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Způsob odstraňovaní uranu a jeho sloučenin z odpadních důlních vod 
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Vyinález se týiká odstranění uranu z vod-

ných roztoků jeho sloučenin stykem s odfilt-
rovaným nativním myceliem nebo myceliem 
vysušeným, získaným kultivací na půdách 
neobsahujících uran. 5 

Předměltem vynálezu je tedy způsob od-
straňování uranu a jeho sloučením z odpad-
ních důliníoh vod, odpadajících po hydrome-
talurgiokém zpracování uranových rud, ja-
kož i ze zředěných vodních rozitoků vysky- 10 

tu jících se v průběhu technologického zpra-
covávání jeiho sloučenin, vyznačený tím, že 
uran se z uvedených roztoků sorbuje na při-. 
dané mycelíum, získané na běžně používa-
ných médiích submerzní nebo povrchovou is 
kultivací hub třídy Pumgi imperfeoti, odkud 
se elucí kyselými nebo zása jitými činidly, 
s výhodou roztoky alkalických uhličitanů 
•nebo ciltrátů, uvolní, převede opět do rozito-
ku a mycelium se ipo .regeneraci ipoužije »o 
opět aia sorbci. 

Předmětem autorského osvědčení číslo 
155 830 (PV 7345/49) je způsob odstraňová-
ní urainu z vodných roztoků, prováděný kul-
tivací vhodných mikroorganismů v těchto m 
roztocích, obohacených živinami nezbytnými 
pro růst mycelia. 

Obdobného efekitu vazby uranu v myceliu 
je všaik možno dosáhnou/t také stykem vod-
ných roztoků obsahujících ionty U022+ s my-

2 

celiem nakulitivovíiným dříve na půdách u-
ran neobsahujících. 

Výhoda tahoito postupu proti způsobu po-
dle autorského osvědčení číslo 155 830 
(PV 7345/69) spočívá 'potom především v tom, 
že k odstranění uranu z odpadních vod nebo 
jeho selektivnímu makoncentrování je možno 
využit myceliínakuLtivovaných předtím k ji-
ným účelům, především tedy odpadních my-
celií z fermewtačních výrobních procesů. 
Zvlášť vhodné je k tomuto účelu mycelium z 
výroby penicilinu, použít lze ovšem i myce-
lia z výroby jinýoh antibiotik nebo kyseliny 
citrónové apod. 

Možnost vazby urainylovýoh iomtů U022+ 

aktivními cen/try buněčného povrchu je sice 
známa u živých buněk kvasinky Saccharomy-
ces cerevisi'ae a některých druhů bakterií, 
kde bylo tohoto efektu využito pro studium 
specifické inhibice příjmu uhlohydrátů (Bar-
ron E. S. G. a ost.: J. Gen. Physiol. 32 163 
(1948), Rolfihstein A., Larrabee C.: J. Cell. 
Comp. Physiol 32 247 (1948)). 

MnožslM uranu přijatého buňkami těchto 
druhů mikroorganismů je, i při úplném na-
sycení aktivních center schopných vazby 
U022+, velmi malé a dosahuje hodnot 0,25 až 
7,7 mg uraniu na 1 g váhy suchých buněk. 

Zjistili jsme však nyní, že buňky četných 
druhů huib, vytvářející v povrchové nebo 
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submerzní kultuře vláknité formy mycelia, 
jeví schopnost reverzibiliní sorbce uranylo-
vých iontů 022+ v míře mnohonásobně vyš-
ší. Sorpční kapacita buněčné hmoty mycelia 
dosahuje zde při saituraci aktivních center & 
hodnot 50 až 150 mg U na 1 g suché váhy. 
Vysokou schopností sorbce uranylových ion-
tů U 0 2 2 + vyznačují se zejména mycelia růz-
ných druhů hub rodů Aspergillus a Penicili-
um a jiné druhy třídy Fungi imperfecti. 

Dále jsme zjistili, že schopnost sorbce u-
ranylových iontů má nejen živé mycelium, 
oddělené >z kultivačního média a promyté, ale 
i hmota mycelia vysušeného. V průběhu su-
šení dochází k destrukci buněčných 9 t ě n , 15 

spojené s plasmolýzou a uvolněním kompo-
nent buněčné plasmy, z nichž značná část 
je rozpustná ve vodě. Aktivní centra vazby 
uranylových iontů U022+ zůstávají však lo-
kalizována převážně ve frakcích ve vodě ne- 20 

rozpustných, charakteru biopolymerů typu 
polysacharidu buněčné stěny a denaturova-
ných proteinů, jejichž podíl u mycelií vysu-
šených při 80 až 110 °C činí 55 až 80 % cel-
kové váhy suchého mycelia v závislosti 21 

na druhu organismu, kultivačních podmín-
kách a způsobu sušení. 

Uran zachycený myceliem je možno prak-
ticky kvantitativně převést zpět do roztoku, 
elucí činidly obsahujícími anionty, které vy- 50 

tvářejí s uranylovými ionty U022"1' silně asso-
ciované komplexy, například alkalických uh-
ličitanů, citrátů, vinanů apod. 

Nativní mycelium hub a zejména ve vodě 
.nerozpustné podíly mycelia vysušeného mají 35 

tedy jako materiál pro sorbci uranylových 
iontů Up22+ vlastnosti odpovídající v mno-
hých směrech vlastnostem selektivních ion-
toměnných pryskyřic. 

K odstranění uranu z roztoku nebo jeho 40 

aiakoncentrování lze tedy mycelia použít v 
pracovních postupech a cyklech obdobně 
jako při práci s ionexy. 

Některé z možností aplikace tohoto prin-
cipu jsou blíže objasěny na příkladech pro- 45 
vedení, aniž by těmito příklady byl předmět 
vynálezu výlučně omezen. 

P ř í k l a d y p r o v e d e n í 
50 

P ř í ik 1 a d 1 

Do 500 ml varné baňky se připraví půda 
o složení: sacharosa 4,0 g; dihydrogeníosfo-
rečnan draselný 0,1 g; dusičnan sodný 0,2 g; «s 
heptahydrát síranu 'horečnatého 0,05 g; chlo-
rid draselný 0,05 g; heptahydrát sírainu že- ' 
leznatého 0,001 g; destilovaná voda 10b ml, 
hodnota pH se upraví na 6,5. 

Vysterilizovaná půda se zaočkuje 10 ml M 
vegetativního inokula Aspergillus ochraceus 
kmen 63 a kultivuje se na rotační třepačce 
při teplotě 22 až 25 °C po dobu 72 hodin. My-
celium se odfiltruje a promyje 2X100 ml vo-
dy. Promyté mycelium se vnese do 100 ml w 

•vodného dusičnanu uranylu, obsahujícího 
500 mg U/lit. Po 3 hodinovém míchání po-

klesne koncentrace U v roztoku na 25 mg/ 
/lit. 

P ř í k l a d 2 
Za podmínek stejných jako v příkladě 1 

se kultivuje Aspergillus flavus. Odseparova-
né a promyté mycelium se míchá po dobu 
3 hodin ve 100 ml roztoku octanu uranylu 
o koncentraci 1980 mg U/liit. Po této době 
poklesne koncentrace uranu v roztoku na 
1480 mg U/lit. 

P ř í k l a d 3 

7,0 g vlhkého čerstvého mycelia odpada-
jícího z výroby penicilinu se promyje 2X 
X 30 ml destilované vody. Promyté mycelium 
se vnese do 100 ml roztoku dusičnanu urany-
lu o koncentraci 2015 mg U/lit. Suspenze se 
míchá při teplotě 20 °C po dobu 3 hod., po 
této době poklesne koncentrace uranu v roz-
toku na 272 mg/lit. 

P ř í k l a d 4 

Do 500 ml varné baňky se připraví půda 
o složení: sacharosa 4,0 g; kukuřičný ex-
trakt (50 % sušiny) 1,0 g; dihydrogenfos-
forečnan draselný 0,1 g; dusičnan sodný 
0,2 g; heptahydrát síranu hořečnatého 
0,05 g;. chlorid draselný 0,05 g; heptahyd-
rát síranu železnatého 0,01 g; destilovaná 
voda 100 ml, pH upraveno na hodnotu 6,5, 
sterilizuje se. 

Vysterilizovaná půda se zaočkuje 10 ml ve-
getativního inokula Aspergillus ochraceus 63 
a kultivuje na rotační třepačce při 22 až 
25 °C po dobu 60 hodin. Mycelium se odfilt-
ruje, promyje 2X100 ml destilované vody a 
ivysuší do konstantní váhy při 105 °C. Váha 
vysušeného mycelia činí 1,34 g. 1,0 g roze-
mletého suchého mycelia se vnese do rozto-
ku dusičnanu uranylu o koncentraci uranu 
1980 mg/ml. Po 3 hodinovém míchání se my-
celium odfiltruje a v roztoku se stanoví kon-
centrace nranu, která je 581 mg/lit. 

P ř í k l a d 5 

15 g vlhkého mycelia odpadajícího z vý-
roby penicilinu se promyje 2X50 >ml desti-
lované vody, odsaje a vysuší při 105 °C. Zís-
ká se 6,25 g vysušeného mycelia. 1,00 g su-
cho, rozemleté hmoity se míchá po dobu 2 
•hodin při Iteplotě 20 °C se 100 ml roztoku du* 
sičnanu uranylu o koncentraci 975 mg/lit. 
Výsledná koncentrace uranu v roztoku po 
3 ihod. 'je 88 mg/lít. 

P ř í k l a d 6 

1,0 g rozemletého mycelia získaného pro-
myitím -a vysušením podle příkladu 4 se mí-
chá s 500 ml ivodného roztoku dusičnanu 
oiranylu (hodnota pH 6,5) s koncentrací 
•uranu 10 img/liit po dobu 30 minut. Po této 
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době koncentrace uranu v roztoku pokles-
ne ina 0,3 mg/lit. 

P ř í k l a d 7 
> 

V provedení stejném jako v případě 5 se 
použije 15 g vlhkého mycelia Aspergillus 
niger, odpadajícího z výroby -kyseliny citró-
nové. Po 3 hod. míchání 1,0 suchého roze-
mletého mycelia se 100 ml roztoku dusičná- w 
nu uranylu poklesne výchozí koncentrace 
•uranu 1080 mg/lit na 640 mg/lit. 

P ř í k l a d 8 
15 

Do 15 varných buněk o objemu 500 ml se 
vnese po 100 ml půdy o složení: sacharosa 
40 g; dusičnan amonný 2,0 g; dihydrogen-
fosforečnan draselný 1,0 g; heptahydrát sí-
ranu horečnatého 0,5 g; chlorid draselný 20 
0,5 g; heptahydrát síranu železnatého 0,05 g, 
doplněno destilovanou vodou, pH upraveno 
na hodnotu 6,5. Sterilizovaná půda každé 
baňky se zaočkuje 10 ml vegetativního ino-
kula Aspergillus ochracous 63 a kultivuje 55 
na rotační třepačce při 22—25 °C po dobu 
72 hodin. Po ukončení kultivace se obsah 
všech 15 baněk spojí, mycelium odsaje, pro-
myje 3X1 lit. destilované vody a vysuší při 
105 °C. Váha suchého mycelia je 23,45 g. Vy- so 
sušené mycelium se suspenduje ve 200 ml 
destilované vody, ponechá 10 hodin při po-
kojové teplotě, odsaje a promytí se opakuje 
stejným způsobem ještě jednou. Promyté 
mycelium se vysuší při 105 °C, váha tohoto « 
ve vodě nerozpustného podílu je 14,8 g. 

1,0 g tohoto podílu se míchá při 20 °C se 
100 ml rozinku dusičnanu uranylu o výcho-
zí koncentraci 1930 mg/lit. Po 2 hodinách 
míchání poklesne koncentrace uranu v roz-
toku na 210 mg/lit. 

P ř í k l a d 9 

V provedení stejném jako v příkladě 8 45 
se kultivuje a zpracuje mycelium Aspergil-
lus niger. Váha suchého mycelia z 15 buněk 
je 25,5 g. Váha podílu nerozpustného ve vodě 
je 19,4 g (76,0 %). Koncentrace uranu v roz-
toku poklesne z výchozích 1930 mg/ml na 50 
780 mg/lit. 

P ř í k l a d 10 

V provedení stejném jako v příkladě 8 se 55 
kultivuje a zpracuje mycelium Penicillium 
chrysogenum. Váha suchého mycelia z 15 

baněk je 19,2 g. Podíl nerozpustný ve vodě 
je 14,6 g (76,8 %). 1,0 g nerozpustného po-
dílu se míchá po dobu 3 hodin ve 100 ml roz-
toku octanu .uranylu o koncentraci 1930 
miligramů/lit. Po této době poklesne kon-
centrace uranu v roztoku na 75 mg/lit. Odsá-
tý ia vysušený sorbenit obsahuje celkem 184 
miligramů uranu. 

P ř í k l a d 11 

40,0 g suchého, rozemletého mycelia Pe-
nicillium chrysogenum, odpadajícího z vý-
roby penicilinu se přelije 200 ml vody a za-
hřeje k varu. Pak se odfiltruje. Promytí se 
opakuje stejným způsobem ještě dvakrát. 
Promyté mycelium se vysuší při 105 °C, zís-
ká se 22,8 g podílu nerozpustného ve vodě. 
20,0 g této látky se míchá po dobu 5 hodin 
s vodným roztokem dusičnanu uranylu o 
koncentraci uranu 1045 mg/lit. o objemu v 
poměru 100 ml/l g sorbentu. Sorbent se od-
filtruje, promyje vodou a vysuší při 105 až 
110 °C. V roztoku po sorbci se stanoví obsah 
uranu. Sorbent se zaohyceným uranem se e-
luuje 4hodinovým mícháním s 5% roztokem 
uhličitanu sodného o objemu odpovídajícím 
100 ml/l g suchého sorbentu. Eluované my-
celium se promyje vodou, vysuší a použije 
se ho k další sorbci a eluci, prováděné stej-
ným způsobem. V eluátu se stanoví obsah u-
ranu. 

Tímto způsobem se provede celkově pět 
cyklů, sestávajících ze sorbce a eluce. V roz-
tocích dusičnanu uranylu po jednotlivých 
sorbcích zůstávají zbytkové koncentrace u-
ranu: 88,70, 78,25 a 17 mg/lit. To odpovídá 
množstvím uranu, zachyceným v jednotli-
vých sorbcích na 1 g sušiny sorbentu: 95,7; 
87,5; 96,7; 102,0; 102,8 mg. Eluáty po jedno-
tlivých sorbcích obsahují tato celková množ-
ství uranu: 94, 81, 93, 98, a 93 mg. 

P ř í k l a d 12 

40 lit. sodového výluhu uranové rudy s 
koncentrací uranu 720 mg/lit. se okyselí pří-
davkem kyseliny sírové na hodnotu pil 4,8. 
K upravenému roztoku se přidá 3,0 kg vlhké-
ho premytého mycelia Aspergillus ochra-
ceus kmen č. 63 B (váha sušiny 615 g), kul-
tivovaného v nerezovém fermentoru na půdě 
Czapek Dox po dobu 36 hodin. Po 2hodino-
vém míchání suspenze při 35 °C se mycelium 
odfiltruje, koncentrace uranu nalezená v 
roztoku je 3 mg/ml. 

PŘEDMĚT 

1. Způsob odstraňování uranu a jeho slou-
čenin z odpadních důlních vod, odpadajících 
po hydrometalurgickém zpracování urano-
vých rud, jakož i ze zředěných vodných roz-
toků vyskytujících se v průběhu technolo-
gického zpracování jeho sloučenin, vyzna-

V Y N Á L E Z U 

čený tím, že uran se z uvedených roztoků 
sorbuje na přidané mycelium, získané na 
běžně používaných médiích submerzní nebo 
povrchovou kultivací hub třídy Fungi im-
perfecti, odkud se elucí kyselými nebo zása-
ditými činidly, s výhodou roztoky alkalic-
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'kých uhličitanů nebo citrátů uvolní, převede 
opět do roztoku a ínycelia se po regeneraci 
použije opět na sorpci. 

2. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, 
že se sorbce provádí vlhkým nativním myce- s 
liem v množství 2,5 g/100 ml roztoku při 
•hodnoitě pH 2 až 7, přičemž doba styku my-
celia s roztokem je 1 až 10 hodin. 

3. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že 
se sorbce provádí vysušeným myceliem při- io 
daným k roztoku o hodnotě pH 2 až 7 v 
množství 0,20 až 2,0 g/100 ml, přičemž doba 

styku mycelia s roatnkem je 1 až 10 hodin. 
4. Způsob podle bodu 3, vyznačený tím, 

že se vysušené mycelium před použitím k 
sorbci uranu zbaví nejprve frakcí rozpust-
ných ve vodě. 

5. Způsob podle bodů 1 až 4, vyznačený 
tím, že se k odstraněni uranu z roztoku po-
užije odpadního mycelia z fermentaoního 
průmyslu, s výhodou mycelia odpadajícího 
při výrobě penicilinu nebo kyseliny citróno-
vé. 

savarogrstia, n . p., provozovna 32, lio;"> 


