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Abstract 

 Selenium can be used in various applications e.g. in glass and pigment industry,  electronic 
applications, metallurgy as a steel refining and spheroidizing element in the course of steel and non-
ferrous alloys casting, agriculture and biology, space investigation, military applications, rubber 
industry, cosmetics, etc. and therefore the unceasing attention is paid to its recovery. 

 Nearly whole world selenium production comes from utilization of a by-product of copper 
production, where it accumulates into the anodic slimes. The overview of selenium forms in anodic 
slimes as well as physical and chemical possibilities of its recovery is given in this paper. The attention 
is focused on pyrometallurgical, hydrometallurgical and combined methods of its recovery as well as 
on the possibility of its refining. 

 Besides the heavy metals, the precious metals are contained in the anodic slimes. It is their 
high market price that stimulates the  processing of anodic slime with recovery all valuable metals. 
From the environmental point of view, the special attention should be paid to the wasteless 
technologies. 

 

 

Abstrakt 

 Selén sa dostáva v poslednom období do popredia záujmu pre zaujímavé možnosti jeho 
aplikácie v rozličných oblastiach ako je sklársky a elektronický priemysel, priemysel farbív, v 
hutníctve ako veľmi jemná rafinačná prísada v oceliarstve a sféroidizačný prvok pri odlievaní ocelí a 
zliatin neželezných kovov, v poľnohospodárstve a biológii, v kozmickom výskume a vojenskom 
priemysle, v gumárenskom priemysle a kozmetike. 

 Prakticky celá jeho produkcia je zabezpečená ako vedľajší produkt pri výrobe medi, kde sa 
koncentruje v anódových kaloch. V práci je podaný prehľad foriem výskytu selénu v anódových 
kaloch, možnosti jeho získavania fyzikálnymi a chemickými metódami. Pozornosť je venovaná 
pyrometalurgickým, hydrometalurgickým a kombinovaným spôsobom jeho získania, ako aj 
možnostiam jeho rafinácie. Anódový kal však obsahuje okrem ťažkých kovov aj zlato, striebro a kovy 
platinovej skupiny. Jediná možná cesta je komplexné spracovanie anódového kalu so ziskom všetkých 
záujmových kovov s mimoriadnym rešpektom na ekologickú bezodpadovú technológiu. 

 

 

Úvod 



 Existuje viacero veľmi zaujímavých aplikácií selénu, pre ktoré sa vyplatí tento získavať, 
napríklad pre odfarbovanie skla, použitie vo fotoreceptoroch, usmerňovačoch, v priemysle farbív, v 
hutníctve ako veľmi jemná rafinačná prísada v oceliarstve a sféroidizačný prvok pri odlievaní ocelí a 
zliatin neželezných kovov, v poľnohospodárstve a biológii, v kozmickom výskume a vojenskom 
priemysle, v gumárenskom priemysle a kozmetike. 

 Výskyt selénu je v prírode zriedkavý a celá jeho produkcia je prakticky zabezpečená ako 
vedľajší produkt pri výrobe medi, kde sa koncentruje v anódových kaloch. Odtiaľto je ho možné 
pomerne efektívnym spôsobom získavať. Nie sú to však zaužívané praktiky, pretože so 75 
elektrolytických rafinérií medi iba 20 produkuje selén [1]. 

 

 

Formy prítomnosti selénu v anódových kaloch 

 Tuhnutie anód s nízkym obsahom selénu ( okolo 0.05 hm. % ) začína tvorbou metalickej fázy 
Cu. Rozpúšťanie Se do tuhej medi je veľmi malé. Selén obohacuje tekutú fázu a tuhne vo forme Cu2Se 
[2]. Anódový kal vzniknutý z takýchto anód obsahuje Se vo forme Cu3Se2 a Cu7Se4. 

 Tuhnutie anódovej medi s obsahom 2.2 hm. % Se, čo je eutektické zloženie systému Cu - Se 
začína tvorbou metalickej medenej fázy s obsahom malého množstva Se. Rozpustnosť Se v tuhej medi 
je veľmi malá ( 0.02 atómových % pri 1050°C ) [3]. V tuhej anóde Se segreguje v podobe Cu2Se 
inklúzií. Po hraniciach zŕn sú inklúzie Cu2Se v podobe vlasov. Anódový kal z rafinácie takejto medi 
obsahuje selén vo forme Cu2-xSe a meď v podobe Cu2O. 

 Vysoký obsah striebra v anódovej medi má za následok vznik fáz s obsahom selénu Cu2Se, 
Ag(Cu) a Ag,Se(Cu). Charakteristickou črtou takýchto anód je pokrytie ich povrchu veľmi jemným 
strieborným práškom. Anódový kal z tejto medi obsahuje selén vo forme Ag2Se, Cu2Se, CuAgSe a 
Ag2Se. Striebro je prítomné tiež v elementárnej forme. 

 Obsah antimónu, bizmutu a niklu v anódovej medi má tak isto vplyv na chovanie sa selénu v 
medi. Obecne tieto prvky zapríčiňujú kryštalizáciu jednotlivých fáz pri rozličných teplotách. Pri 
anódach s obsahom Sb je výsledkom vznik inklúzií Cu2Se s rozličným obsahom prímesí kovov, ako aj 
rozličnej morfológie. Anódové kaly po elektrolýze obsahujú selén vo fázach Cu3Se2, CuSe2 a CuSe. 

 Obsah Bi formuje vznik inklúzií zloženia Cu2Se v anódach a vznik anódových kalov, 
obsahujúcich Se vo forme Cu3Se2 a Cu7Se4. 

 Obsah Ni formuje vznik inklúzií tak isto zloženia Cu2Se v anódach a vznik anódových kalov, 
obsahujúcich Se vo forme Cu3Se2, Cu7Se4, CuSe, Cu2Se a CuSe2. 

 Tab.1 sumarizuje formy Se v anódovom kale podľa prítomnosti prímesových kovov a obsahu 
Se v medenej anóde [4]. 

 Pri obsahu ďalších prímesí, ako Pb a Ag, anódový kal obsahuje Cu2Se a (Cu,Ag)2Se, resp. pri 
obsahu Te aj zlúčeniny typu Cu2(Se,Te) a AgCuSe [5-7]. 

 

 

 

 

 

 

   
                                 Table 1  The selenium occurence in anodic slimes 

 



 

Spôsoby získavania selénu 

 Metódy získavania selénu možno rozdeliť na fyzikálne a chemické. Ku fyzikálnym metódam 
patria tie, pri ktorých sa selén získava oddelením od prímesí zmenou svojho agregátneho zloženia 
následkom premeny, napríklad do kvapalného alebo plynného stavu. K chemickým metódam patria tie, 
pri ktorých selén prechádza do takých chemických zlúčenín, ktoré sa ľahko oddeľujú od prímesí vo 
forme zlúčenín selénu, alebo v elementárnej forme. 

 K fyzikálnym metódam získania selénu patrí tavenie kalu a oddelenie roztaveného selénu od 
tuhých prímesí. Účinnosť je vysoká, avšak ak kal obsahuje aj telúr a síru, tento proces je nepoužiteľný 
vzhľadom na blízke body topenia týchto troch prvkov. Technický selén sa získava pražením kalu spolu 
so sódou pri 700°C a jeho zachytávaním v kondenzátore. Rafinácia surového selénu sa deje destiláciou. 

 Známou chemickou metódou získania selénu je jeho oxidácia do formy prchavého SeO2. 
Tento sa oddelí od prímesí a redukuje sa pomocou kyseliny sírovej, alebo chlorovodíkovej podľa 

 

 

 2 SO2 + SeO2 + 2 H2O → Se + 2 H2SO4     (1) 

 

 

Do zrazeniny vypadáva amorfný selén, ktorý sa premýva vo vodnej suspenzii pri 80 až 100°C, čím sa 
selén premieňa na čierny a omnoho hutnejší. 

 Z termodynamického hľadiska je kovové striebro stabilné v oblasti nízkych parciálnych tlakov 
SeO2, zatiaľ čo tuhé Ag2SeO3 je stabilné v oblasti pri vysokých parciálnych tlakoch SeO2 a kyslíka. 
Aby sa dosiahla vysoká odstrániteľnosť selénu oxidačným pražením, je žiadúci rozklad Ag2Se do 
kovového striebra, pričom je nutné striktne sa vyvarovať možnosti tvorby Ag2SeO3. Z toho dôvodu je 
veľmi dôležitým faktorom kontrola parciálneho tlaku SeO2 v pražiacom procese. So stúpajúcou 
teplotou oblasť stability kovového striebra sa zväčšuje smerom ku vyšším parciálnym tlakom kyslíka. 
Teplota je dôležitým faktorom pri dosiahnutí vysokej odstrániteľnosti selénu. 

 Výsledky štúdia praženia anódového kalu s vysokým obsahom selénu (~ 27%) [8] rezultujú 
nasledovné: 

- V dusíkovej atmosfére začína prchanie selénu okolo 365°C. 

- V oxidačnej atmosfére sa selenidy striebra v kale rozkladajú pri teplote okolo 500°C buď priamo, 
alebo cestou tvorby prechodných zlúčenín striebra so selénom. Prchanie selénu značne závisí od 
parciálneho tlaku SeO2 na reakčnom povrchu, ktorý sa musí udržiavať veľmi nízky za účelom 
vysokej efektívnosti prchania. Toto je veľmi obtiažne a preto sa oxidačné praženie považuje za nie 
veľmi efektívny proces. 

- V sulfatačnej atmosfére prebieha proces prchania selénu a jeho zlúčenín veľmi úspešne, prakticky do 
úplného odstránenia selénu pri použití nízkeho parciálneho tlaku SO2 alebo kyslíka. Selenidy 
striebra sa veľmi ľahko transformujú na sulfát striebra s totálnou emisiou Se a SeO2. 

  

 Pražiaci proces na horeuvedených princípoch popísal Hoffmann [9]. 

 Iným spôsobom oxidácie selénu je použitie kyseliny dusičnej. Lúhovanie anódového kalu 
kyselinou dusičnou [10-14] je založené na nasledovných reakciách 

 

 

 Se + 4 HNO3 → H2SeO3 + 4 NO2 + H2O    (2) 

 Ag2Se + 4 HNO3 → H2SeO3 + 2 AgNO3 + H2O + 2 NO  (3) 



 

 

Selén vystupuje v roztoku vo forme príslušných kyselín a výťažnosť selénu je okolo 97.5 %. Získanie 
selénu z roztoku je možné dosiahnuť neutralizáciou odstriebreného roztoku pomocou NaOH, alebo 
amoniaku podľa 

 HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O     (4) 

 H2SeO3 + Cu(NO3)2 + 2 NaOH → CuSeO3 + 2 NaNO3 + 2 H2O  (5) 

 

 

 Ďalšou metódou získavania selénu sú chloračné metódy, ktoré môžu ísť suchou, alebo mokrou 
cestou [15]. Vysokoteplotné chloračné metódy sa nepoužívajú pre značné obtiaže s kontrolou teploty 
behom chlorácie, obtiažnosťami oddeľovania jednotlivých odprchaných chloridov a stratami vplyvom 
zlej pórovitosti fluidného lôžka, pretože viacero vzniknutých chloridov má nízke teploty tavenia. 
Všetky tieto aspekty zabránili komercionalizácii tohoto procesu. 

 Hydrometalurgické chloračné metódy spracovania anódových kalov sú vhodné pre získavanie 
selénu [9]. V tomto procese však dochádza ku chlorácii mnohých sprievodných prvkov, 
nachádzajúcich sa v kale, ktoré vo výsledku tvoria komplexný roztok rozpustných chloridov. Znamená 
to, že hydrometalurgická chloračná cesta znamená zmenu prakticky všetkých kovov, nachádzajúcich sa 
v kale a nielen selektívne selénu. 

 Pri mokrej chloračnej ceste sa cez vodný rmut kalu, obsahujúci elementárny selén, alebo 
selenidy preháňa plynný chlór, pričom prebiehajú nasledovné pochody 

 

 

 Cl2 + H2O → HOCl + HCl      (6) 

 

 

Oxidácia selénu, nachádzajúceho sa v elementárnej forme a vo forme selenidov prebieha podľa 

 Se + 2 HOCl + H2O → H2SeO3 + 2 HCl    (7) 

 Se + 3 HOCl + H2O → H2SeO4 + 3 HCl    (8) 

 Cu2Se + 4 HOCl → H2SeO3 + 2 CuCl2 + H2O   (9) 

 Cu2Se + 5 HOCl → H2SeO4 + 2 CuCl2 + HCl + H2O   (10) 

 

 

Kal vo vodnom rmute alebo v roztoku s kyselinou chlorovodíkovou sa prebubláva plynným chlórom, 
alebo iným oxidantom, ktorý uvoľňuje chlór z kyseliny chlorovodíkovej pri okolo 100°C. Selén a 
selenidy za týchto podmienok sa veľmi rýchlo oxidujú podľa 

 

 

 Se + 2 Cl2 → SeCl4      (11) 

 Ag2Se + 3 Cl2 → 2 AgCl + SeCl4     (12) 

 

 



Selén hydrolyzuje, tvoriac kyselinu chlórovodíkovú 

 SeCl4 + 3 H2O → H2SeO3 + 4 HCl     (13) 

 

 

Chlór môže spočiatku vracať selén do roztoku v šesťmocnej forme, ale ako vzrastá acidita vplyvom 
HCl, spontánne prebieha redukcia selénu do štvormocnej formy. 

 Straty selénu z roztoku sú zanedbateľné. Reakcia je rýchla a umožňuje získavať drahé a 
vzácne kovy do roztoku. 

 Z roztoku môže byť selén získavaný selektívne redukciou pomocou oxidu siričitého. 
Podmienky acidity, teploty a rýchlosti reakcie musia byť veľmi opatrne kontrolované, pretože hrozí 
riziko tvorby SeCl, ktorý reaguje s elementárnym selénom, tvoriac dechtu podobnú mazľavú hmotu, čo 
spôsobuje technologické problémy. Selén sa môže získavať napríklad vákuovou destiláciou, pričom vo 
zvyšku ostávajú ušľachtilé kovy. 

 Iný spôsob získavania selénu z kalov je založený na tom, že selén, podobne ako síra, reaguje 
pri ohreve s roztokom hydroxidu 

 

 

 3 Se + 6 NaOH → Na2SeO3 + 2 Na2Se + 3 H2O   (14) 

 

 

Selenid sodný sa ľahko oxiduje kyslíkom, pričom vypadáva selén 

 

 

 Na2Se + 1/2 O2 + H2O → Se + 2 NaOH    (15) 

 

 

 Tavením kalu so sódou sa tvorí selenit a čiastočne selenát. Získaný materiál sa lúhuje vo vode 
a odparuje do sucha. Zvyšok sa pri vysokej teplote taví s uhlím, pričom prebiehajú reakcie 

 3 C + Na2SeO3 → Na2Se + 3 CO     (16) 

 4 C + Na2SeO4 → Na2Se + 4 CO     (17) 

 

 

Tavenina sa lúhuje vo vode, filtruje a do číreho roztoku sa privádza vzduch, pomocou ktorého sa 
selenid sodný oxiduje na elementárny selén. 

 Výhodou horeuvedených postupov je možnosť spracovania kalov, obsahujúcich selén v 
elementárnej forme i vo forme zlúčenín. Nedostatkom týchto metód je veľká možnosť úletov, 
mnohoetapovosť a tým i ekonomická náročnosť procesov a tiež toxicita vznikajúcich odplynov. 

 Selén tvorí s niektorými roztokmi odpovedajúce zlúčeniny, ako selenosulfáty, selenokyanáty, 
selenosiričitany, selenosulfidy a podobne, napr. 

 

 

 Se + Na2S → Na2SeS      (18) 



 Se + Na2SO3 → Na2SeSO3      (19) 

Selenosulfid je nestabilný a vzdušným kyslíkom sa oxiduje podľa 

 

 

 Na2SeS + 1/2 O2 + H2O → Se + S + 2 NaOH    (20) 

 

 

Selén sa rozpúšťa v roztoku kyanovodíka podľa 

 

 

 Se + KCN → KCNSe      (21) 

 

 

Roztok selenokyanidu sa rozkladá vriacou vodou, filtruje sa a premýva zvyšok. Potom sa filtrát zalieva 
kyselinou chlorovodíkovou a získava sa selén 

 

 

 KCNSe + HCl → Se + KCl + HCN     (22) 

 

 

Táto metóda, okrem toho, že je mimoriadne nebezpečná z hygienického hľadiska, dáva selén nie veľmi 
vysokej čistoty. 

 Za účelom získania Se z chudobných kalov (~ 4 % Se) sa kal po premytí sódou opracúva 
studeným 30%-ným roztokom Na2SO3. Z roztoku sa selén získa prídavkom 35%-nej H2SO4 vo forme 
asi 92 % Se. Takto sa z kalu získa asi polovica Se. Pri opracovaní kalu roztokom Na2SO3 a ohreve sa 
účinnosť získania Se zvýši na 60 - 70 %, ale zníži sa jeho kvalita [15]. 

 

 

 Praženie anódového kalu so sódou zabezpečí konverziu selénu do jeho šesťmocnej formy. 
Kaly sú intenzívne miešané s karbonátom sodným a vodou, pričom sa získa tuhá pasta. Táto pasta sa 
peletizuje pri súčasnom zabezpečení dostatočnej pórovitosti pre prístup oxidačného vzduchu. 

 Praženie prebieha v rozmedzí teplôt 530 - 650°C. Počas tohoto procesu nedochádza ku 
prchaniu zlúčenín selénu, ale celé množstvo sa mení do šesťmocnej formy. 

 Výpražok sa lúhuje vo vode a šesťmocné selénové zlúčeniny sa rozpúšťajú ako selenát sodný. 
Získavanie selénu z roztoku sa deje kryštalizáciou a kryštalický selenát sodný je miešaný s dreveným 
uhlím a pri kontrolovaných podmienkach je zohrievaný, pričom sa redukuje na selenid sodný. Kal 
selenidu sodného je lúhovaný vodou, pričom sa získa typická mazľavá oranžovo - červená hmota. 
Zohriatím na 60°C vzniká kryštalická modifikácia vo forme hustej čiernej hmoty vo veľmi malom 
množstve pri porovnaní s predošlou červenou formou. 

 Existuje tiež podobný proces, pričom redukcia šesťmocného selénu sa deje pomocou 
koncentrovanej HCl, alebo železnatou soľou, ktorá katalyzuje chloridové ióny ako reduktant. 

 Ďalšou možnosťou získavanie selénu z anódových kalov je tlaková oxidácia kalov v 
alkalických roztokoch. Tieto pochody prebiehajú pri 200°C v roztoku hydroxidu sodného o 
koncentrácii 100 - 500 g/l, čo závisí od koncentrácie Se v kale. Parciálny tlak kyslíka sa mení v 



rozmedzí od 0.15 až 1.5 MPa. Doba reakcie sa pohybuje okolo štyroch hodín, ale môže byť až dvanásť 
hodín pri vyššej efektívnosti získavania selénu [9]. 

 

 

Záver 

 Pre získanie selénu možno použiť pyrometalurgické, hydrometalurgické a kombinované 
spôsoby. Výber vhodného spôsobu závisí od kvality anódového kalu, množstva prímesí, najmä obsahu 
telúru a ušľachtilých kovov a celkovej stratégie prevádzky toho - ktorého závodu. 

 Výhodou hydrometalurgických pochodov je práca pri nízkych teplotách, získanie Ag a Se do 
osobitných produktov. Nevýhodou je relatívne veľký počet krokov, filtrácia prakticky po každom 
kroku, spracovanie odpadných vôd, v niektorých prípadoch likvidácia plynných emisií a tiež v 
niektorých prípadoch nároky na konštrukčný materiál. 

 Výhodou pyrometalurgického procesu je jednoduchší postup. Vyžaduje si však zvýšené 
teploty na praženie. Získaný selén môže byť veľmi čistý. Nevýhodou je prechod časti Ag do roztoku. 
Pri pyrometalurgickom spôsobe je nevyhnutné zabezpečiť kontrolovaný pohyb plynných splodín 
vzhľadom na toxicitu zlúčenín Se. 

 Zdá sa, že pre prvotné posúdenie sa zdá predsa len výhodnejší hydrometalurgický spôsob 
získania selénu a to mokrou chloridovou technológiou. Táto metóda dáva vynikajúce výťažnosti selénu 
a tiež telúru a je veľmi vhodná pre podmienky získavania drahých a vzácnych kovov, ale tiež pre 
možnosť totálnej integrácie do technológie získavania všetkých zložiek z anódových kalov. 

 Selén môže byť získaný z chloridových roztokov spolu s ušľachtilými kovmi kontrolovanou 
redukciou pomocou oxidu siričitého. Selénový produkt takto získaný môže byť podrobený 
vytesňovaniu v nitrátoch a nakoniec podrobený vákuovej destilácii za účelom získania vysokočistého 
selénu a zvyškov kovového zlata a kovov platinovej skupiny. 

 Anódový kal obsahuje okrem celého radu ťažkých kovov najmä zaujímavé kovy zlato, 
striebro a kovy platinovej skupiny. Jediná možná cesta je komplexné spracovanie anódového kalu so 
ziskom všetkých záujmových kovov s mimoriadnym rešpektom na bezodpadovú technológiu a 
hygienické predpisy. 
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