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Abstract 

 Selenium was discovered in 1818 by the great Swedish chemist, Berzelius, who was 
investigating the nature of reddish substances depoited on the walls  of lead chambres in a sulphuric 
acid plant in Gripsholm. No mineral ores contain economicaly - significant concentrations of selenium. 
The largest source of selenium is the anode slime formed during the electrolytic refining of copper. 
Selenium recovered as a byproduct during the copper smelting generally contains less than 90% Se.  A 
variety of the processes exist for refining crude selenium to the commercial grade 99,5% or to a high 
grade purity selenium 99,99%. Chemical and physical methods are used. Chemical methods of 
impurity removal generally cannot produce a product greater than 99,95% Se, and may require several 
process stages and  long residence times. The volatile impurities can be separated by distillation, or by 
rectification. The different methodes of crude selenium refinning  are discussed in this paper. 

 

 

Abstrakt 

 Porovnanie a teoretický rozbor rôznych spôsobov rafinácie surového selénu tvorí náplň 
príspevku. Pre výber efektívneho spôsobu jeho rafinácie je dôležité poznať v akej forme sa prímesi v 
surovom seléne nachádzajú a ako sa správajú pri rôznych fyzikálno-chemických procesoch. Z dôvodu 
rôznej kvality surového selénu existuje množstvo chemických a fyzikálnych spôsobov jeho rafinácie, 
ktoré využívajú predovšetkým také vlastnosti selénu ako sú: vysoký tlak pár selénu a jeho zlúčenín, 
možnosť redukcie selénu z roztoku kyseliny seleničitej a jej solí.  

 

 

1.Úvod 

 Potom ako švédsky chemik Berzelius izoloval selén v roku 1817  z červenohnedej usadeniny 
vznikajúcej pri spaľovaní síry pochádzajúcej z meďonosných pyritov boli objavené mnohé vzácne 
vlastnosti tohoto prvku. To viedlo k nárastu jeho využívania v rôznych oblastiach a tým aj  k zvýšeniu 
požiadaviek na jeho čistotu. Výroba selénu priamo z rúd je neekonomická. Hlavným zdrojom  selénu 
sú teda medziproduty vznikajúce pri výrobe kovov. V súčasnosti sa selén vyrába najmä z anódových 
kalov, vznikajúcich pri elektrolytickej rafinácii medi, v ktorých sa selén pri pyrometalurgickej výrobe 
medi koncentruje. Surový selén získaný pri spracovaní anódových kalov obsahuje celý rad prímesí. Je 
preto nutné ho ďalej rafinovať. 

2. Chemické spôsoby rafinácie surového selénu 



 Podstata chemických spôsobov rafinácie spočíva v získaní selénu najprv vo forme zlúčenín 
ľahko oddeľujúcich sa od prímesí a v následnom vylúčení elementárneho selénu z týchto zlúčenín.  Z 
chemických spôsobov rafinácie  surového selénu  nadobudol doteraz široké uplatnenie predovšetkým v 
priemyselných podmienkach síričitanový spôsob, ktorý spočíva v rozpúšťaní surového selénu v roztoku 
síričitanu sodného Na2SO3 pri teplote 100°C  za vzniku selenosíričitanu sodného Na2SeSO3, podľa 
reakcie(1): 

 

 

   Na2SO3(l) + Se(s) = Na2SeSO3(l)       ( 1 )                                                    

 

 Pri následnom ochladení roztoku sa pri teplote 25°C vylučuje elementárny selén, podľa 
reakcie [1]: 

 

 

   Na2SeSO3(l)  = Na2SO3(l)+ Se(s)          ( 2 ) 

 

 

 Operácia rozpúšťania a vylučovania selénu sa uskutočňuje dovtedy, kým sa získa selén 
odpovedajúcej čistoty. Získaný čistý selénový prášok sa taví alebo sa ešte dodatočne rafinuje vákuovou 
destiláciou pri teplote 400°C a tlaku 400 až 800 Pa, čím sa vo vyrafinovanom seléne obsah prímesí 
podstatne zníži. Podľa Hoffmana [2] je výťažnosť selénu pri kryštalizácii z roztoku Na2SeSO3  podľa 
reakcie (2) pomerne nízka, a preto sa na jeho získavanie z roztoku Na2SeSO3 používa aj iný spôsob, 
ktorého podstatu vyjadruje nasledujúca chemická reakcia [2]:  

 

 

                          Na2SeSO3(l)+ H2SO4(l)= Na2SO4(l)+ SO2(g)+ Se(s)+ H2O(l)   ( 3 ) 

 

 

 Nevýhodou  tohto  spôsobu  je  veľká  spotreba kyseliny sírovej a vznik plynnej a kvapalnej 
fázy, ktorá musí byť deponovaná. 

 Síričitanovým spôsobom rafinácie surového selénu je možné získať selén vysokej čistoty pri 
pomerne nízkych nákladoch a za použitia jednoduchej aparatúry. Tento spôsob neumožňuje však 
odstránenie takých prímesí ako sú: ortuť, síra a  antimón. Problémom pri rozpúšťaní selénu v  síričitane 
sodnom môže byť prítomnosť zlata, pretože Na2SeSO3 má schopnosť rozpúšťať určité  množstvo zlata 
a tým znečisťovať vyzrážaný selén. 

 V menšej miere sa doteraz v priemyselných podmienkach uplatňuje tiež hydridový spôsob a 
rafinácia surového selénu oxidáciou. 

 Hydridový spôsob rafinácie surového selénu je založený  na  vzniku  a následnom rozklade 
selenovodíka H2Se a iných vzniknutých hydridov. Na roztavený  surový selén sa pôsobí vodíkom pri 
teplote 550°C, kedy sa uvoľňujú prímesi, ktoré pri tejto teplote s vodíkom ľahšie reagujú. Selén pri 
tejto teplote s vodíkom nereaguje a aktívne začína selén reagovať s vodíkom až  pri zvýšení  teploty na 
650°C podľa reakcie [3]: 

 

 

   Se(l)  +  H2(g) =  H2Se(g)                                       ( 4 ) 



 

 

 Pri 75%-tnej disociácii selenovodíka vzniká práškový selén, ktorý sa ďalej pretavuje a zvyšný 
nedisociovaný selénovodík sa vracia na začiatok procesu. Medzi výhody tohto spôsobu patria: možnosť 
odstránenia takých  prímesí ako sú: meď, ortuť, olovo,  cín, striebro, niób, bizmut, železo, kremík, 
arzén a telúr. Použitie tohto spôsobu  v priemysle ovplyvňuje predovšetkým vysoká toxicita hydridov ( 
hlavne H2Se )  . 

 

 

 Rafinácia  selénu  jeho  oxidáciou  patrí  medzi  efektívne a  perspektívne spôsoby rafinácie. 
Rafináciu selénu týmto spôsobom je možné rozdeliť do troch technologických operácií [4]:  

oxidácia surového selénu  

rafinácia oxidu seleničitého 

redukcia vyrafinovaného oxidu seleničitého  

 

 

 Jedným z možných spôsobov  oxidácie selénu je tavenie  surového  selénu  v kremennej 
trubici v elektrickej peci [1,3]. Nad povrchom roztaveného selénu sa fúka kyslík a vznikajúci plynný 
SeO2 kondenzuje v kondenzátore. Optimálne podmienky tohto procesu sú podľa Isakovej a 
Rezňjakova [3] : 

teplota tavenia: 560°C 

prietok kyslíka: 1000ml/min  

spotreba kyslíka: 405g O2/ 1 kg Se 

 Pre získanie vysokočistého selénu sa oxidácia  robí  pri optimálnej teplote  a oxid seleničitý sa 
zachytáva v destilovanej vode. Z roztoku sa elementárny selén vyzráža hydrátom hydrazínu 
N2H4.H2O. V dôsledku vysokej spotreby drahého N2H4.H2O boli uskutočnené skúšky vyzrážania 
elementárneho selénu z roztoku zohriateho na 100-120°C čistým oxidom síričitým. Vyzrážaný 
elementárny selén sa väčšinou ešte ďalej rafinuje vákuovou destiláciou, čím sa získa selén o čistote 
99,999% Se. 

 V závode Outokumpu [5] surový selén tavia v prúde kyslíka pri teplote 600°C za vzniku oxidu 
seleničitého, podľa chemickej reakcie: 

 

 

   Se(s) + O2(g) = SeO2(g)                                 ( 5 )       

 

 

 SeO2 sa zachytáva vo vode a vyzráža oxidom síričitým na elementárny selén, podľa 
nasledujúcej chemickej reakcie: 

 

 

   SeO2(g)+ 2SO2(g)+ 2H2O(l)= Se(s) + 2H2SO4(l)      ( 6 ) 

 

 



 Podmienkou dobrého priebehu  chemickej reakcie ( 6 ) je zabezpečenie vhodného kyslého 
prostredia. V opačnom prípade dochádza ku tvorbe tiozlúčenín podľa nasledujúcich chemických 
reakcií [4]: 

 

 

   SeO2(g)+ 3SO2(g)+ 2H2O(l)= H2SeS2O6(l)+ H2SO4(l) ( 7 ) 

 

 

   2SeO2(g)+ 2SO2(g)+ 2H2O(l)= H2Se2SO6(l)+ H2SO4(l)  ( 8 ) 

 

 

V kyslom prostredí sa tieto zlúčeniny rozkladajú za vzniku elementárneho selénu.  

 

 

 V prípade ak je potrebné zo selénu odstrániť značné množstvo telúru, je možné postupovať 
nasledovne: selén sa  vo vlhkom stave granuluje a tieto granule sa oxidačne tavia pri teplote 550 - 
625°C. Selén sa pritom oxiduje na oxid seleničitý, ktorý kondenzuje a pohlcuje sa  v tuhej sóde 
zohriatej na teplotu 500°C. Telúr zostáva vo výpražku. Sóda po nasýtení oxidom seleničitým sa v 
prítomnosti uhlíka alebo vodíka redukuje. Vyredukovaný produkt sa lúhuje pri teplote 60 - 80°C vo 
vode, nerozpustný zbytok  sa odfiltruje od roztoku a roztokom sa necháva prebublávať vzduch, v 
dôsledku čoho nastane rozklad Na2Se a vylučuje sa čistý, práškový selén [1]. 

 Medzi perspektívny spôsob rafinácie surového selénu z hľadiska čistoty získaného selénu patrí 
aj chloridový spôsob, ktorý je založený na vzniku chloridov selénu a ich následnom rozklade. Tento 
proces je možné uskutočniť dvoma spôsobmi [1,2]:    

 Prvý spôsob spočíva v pôsobení plynného chlóru na surový selén a jeho následnom prechode  
do  roztoku  podľa chemických reakcií [2]: 

 

 

   Se(s)+ 2Cl2(g) = SeCl4(l)                               ( 9 ) 

 

 

   SeCl4(l)+ 3H2O(l) = 4HCl(l) + H2SeO3(l)   (10) 

 

 

V nadbytku chlóru môže dôjsť k oxidácii kyseliny seleničitej, podľa reakcie [4]: 

    

   H2SeO3(l) + Cl2(g)+ H2O(l) = H2SeO4(l)+ 2HCl(l)      (11) 

 

 

 Roztok sa odfiltruje od prímesí, varom sa kyselina selénová premení na kyselinu seleničitú a 
selén sa z roztoku  H2SeO3 nakoniec vyzráža oxidom siričitým.  Získaný  selén o čistote 96,5% Se sa 
ďalej rafinuje vákuovou destiláciou. Týmto spôsobom sa získa vyrafinovaný selén čistoty  až 99,99% 
Se. 



 

 

 Podľa druhého spôsobu  sa rafinácia surového selénu robí cez  jeho oxid-chlorid.  
Východiskové produkty sú: surový selén a oxid seleničitý, ktoré v prítomnosti plynného chlóru reagujú 
za vzniku SeOCl2, podľa chemických reakcií [2,4]: 

 

 

   Se(s)+ 2Cl2(g) = SeCl4(l)                                   (12) 

 

 

   SeCl4(l) +  SeO2(g) = 2SeOCl2(l)      (13)    

 

 

 Vzniknutý SeOCl2 sa ďalej podrobuje nízkoteplotnej vákuovej destilácii alebo rektifikácii. 
Vyrafinovaný SeOCl2 sa môže redukovať pomocou HCOOH, SO2 alebo plynným vodíkom.  Najlepšie 
výsledky sa dosiahli pri redukcii SeOCl2 plynným vodíkom pri teplote 1000°C [7]. Hlavnou 
nevýhodou tohto procesu je uvoľňovanie chlóru, ktorý je veľmi toxický plyn. 

 

 

 Okrem vyššie uvedených spôsobov rafinácie selénu, existujú aj také spôsoby, ktoré doteraz 
nenašli široké uplatnenie v priemyselných podmienkach, jednak z hľadiska environmentálnych 
problémov a tiež z nerentabilnosti ich technológií. Medzi takéto procesy patria napr.: kyanidový spôsob 
( použitie NaCN alebo KCN), rafinácia selénu elektrolýzou, hydrogenizáciou a iné. Určitý význam z 
týchto technológií má spôsob rafinácie selénu, podľa ktorého sa surový selén taví s tavidlami za stáleho 
miešania pri teplote 320-340°C. Ako tavidlo sa používa eutektická zmes KNO3 a NaNO3, ktorej 
teplota topenia je 230°C.  Pri tavení  kovové prímesi nachádzajúce sa v surovom seléne reagujú s 
tavidlami podľa nasledujúcej chemickej reakcie [8]: 

 

 

   Me +  (K,Na)NO3 = MeO +  (K,Na)NO2     (14)          

 

 

Týmto spôsobom, ktorý  umožňuje  v pomerne krátkom čase spracovať veľké množstvo materiálu sa 
rafinuje predovšetkým surový selén s obsahom malého množstva takých prímesí ako sú: arzén, 
antimón, olovo a cín.  

 

 

3. Fyzikálne spôsoby rafinácie selénu 

 Medzi fyzikálne spôsoby rafinácie selénu patria také spôsoby, pri ktorých sa selén viazaný s 
prímesami v tuhej fáze  transformuje na samostatnú kvapalnú alebo plynnú fázu. Najrozšírenejším 
fyzikálnym spôsobom rafinácie selénu, ktorý nadobudol aj široké uplatnenenie v priemyselných 
podmienkach  je jeho rafinácia destiláciou. Destilácia selénu spočíva v rozdieloch v tlakoch nasýtených 
pár selénu a v ňom obsiahnutých prímesí. Zo závislosti tlaku nasýtených pár kovov, selenidov a iných 
zlúčenín prítomných v kovovom seléne od teploty, uvedenom na obr.1 [3,9,10],  

Fig.1 Dependence of the pressure of pure metal vapours and vapours of metal selenides on temperature [3,9,10] 



 

 

vyplýva, že len u síry, ortuti a oxidu seleničitého je tlak nasýtených pár väčší ako u elementárneho 
selénu. Tlak nasýtených pár telúru, arzénu, kadmia, selenidov antimónu, arzénu a ortuti je blízky k 
tlaku nasýtených pár selénu. Ostatné prímesi prítomné v surovom seléne ako napr. striebro, meď, cín sú 
menej prchavé. To znamená, že medzi ťažko odstránitelné prímesi v procese destilácie  patria: ortuť, 
síra, arzén, antimón a telúr.  

 Dôležitým parametrom charakterizujúcim proces destilácie je rozdeľovací koeficient, alebo 
koeficient relatívnej prchavosti α, ktorý je definovaný nasledujúcim vzťahom [3]:   

 

 

   α ≈ x(g) / x (λ)≈ c(g) /c(l)       (15) 

 

 

kde x(g), x(l) sú mólové zlomky zložky v plynnej a v kvapalnej fáze a 

        c(g), c(l)     sú koncentrácie zložky v plynnej a v kvapalnej fáze.         

 Pre binárne ideálne roztoky je koeficient relatívnej prchavosti definovaný podľa vzťahu [1,3]:   

 

 

   α = p01/p02       (16) 

 

 

kde p01,p02  sú štandardné tlaky nasýtených pár prvej a druhej zložky v čistom stave 

                 pri danej teplote         

 Okrem koeficientu relatívnej prchavosti je dôležitým parametrom aj hodnota celkového tlaku, 
pri ktorom sa proces destilácie uskutočňuje. Je známe, že so znížením tlaku sa proces odparovania 
urýchľuje a teplota destilácie môže byť nižšia ako pri atmosferickom tlaku. Znížením teploty sa pre 
väčšinu sústav Se - prímes zvyšuje aj koeficient relatívnej prchavosti, ale zároveň dochádza aj ku 
zvýšeniu viskozity a povrchového napätia selénu, čo môže mať nepriaznivý vplyv na jeho odparovanie. 
Z uvedeného vyplýva, že pre efektívny priebeh destilácie je nutné zvoliť optimálne hodnoty teploty a 
tlaku. Roztavený selén sa tiež vyznačuje veľkou reakčnou schopnosťou, v dôsledku čoho je dôležitý 
výber vhodného konštrukčného materiálu pre výrobu destilačného zariadenia. Požiadavka destilovať 
selén pri najmenšej možnej teplote má svoje opodstatnenie v priemyselných podmienkach, 
predovšetkým z hľadiska  spotreby tepelnej energie a zníženia možnej korózie zariadenia. Z vyššie 
uvedeného vyplýva, že selén sa v priemyselných podmienkach prevažne rafinuje destiláciou vo vákuu. 
Výber vhodného zariadenia, ako aj podmienok vákuovej destilácie selénu závisí od kvality vyrobeného 
selénu, ako aj od požadovanej čistoty vyrafinovaného selénu. Pre získanie vysokočistého selénu sa 
proces destilácie uskutočňuje niekoľkokrát. Efektívnosť vákuovej destilácie je možné zvýšiť tiež 
použitím vhodných prísad a tavidiel, ktoré je možné použiť na naviazanie tej ktorej prímesi pred 
destiláciou, čím sa dosiahne jej lepšie odstránenie. Vanjukov [3] odporúča pre účinnejšie odstránenie 
síry zo selénu viazať prímesi síry železom. 

 Oveľa efektívnejším spôsobom rafinácie selénu v porovnaní s jednoduchou destiláciou je 
rektifikácia. Proces rektifikácie sa uskutočňuje v protiprúdnych rektifikačných kolónach, v ktorých 
prebieha takmer úplne oddelenie prímesí. 

 Pre zriedené roztoky medzi koncentráciou prímesi v odoberanom produkte (cd) a dĺžkou (Zk) 
rektifikačnej kolóny existuje priama úmera [3]: 



 

 

   ln cd = ln ck  - nZk lnα          (17) 

 

 

kde cd je koncentrácia prímesi v odoberanom produkte 

       ck je koncentrácia prímesi v objeme kolóny      

       Zk je dĺžka kolóny 

       n je počet teoretických stupňov kolóny na jednotku dĺžky a 

       α je koeficient relatívnej prchavosti 

 Zo vzťahu (17) vyplýva, že s dĺžkou kolóny sa zvyšuje čistota rafinovaného selénu. Ťažkosti 
vznikajúce pri využívaní tohto spôsobu na rafináciu selénu sú spojené predovšetkým s takými 
vlastnosťami selénu ako sú: hustota, viskozita a povrchové napätie selénu alebo jeho zlúčenín. 
Vzhľadom na to, že zmeny viskozity a povrchového  napätia roztaveného selénu pri znížení teploty v 
rektifikačnej kolóne nepriaznivo ovplyvňujú proces rektifikácie, uskutočňuje sa rektifikácia väčšinou 
pri atmosferickom tlaku a teplote varu selénu [1,3] . 

 Aj napriek tomu, že tento spôsob rafinácie selénu je v porovnaní s jednoduchou destiláciou 
efektívnejší nenašiel uplatnenie v priemysle, predovšetkým z dôvodu vysokých nárokov na 
konštrukčný materiál, z ktorého sú rektifikačné kolóny vyhotovované.  

 Medzi jednoduché a nádejné fyzikálne spôsoby rafinácie selénu od mnohých prímesí patria 
tiež: filtrácia, sedimentácia, odstreďovanie, pásmová prekryštalizácia a tiež spôsoby absorpcie a 
adsorpcie prímesí. Tieto spôsoby sa ale vždy používajú v kombinácii s inými spôsobmi, predovšetkým 
destiláciou. Pomocou filtrácie, sedimentácie a odstreďovania je možné  odstrániť zlúčeniny prímesi, 
ktoré sa v roztavenom seléne nerozpúšťajú.  

 Sorpčné spôsoby rafinácie selénu spočívajú  v adsorpcii alebo absorpcii prímesí na rôznych 
sorbentoch, z ktorých najväčšie uplatnenie v prípade rafinácie selénu nadobudli hlavne hydroxidy 
kovov a aktívne uhlie. Podľa jedného z patentov [1] sa surový selén rozpúšťa vo vode, prímesi sa 
odstraňujú z roztoku adsorpciou na hydroxidoch kovov. Adsorbent sa získa pridaním hydrolyzujúcej 
soli (napr.Al2(SO4)3) do roztoku. pH roztoku sa upravuje amoniakom na hodnotu 6. Elementárny 
selén sa nakoniec z roztoku vyredukuje pomocou oxidu síričitého. Výskumy ukazáli, že aktívne uhlie 
sa môže využiť na rafináciu selénu, pričom najefektívnejším spôsobom je destilácia selénu s filtráciou 
jeho pár cez aktívne uhlie. 

 

 

4.  Záver 

 Z vyššie uvedeného vyplýva, že z chemických spôsobov rafinácie surového selénu najširšie 
uplatnenie nadobudol síričitanový spôsob rafinácie. V menšej miere sa uplatňuje tiež hydridový spôsob 
a rafinácia selénu jeho oxidáciou. Medzi perspektívne spôsoby patrí tiež chloridový spôsob, ktorý ale z 
hľadiska toxicity chlóru sa v priemyselných podmienkach veľmi málo využíva. Z väčšiny opísaných 
prípadov tiež vyplýva, že selén rafinovaný chemickým spôsobom sa podrobuje doplňujúcemu 
rafinovaniu vákuovou destiláciou, ktorá je najrozšírenejším fyzikálnym spôsobom rafinácie 
využívaným v priemyselných podmienkach. Najefektívnejším fyzikálnym spôsobom rafinácie selénu je 
rektifikácia, ktorá ale nenašla doteraz uplatnenie v priemyselných podmienkach z dôvodu vysokých 
nárokov na konštrukčné materiály, ktoré musia byť vysoko odolné voči roztavenému selénu pri 
vysokých teplotách. Veľké nádeje sa vkladajú do nepretržitej vákuovej rektifikácie.       
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