavkov
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADbram
http://cs.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1%C5%BE_pod_Ralskem
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Ro%C5%BE%C3%ADnka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C4%8F%C3%A1r_nad_S%C3%A1zavou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mydlovary
http://cs.wikipedia.org/wiki/MAPE


Těžba a úprava 
Uranová ruda obsahující se nejprve vylouží kyselinou sírovou, dusičnou nebo 
chlorovodíkovou.  
 
Redukce UCl4 kovovým vápníkem (draslíkem): probíhá podle rovnice: 

UCl4 + 2 M → U + 2 MCl2  
 
 

 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ruda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_s%C3%ADrov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_dusi%C4%8Dn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_chlorovod%C3%ADkov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Redukce_(chemie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Drasl%C3%ADk


Využití 
Z ekonomického a technologického hlediska je důležité především 
jaderné využití uranu, ostatní možnosti využití jsou spíš vedlejší. 
   
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Atomovy_reaktor.jpg


Dnes se po tzv. obohacení uranu (zvýšení koncentrace izotopu 235U) používá 
jako palivo v jaderných reaktorech nebo jako náplň jaderných bomb. Pro využití 
uranu jako jaderného paliva je nutné zvýšit koncentraci izotopu 235U z 0,72 %  
na 2 – 4 %. Pro použití v jaderné bombě je koncentraci třeba zvýšit na hodnotu 
přes 95 %. 
Z izotopu 238U se v rychlých množivých reaktorech dá vyrábět plutonium, jež 
také může sloužit jako jaderné palivo nebo náplň atomových bomb, tento postup 
se však zatím příliš nepoužívá kvůli vysokým investičním nákladům a vyšší 
technologické náročnosti. 
 

Výhody energetického využívání uranu 
Velkou výhodou energetického využívání uranu je skutečnost, že cena 
samotného uranu tvoří jen malý podíl v nákladech na výrobu elektřiny (v Česku 
kolem 15 %), cena elektřiny je dána především náklady na výstavbu 
elektrárny. K výrobě elektřiny je třeba o několik řádů menší množství jaderného 
paliva než fosilních paliv, je proto relativně snadné a levné i shromažďování 
zásob uranu a jeho skladování. To je vlastnost velmi výhodná pro zajištění 
energetické nezávislosti státu. Na rozdíl od ropy je navíc většina zemí 
vyvážejících uran politicky stabilní a demokratická. 
 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obohacov%C3%A1n%C3%AD_uranu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Izotop
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%BD_reaktor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_zbra%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plutonium


Nejaderné využití uranu 
 
Jako odpad po obohacování uranu zbude tzv. ochuzený uran – ochuzený proto, 
že byl zbaven podstatné části izotopu 235U využitelného jako palivo pro jaderné 
reaktory.  
Uran je pro svou vysokou hustotu využíván všude tam, kde je žádoucí vysoká 
hmotnost (vyvážení, nutnost dosáhout vysoké kinetické energie při malém 
objemu). 
Ve starším, ale ještě používaném Boeingu 747 je používán jako vyrovnávací 

závaží na zádi.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obohacov%C3%A1n%C3%AD_uranu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Izotop
http://cs.wikipedia.org/wiki/Boeing_747


Sloučeniny hexahydrát diurananu sodného (Na2U2O7.6H2O) a hexahydrát 
diurananu draselného (K2U2O7.6H2O) se dosud označují jako uranová žluť 
používající se k barvení skla, glazur a porcelánu (barví na žluto až žlutozeleno, 
přičemž fluoreskuje). V Česku jsou podle (SÚJB) 2 výrobci skla barveného 
uranem,v Česku vyráběné sklo je zdravotně zcela neškodné i při silně 
konzervativním přístupu hodnocení zdravotního rizika. 
Ve fotografii se solí uranu používá k zesilování negativů. Kvůli chemické toxicitě 
se dusičnan uranylu používá pro experimentální vyvolání patologického stavu 
ledvin u pokusných zvířat. 
Uran s obsahem karbidu je vhodným katalyzátorem pro syntézu amoniaku 
Haberovým způsobem. 
 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hexahydr%C3%A1t_diurananu_sodn%C3%A9ho&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad_pro_jadernou_bezpe%C4%8Dnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Negativ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katalyz%C3%A1tor


Nejaderné využití ve vojenství 
Využívá se vedle wolframu pro výrobu podkaliberní střely.  
 
Jaké vlastnosti uranu se využívá při jeho využití na konstrukci střel? 

Střely z ochuzeného uranu byly použity spojenci v Iráku v roce 1991 a 
2003, v Kosovu v roce 1999, pravděpodobně rovněž v Afghánistánu v 
roce 2001. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wolfram
http://cs.wikipedia.org/wiki/APDSFS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/1991
http://cs.wikipedia.org/wiki/2003
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosovo
http://cs.wikipedia.org/wiki/1999
http://cs.wikipedia.org/wiki/Afgh%C3%A1nist%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/2001
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