
ČESKOSLOVENSKA 
S O C I A L I S T I C K Á 
R E P U B L I K A 

ÚŘAD PRO VVNÁLEZY 
A OBJEVY 

Přlihllášsno 07. XI. 1969 (PV 7347-69) 

Zveřejněno Z5. VIT. 1973 

Vydámo 15. XI. 1974 

MPT C QZ c s/m 
C n i g 43/00 

?T S5 c. 3 /01 
12 li 43/uO 

ívIDT 028.35/.661. 
.879.1+631. 
.851/.852 

Autor vynálezu Ing. RUDOLF JÍLEK, CSc., HUBERT PROCHÁZKA, BRNO, 
ing. JÁN FUŠKA, CSc., prof. dr. ing. PAVEL NEMEC, BRATISLAVA 
a JOSEF KATZER, CSc., PRAHA 

Způsob desaktivacs a čištění odpadních důlních vod a vodných 
roztoků odpadajících při úpravě a zpracování uranových rud 

Vynález se týká odstranění prvků uran-
-radiové řady, jmenovitě radia Ra226 a olova 
Pb210 z vodných roztoků jejich solí kultiva-
cí některých druhů mikroorganismů v uve-
dených roztocích po doplnění nezbytnými 
živinami pro jejich růst, stejně jako sorbcí 
uvedených prvků na nativní nebo suché 
mycelium mikroorganismů, například třídy 
Fungi imperfecíti, získané běžnými kultivač-
ními metodami. 

V jiných čs. patentových přihláškách byly 
uvedeny a popsány způsoby odstraňování u-
ranu z vodných roztoků. Nyní se zjistilo, že 
principů popsaných v uvedených pat. při-
hláškách je možno s výhodou použít k od-
straňování uranu z vodných roztoků i jeho 
rozpadových prvků, například radia Ra226 a 
olova Pb210. Oba tyto prvky jsou v odpado-
vých vodách uranových dolů stejně jako v 
jiných vodných roztocích odpadajících z ú-
praven uranových rud, kde vedle uranu (v 
koinc. 10 - 2 až 10 - 3 g/l) je přítomno i radium 
R a226 (v konc. 10-f až iq-12 g / i ) . Je tedy 
možno použít na desaktivaci vod obsahují-
cích uvedené prvky postupu, sestávajícího 
z kultivace některých mikroorganismů, hlav-
ně vláknitých, při kterém dochází k inkor-
poraci prvků do biomasy. 

Dále se použije postupu sorbce, při kterém 
se nejprve získá mycelium vhodného mikro-

organismu obecně známými kultivačními po-
stupy na půdách obecného složení bez ura-
nu a jeho rozpadových prvků a potom se ho 
v původním nativním stavu nebo upravené-
ho použije k sorbonímu procesu. 

Novost námi uváděného postupu je v tom, 
že se k odstraňování radioaktivních izotopů 
přítomných v nízkých koncentracích použije 
místo ionitoměničů mycelia mikroorganismů 
v různých formách a za různých podmínek, 
přičemž desafctivační, resp. čisticí efekt je 
poměrně vysoký a možno jej současně spo-
jit s využíváním jiných odpadních vod na 
přípravu potřebné biomasy. 

Tímto postupem možno současně odstranit 
vedle uranu též několik jeho dceřiných prv-
ků přirozené rozpadové řady uran-radiové. 
Tudíž jde o desaktivaci a čištění odpadních 
důlních vod a vodných roztoků odpadajících 
při úpravě a zpracování uranových rud za 
současného odstraňování a nakoncentrování 
dceřiných prvků přirozené uran-radiové řa-
dy rozpadové, jmenovitě radia Ra226 a olova 
Pb210, vyznačený tím, že se desaktávovaný 
roztok doplní zdroji uhlíku, dusíku a fosforu 
v koncentracích nezbytných pro růst po-
užitých mikroorganismů. 

S výhodou je možno použít vláknitých hub 
třídy Fungi imperfedti, přičemž v průběhu 
kultivace se dceřinné prvky uran-radiové 
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rady hukorporují nebo sorbují do mycelia 
které se potom mechanicky oddělí od des-
akitiviovainélio roztoku filtrací, odstředěním 
nebo sedimentací a dále zpracuje nebo re-
generuje pro další procesy čištění. 

Možnosti a postup využití námi uváděných 
poznaitků vynálezu jsou uvedeny v příkla-
dech. 

P ř í k l a d 1 

Do 500 mil baňky se připraví půda základ-
ního složení: Saoharosa 4,0 g; dusičnan sod-
ný 0,2 g; fosforečnan draselný sec. 0,1 g; 
chlorid draselný 0,05 g; síran horečnatý 0,05 
gramu; sírain železnatý 0,001 g; destilovaná 
voda 100 ml; pH se upraví na 6,5. 

Sterilizovaná půda se zaočkuje 10 ml sus-
penze vegetativního inokula Aspergillus 
ochraceus kmen 63 a kultivuje se na rotační 
třepačce při teplotě 22 až 27° po dobu 72 ho-
din. Mycelium se odfiltruje, promyje 50 ml 
"vody a vnese do 1000 ml roztoku obsahují-
cího: 
uran přirozený U02(N03)26H20) 10 mg/l; ra-
dium Ra226 (RaBrj 1.10"1 0 g/l; olovo Pb2i° 
[Pb(N0ô]2] 1.10~10c Pb/1. 

Suspenze mycelia v tomto roztoku se pro-
míchává při teplotě 15 až 25 °C po dobu 60 
miinnit, patom se mycelium oddělí filtrací. 
V roztoku zůstává koncentrace: uran přiro-
zený 0,5 mg/l; radium Ra226 2,0.10~12 g/l; 
olovo P.b210 5,0 .10_ 2c Pb/1. 

P ř í k l a d 2 

Vysušené odpadní mycelium Penicillium 
chrysogenum z výroby penicilinu se rozeme-
le a -vysíituje frakce o velikosti zrnění 0,15 až 
0,35 mm. 1,0 g této frakce se vnese do 100 ml 
roztoku obsahujícího uran U (přirozený), 
radium Ra226 a olovo Pb210 v koncentracích 
stejných jako v příkladě 1. Suspenze se mí-
chá po dobu 180 minut při teplotě 15 až 25° 
Celsia a mycelium se odfiltruje. V roztoku 
zůstávají výchozí složky v těchto koncen-
tracích: 

uran přirozený: 0,5 ang/1 
radium Ra22B: 2,5 .10"12 g/l 
olovo Pb210: 8,0 .10"12 ci/1. 

s P ř í k l a d 3 

Do 500 ml varné baňky se připraví 100 ml 
půdy základního složení stejného jako v pří-
kladě 1. Tento roztok se doplní přídavkem 

'o radia Ra226 ve formě bromidu barnatého RaBr 
tak, by výsledná koncentrace radia Ra226 

v médiu činila 10"10 g/l. Takto upravené mé-
dium vysterilisuje a zaočkuje a kultivuje s 
Aspergillus ochraceus 83 stejně jako v pří-

15 kládě 1. Po 72 hodinách kultivace poklesne 
koncentrace radia226 na hodnotu 2,8.10~12 

gramů/1. 

P ř í k 1 a d 4 
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Do 500 ml varné baňky se připraví 100 ml 
půdy základního složení jako v příkladě 1. 
Tenito roztok se doplní přídavkem olova 
Pb210 [Pb(N03)2j itak, aby koncentrace olo-

" va Pb210 v upraveném médiu byla 10"10 c Pb/1. 
Upravená půda se 'vysterilisuje, zaočkuje a 
kulitivuje A. ochraceus 63 stejně jako v pří-
kladě 1. Po 72 hodinách kultivace poklesne 
koncentrace olova Pb210 v roztoku na ihodno-

ao itu 5 . 10 í 2 c Pb/1. 

P ř í k l a d 5 

Do varné baňky o obsahu 500 ml se při-
35 praví 100 ml půdy základního složení jako 

u příkladu 1. K itomuto roztoku se přidá 
0,0021 g uranu [U02(N03)2. 6H2O] a radium 
Ra226 (RaBr) a olovo Pb210 [Pb(Noô)2j v 'ta-
kovém množství, aby koncenltrace v půdě 

40 byla u radia Ra226 1.10-10 g / i a u O i o v a pt,2io 
1.10"10 c Pb/1. Takto doplněná půda se vy-
sterilisuje, zaočkuje vegetativním inokulem 
A. achraceuš 63 a kultivuje postupem stej-
ným jako 'v příkladě 1. Po 72 hodinách kulti-

45 vace poklesne koncentrace uranu v roztoku 
na 0,5 mg/l, olova Pb2i° na 5 .10 4 2 c Pb/1 
a radia Ra22G na 2,8 .10"12 g/l. 

P Í T E D M Ě T V Y N Á L E Z U 

Způsob desaktivace a čištění odpadních 
důlních vod a vodnýoh roztoků odpadajících 
při úpravě a zpracování uranových rud za 
současného odstraňování a nakoncentirová-
ní dceřiných prvků přirozené uranradiové 
rozpadové řady, zvláště radia Ra226 a olova 
Pb210, vyznačený tím, že se dceřiné prvky 
přirozené uranradiové rozpadové řady inkoir-
porují do mycelia mikroorganismů, s výho-
dou třídy Fungi imperfeoti, nebo se sorbují 
na povrch mycelia, které se posléze od des-
akitivav.aného roztoku oddělí mechanicky, 
například filtrací, odstředěním inebo sedi-
mentací. 

2. Způsob podle bodu 1 vyznačený tím, že 
se dceřiné prvky přirozené uranradiové roz-

50' pádové řady inkoirpórují do mycelia mikro-
organismů, s výhodou 'třídy Fungi imper-
fecti, kultivovaných v čištěných roztocích za 
přidání živim, zvláště zdrojů uhlíku, dusíku 
a fosforu, v koncentracích nezbytných pro 

55 .růst použitých mikroorganismů. 
3. Způsob podle bodu 1 'vyznačený 'tím, že 

se dceřiné prvky přirozené uranradiové roz-
padové řady inkorpurují mycelinem do čiš-
těných roztoků, přiváděným v nativním ne-

60 bo upraveném stavu například po usušení. 


