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UVCDKC PCJASKIM 

Po po-odbi za raziskovalno nalogo "ctudij možnosti za 
predelavo in izkoriščanje jedrskih surovin" v okviru pro
jekta Energetika - Energetski surovinski viri, je bil za 
leto 1977 predviden naslednji program raziskav: 

- določitev parametrov za predelavo uranovega tetra-
fluorida do heksafluorida z elementarni« fluoroo pod 
pritiskom na osnovi dodatnih laboratorijskih poskusov; 

- izvedba uvodnih poskusov v zvezi z možnostjo uporabe 
uranovega heksafluorida kot fluorirneca sredstva za 
fluoriranje nekaterih anorganskih snovi; 

- literaturni pregled možnosti za prevedbo uranovega 
heksafluorida v neclapne uranove spojine z namenom 
najti primerne načine za odstranjevanje uranove-ja 
heksafluorida iz raznih odpacnih plinov z vezavo na 
primernih sorbentih. 
V prvem delu poročila, ki ima naslov "Sinteza uranove

ga heksailuorida pod pritiskom in nekatere reakcije z njim", 
so opisani poskusi fluoriranja uranovega tetrafluorida z 
elementarnim fluoron pod pritiskom. Preizkušeni so bili 
ra2licir.i reakcijski poboji, pri čeaer smo ugotavljali vpliv 
reakcijske temperature, začetnega pritiska fluora in dodat
ka vodikovega fluorida oziroma uranovega heksafluorida na 
po tel: reakci.ie in na njen izkoristek glede uranovega heksa
fluorida. Na osnovi dobljenih rezultatov je bil izdelan 
načelni postopel: za takšno sintezo uranove-a heksafluorida, 
ki poteka v dveh stopnjsh in omogoča predhodno odstranje
vanje nečistoč že med samo proizvodnjo uranovega heksafluo
rida zs. pred dokontinir čiiiSenjem. 



V nadaljevanju prvega dala poročila so opisani orien
tacijski poskusi v zvezi z dveza reakcijama uranovega hek?a 
flttorida s anorganskimi snovci (reakcija z borovim trioksi-
dom in reakcija s žveplom). Reakciji sta zanimivi predvsen 
s stališča predelave isotopsko osiromašenega uranovega 
heksafluorida oziroma izraba "aktivnega fluora", ki ga 
le-ta vsebuje. 

Drugi dal poročila z naslovu« "rrevedba uranovega 
heksafluorida v nehlapne uranove spojine" pa predstavlja 
pregled današnjega znanja kenije uranovega heksafluorida 
in na to vezanih tehnoloških postopkov za njegovo predela
vo v trdne, nehlapne uranove spojine. Poseben poudarek je 
pri tea na delih, ki so povezana z odstranjevanjem par 
uranovega heksafluorida iz plinskih tokov, zato je morda 
pregled mestoma neuravnotežen ali celo prestalo popoln. 
Osnovni namen tega pregleda pa je dati potrebne olcvire za 
lastno raziskovalno-ra^vojno delo na te:- področju. 
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RAAKCUS Z SJIK 

1 . S1HT2ZX U2AK0VZGA H2:.iA?LU0.«IDA POD PRI2I5E0M 

1 . 1 . Uvod 

V poročilu o raziskovalni nalogi "študij možnosti za 
predelavo in izkoriščanje jedrskih surovin" za leto 1976 
je bila opisana konstrukcija polindustrijskc naprave za 
proizvodnjo uranovega heksafiuorida . i.aprava je predvi
dena za fluoriranje kilo-ramskih šarž uranovega tetrafluo-
rida z elementarnim fluoron pod pritiskom v dveh stopnjah: 
1) fluoriranje uranovega tetrafiuorida z elementarnim 
fluorom v navzočnosti vodikovega fluorida do uranovega 
pentafluorida in 2) fluoriranje uranovega pentafluorida 
do uranovega heksafiuorida. Naprava je bila konstruirana 
na osnovi izkušenj, ki smo si jih bili pridobili pri raz
iskavah reakcije med uranovim tetrafluoridom in elementar
nim fluorom pod pritiskom pri 30°G (te so podrobneje opi-
sane v poročilu o nalogi za leto 1975 )• 

Posebna prednost omenjenega dvostopenjskecs fluorira-
nja pred običajnim je v tem, da večina nečistoč že v prvi 
stopnji, ko se uranov tetrafluorid fluorira v glavnem do 
nehlapnega pentafluorida, preide v hlapne fluoride, ki jih 
lahko odčrpamo. ^ele tako očiščen uranov pentafluorid nato 
fluoriraco v druji 3topnji postopka do končnega produkta, 
tj. uranovega heksafiuorida. 



Da bi lahko preizkusili fluoriranje večjih množin 
uranovega tetrafluorida v omenjeni polindustrijski napravi 
pa sco morali izvesti še nekatere dodatne poskuse, katerih 
namen je bil dobiti reakcijske pogoje, ki bi bili primerni 
tudi za kasnejše sinteze v več j en aerilu. Vse nase dose
danje raziskave so bile namreč izvedene pri temperaturi 
30°C, ki pa je zaradi razmeroma majhnih reakcijskih hi' 
trosti zelo primerna sa raziskovanje vlivov posameznih 
faktorjev na hitrost in potek reakcije. Pokazalo pa se je, 
da je ta temperatura sa praktično uporabno sintezo v večjem 
nerilu prenizka. Hitrost reakcije, slasti v drugi stopnji 
(tj. fluoriranje uranovega pentafluorida do heksafluorida) 
je namreč zelo majhna, tako da je reakcija v najboljšem 
primeru končana šele po 60 urah. 

1.2. Izhodne snovi 

Uranov tetrafluorid 

Uranov tetrafluorid je bil pripravljen s hidrofluori-
ranjem uranovega dioksida, ki je bil dobljen s termičnin 
razkrojem amonijevega diuranata C-irovski vrh) in z reduk
cijo nastalega U,Cq z vodikom. Postopek priprave je podrob
no opisan v poročilu o nalogi za leto 1976. Produkt sao 
končno hoccgenizirali in nu izmerili specifično površino, 
ki je zncšala 4 n /g. Kenijska analiza produkta je bila 
naslednja: 

U P 
i zr8 čunano: 751 30,* 24,2C# 
dobljeno: 75|8,» 24,2,» 
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Pri sintezah sco uporabljali fluor, ki sno ga pripra
vili z elektrolizo po srednjetenperatumeai postopku v 
120 asperski elektrolisni celici*'. Tako dobljen fluor sno 

4.} še fotokecično očistili kisika in kiaikovega difluorida ' 
in je vseboval več kot 99,92 ?2* 

Vodikov fluorid 

Brezvodni vodikov fluorid, ki smo ga uporabljali pri 
sintezah, je bil dobljen iz komercialnega 99»5;» produkta 
z dodatnim čiščenjen tj. z absorpcijo na natrijeves fluo
ride in ponovno desorpcijo pri povišani temperaturi . 

1.3- Aparatura in način dela 

Reakcije med uranovia tetrafluoridom in eleaentarnin 
fluorom sco izvajali v reakcijskih posodah iz niklja z 
volumnom ckrog 1C2 ml. Pritisk v reakcijski posodi sno 
merili z manosetrom C-25 a t m, ki je bil preko prenosnika 
priključen na reakcijsko posodo. Pred vsakim poskusom srno 
reakcijsko posodo od prejšnjega posl:usa izprali z vodo in 
jo posušili. Posodo sno nato pa3ivirali na ta način, da 
sno vanjo spustili elenentami fluor do pritiska 500 on lir, 
in jo 3C oinut segrevali na 3CC-4C0°C ter .jo končno med 
občasnim segrevanjem evakuirali na 10 am Hg. V tako pri
pravljeno reakcijsko posodo sno nato zatehtali ustrezno 
množino uranovega tetrafluorida, jo priključili na vakuum
ski sintern ter ponovno nekaj ur evakuirali. Posodo sno nato 
postavili v kopel 22°C in vanjo spustili fluor do žclenera 
pritiska. 7 nekaterih primerih smo poprej vanjo kondenzi-
rali 22 ustrezno množino vodikovega fluoride, tri poskusih. 



* 

kjer »no uporabljali višji sa-~-etni pritisk fluora, pc s=o 
dozirali fluor iz posod« z manic volusnon, ke-» je včasih 
prišlo do reakcije že med samim doziranjen. £a segrevanje 
posod na 80°C sno uporabljali ultratemostat (Eeake, +C,10£}» 
za segrevanje na 1CC°C pa posodo s vrelo vodo. ? obeh pri-
serih je bil prenosnik pritiska potopljen v ternostatsko 
tekočino. 

Po končani reakciji sao reakcijsko posodo priključili 
na vakuumski sistem preko U-cevi iz Eel? polimera. V pri
meru, da smo delali s dodatkom vodikovega fluoride, sno 
reakcijsko posodo ohladili na -4C°C in jo izčrpali preko 
U-cevi, ki je bila hlajena na -30°C in se je v njej kon-
denziral uranov heksafluorid, kolikor ga je s seboj odna
šal vodikov fluorid. Le-ta se je kondenziral v nikljasti 
pasti na vakuumskem sistenu, ki je bila hlajena na -196°J. 
Odtod smo ga kasneje predsstilirali v po3odo iz KeL?. 
Reakcijs o posodo sno nato segreli na sobno temperaturo 
in presublinirali preostali uranov heksafluorid najprej v 
U-cev, iz te pa v posodo za shranjevanje U?6 (ICel?), ki 
sno .jo nato stehtali. Reakcijsko posodo smo nato stehtali 
in določili težo trdnega preostanke. Urdr.i preostanek, ki 
je bil v vseh primerih ručenkaste barve, sno nato v suhi 
celici (dry box) pretresli v vzorčne cevke in ga analizi
rali. 2ta osr.cvi analize lahko skleoar.o, da gre za zaesi 
(morda adukte) ned ' ^ S ^ in uranovi:: heksafluoridoa, ki 
nastanejo pri hidrolizi uranovega heksafluorida z cajhniai 
množina./5 vode" . i.avsjaao le dva primera analize: 

U P 
dobljeno: 73»«-r> 20,*^ 
izračunano za \i0^fp.C,S^7^s 7>*3^- 2C,4S> 

dobljeno: 72,7, 22,1;» 
izračunano za U02?2.C,8U?6 2,65-> 21,91> 

V oboa primerih vsebuje vzorov saj.j kos C,6..» U . 
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Izkoristek reakcije -lode na uranov heksafluorid s~o 
računali na več načinov in sicer: 

- iz teže dobljenega uranovega heksafluorida, 
- iz porabe fluora, tako da smo upoštevali razliko v 
pritisku pred reakcijo in po njen, pri čemer je bil 
pritisk vedno merjen pri 22°C in 

- is teže trdnega preostanku v reakcijski posodi ob 
predpostavki, da je le-ta zmes UO2P2 ̂  u56 s Približ
no povprečno oolsko maso K • 327. 

Zal se po teh načinih dobljene vrednosti med seboj 
cesto ne ujemajo in se včasih mes seboj razlikujejo tudi 
za 10#. Vzrok za to pripisujemo v prvi vrsti reakciji med 
uranovim heksafluoridom in nikljeu is sten posode, pri 
kateri bi lahko v skladu z navedbami v literaturi nastali 
spojini Kitajo ozil>o°a I'iÛ o . Tej domnevi govori v 
prid tudi dejstvo, da se je teža reakcijske posode od 
poskusa do poskusa zmanjševala (po vsakem poskusu je bila 
posoda izprana z vodo). Iz istega razloga je lahko prišlo 
tudi do večje porabe fluora, ki je prav tako lahko reagi
ral z nikljen. 

1.4. Izvedba poskusov 

Izvedli sr.o vrsto poskusov, kjer smo ugotavljali vpliv 
pritiska fluora, vpliv tempersvure in vpliv navzočnosti 
vodikovega fluorida oziroma uranovega heksafluorida na 
potek reakcije in njen izkoristek glede na uranov heksa-
fluorid. 

V prvi skupini poskusov smo reakcijo med uranovim 
tetrafluoridom in fluorora izvajali pri temperaturi 1C0°C 
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in pri začetnem pritis'/.u fluora 1C atm (merjeno pri 22 C). 
Množina uranovega tetrafluorida je bila v vsea primerih 
okro~ 27 mK, kar je ustrezalo molskecu razmerju UF^zJU = 
1:1,5 oziroma približno 50 odstotnemu prebitku fluora. 
Pred dcziranjem fluora sao v reakcijske posodo z uranovim 
tetrafluoridon nakondensirali še določeno innožino vodiko
vega fluorida (od 54 do 223 mil), da bi reakcija v prvi 
stopnji potekla v glavnem le do uranovega pentafluorida. 
Reakcija je v vseh primerih potekala razmeroma počasi in 
se je po 6 urah praktično ustavila. Opazili sao, da pri 
temperaturi 10C°C ne poteka predvsem prva stopnja reakcije 
tj. pretvorba uranovega tetrafluorida v pentafluorid, tem
več v znatni meri poteče tudi druga stopnja reakcije tj. 
fluoriranje uranovega pentafluorida do heksafluorida, saj 
snio v vse.i primerih dobi-i kot glavni produkt reakcije 
uranov heksafluorld. Dudi če smo po reakciji odčrpali 
vodikov fluorid in nastali uranov heksafluorid ter ponovno 
dodali fluor reakcija praktično ni več potekala, čeprav 
konverzija uranovega tetrafluorida v heksafluorid v nobenem 
primeru ni bila popolna, saj je izkoristek glede na UFg 
znašal v vseh primerla okrog 60-70.J. Le če sme izvajali 
reakcijo brez dodatka vodikovega fluorida, je potekla raz
meroma hitro in je bila po eni uri praktično končana. Ko 
smo reakcijsko posodo segreli na reakcijsko temperaturo 
(včasih pa tudi 2c pri sobni temperaturi) je pritisk skoraj 
trenutno narastel od 10 na okrog 1;:—13 atm, ta .oj nato pa 
je v nekaj minutah padel praktično na končno vrednost. 
Vzrok za tak potek reakcij? je po vsej verjetnosti lokalno 
preu.̂ retje zaradi slabega odvajanja reakcijske toplote, 
tako da je reakcija dejansko potekla pri temperaturi, ki 
je lahko bila znatno vižja od 1CC°J. užudi izkoristek je bil 
v teli primerih vičji in je znašal o :rc~ 30.J. 
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ITo sliki l je podana tipična krivulja časovne ocvis-
nosti pritiska, ki prav tako potrjuje doraievo, da potekata 
pri 10O°G kljub navzočnosti vodikovega fluorida obe reak
ciji hkrati. Ce bi namreč reakcija potekala v stopnjah, 
bi coral v prvem delu krivulje, ki ustreza pretvorbi ura
novega tetrafluorida v pentafiuorid, pritisk v reakcijski 
posodi padati, saj se v ten primeru fluor porablja le za 
tvorbo nehlapnega uranovega pentafluorida. V drugem delu 
krivulje, ki ustreza pretvorbi uranovega pentafluorida v 
heksafluorid, bi moral pritisk najprej naraščati (v skladu 
z reakcijo U?5(s) • 1/2 F2(s) - U?6(g)), dokler ne bi bil 
dosežen ravnotežni parni tlak uranovega heksafluorida, 
nato pa bi moral spet padati. Dejansko pa opazino padanje 
pritiska le v prvih 15 minutah, ko temperatura v reakcijski 
posodi verjetno še ni dosegla 100 G. Po 15 minutah prične 
pritisk najprej nihati, se nato praktično ustali in šele 
po dveh urah prične spet počasi padati. Tak potek krivulje 
si lahko razlagano le na ta način, da obe reakciji poteksta 
hkrati, zato se njuna vpliva na časovni potek pritiska v 
reakcijski posodi delno ali včasih tudi popolnoma kompen
zirata. 

Variiranje množine dodanega vodikovega fluorida v 
navedenih nejah nina vpliva niti na pote!: reakcije niti 
na njen iz-oristek. Če smo po končani reakciji odčrpali 
vodikov fluorid in dodali takšno množino uranovega heksa-
fluorida, da je bil dosežen rav notežni parni tlak ter nato 
ponovno doriali fluor, reakcija praktiuno ni več potekala 
oziroaa je potekala zelo počasi, saj 3e je v nadaljnjih 
osnih urah izkoristek povečal od 50,- le na 72,̂ . 

Da bi lahko zasledovali reakcijo med uranovi". tet.ra-
fluoridon in fluoron v odsotnosti vodikovero fluorida, s:.-.o 
pred dosiranjers fluora v rea!:cijoko por>odo kondenzirali 
toliko uranovega heksafluorida, da je bil pri reakcijski 
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tenperotvjri zaitAtovo dosežen ravnotežni parni tlak t?-, 
tj. da je* bil plinasti Ulĵ  v ravnotežju s tekočim. Îa ta 
način SEO po ena strani izključili kata.itični vpliv vodi
kovega flyorida,! po drugi^strani pa preprečili ali vsaj 
zmanjšali nežnost za lokalna preugretja in s tea ustvarili 
podobne pc^oje z* reakcijo kot v prejšnjih primerih. 
Poraba fluora se v ten primeru odraža v padcu pritiska, 
saj je pritisk uranovega heksafluorida med reakcijo kon
stanten. Kot je razvidno iz krivulje časovnega poteka 
pritiska, ki je podana na sliki 2, je reakcija v ter. pri
meru znatno počasnejša KOt v primeru dodatka vodikovega 
fluoride, saj je končana šele po skoraj 4C urah. Izkoristek 
glede na uranov heksafluorid pa je v tec primeru nekoliko 
večji in znaša okrop; 73#» 

Ker je bila reakcijska hitrost pri poskusih, kjer je 
bil uporabljen začetni pritisk fluora 1C atra (pri 22°G), 
tudi pri temperaturi 1C0°C premajhna, smo v naslednji sku
pini poskusov začetni pritisk fluora povečali na 15 atc, 
ob nespremenjeni začetni množini uranovega tetrafluorida 
(molsko raz.-uerje UJVrFp je bilo v tea prineru okrog 1:2,3). 
Pokazalo se je, da prične reakcija včasih potekati že pri 
sobni temperaturi, zato smo spremenili način doziranja 
fluora. Za razliko od prejšnjih poskusov, kjer sxo fluor 
spustili v reakcijsko posodo do pritiska 10 atra, 3EO rra v 
ten primeru dozirali iz posode z znanim volume-, tako da 
je bila začetna množina fluora vedno enaka. Da bi laže za
sledovali časovni potek pritiska smo reakcijsko posodo vsa
ko uro ohladili na 22°C ter odčitali pritisk. Pri te,- tem
peraturi sta bila parcialna tlaka KF in U?g zanemarljiva in 
sno tako merili dejansko sano pritisk fluora. Pokazalo se 
je, da poteče reakcije v glavnem že v eni uri, kjer doseže 
padec pritiske od 9^ do 97 j končne vrednosti po 3 do * urah, 
ko se reakcija praktično ustavi. 
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Temperatura: 
Začetni P p : 
Zatehta UP^: 
Dodatek UF&: 
Izkoristek: 

100°C 
10 a trn 
27 mM 
62 mM 
73'* 

10 20 30 40 50 
t i h ] 

60 

>LIKA ?.'. Odvisnost pritisk? od čase pri reakciji UF^ + JĴ  pod pritiskom 
ob doantku umnoverrn heksnfluorida 
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V priaerih, ko sno dodali vodikov fluorid (115 ̂ '-) je 
znašal izkoristek UFg po eni uri okrog 53 j, po treu urah 
pa okro- 65r*. Pri poskusih, kjer nisso dodali vodikovega 
fluorida, pa je reakcija potekla večidel že v prvih ainu-
tah, pri čemer je bil dosežen nekoliko večji izkoristek 
UF,- (7*/» po eni uri, 34-» po treh urah) kot v primerih z 
dodatkom vodikovega fluorida. Reakcija je torej potekala 
podobno kot pri poskusih z začetnin pritiskoa fluora 1C a ta. 

Ker potekata pri tecperaturi 1C0°C obe reakciji hkrati 
in zato sinteze ni mogoče voditi v dveh stopnjah, sno se 
odločili izvesti prvo stopnjo tj. pretvorbo uranovega ta~-
rafluorida v pentafluorid pri nižji tecpersturi tj. pri 
30°C. Uporabili sno enako množino uranovega tetrafluorida 
(27 nl-l) in začetni pritisk fluora 1C atn (pri 22°C) ob 
dodatku okro; 125 nl-I vodikove ~a fluorida. Časovni pote'.: 
pritiska je prikazan na sliki 3» Iz krivulje se vidi, da 
je reakcija končana že v eni uri in da se je fluor porabil 
predvsem za tvorbo uranovega pentafluorida. Kljub temu 
je že v prvi stopnji nastalo tudi okroc 7»7 nK uranovega 
heksafluorida, kar ustreza približno 2c odstotni pretvorbi 
v uranov heksafluorid. Heakcijsko posodo s=o nato segreli 
na 1CC°C, pri čemer se je reakcija v eni uri ustavila. 
Izkoristek UF,- je znašal 31,J. Reakcijo sno nato še eno uro 
vodili pri 2CC°C, da bi dosegli čin bolj popolno pretvorbo. 
Pri ten sno v sanen začetku opazili razmeroma najel porast 
pritiska (na okro- 23 atni), ki nu .je ta:.oj nato sledilo 
počasno padanje. Reakcijo je bila končana v eni uri z 
izkoristkom okrô ; 92 i. 

Poskus sno ponovili še z dvakrat več.jo množino urano
vega tetrafluorida (5* aK). dodatek vodikovega fluorida 
je znašel 112 mi-., začetni pritisk fluors pa siuo znižali na 
7 atn, da bi zmanjkali tvorbo uranove-a heksafluorida v 
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Temperatura: 
Začetni P« : 
Zatehta UP^: 
Dodatek HP: 
Izkoristek UP,-: 

8C"C 
10 a ta 
27 mi-. 
125 nM 

23$ 

1 2 tih) 

SLIKA 3: Odvisnost pritiska od časa pri reskci.ji 
LT^ + ?2 pod pritiskom v navzočnosti 
voii!:ove£3 fluorida 
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prvi stopn.ji reakcije. Cssovni potek pritiska je bil podo
ben kot v prejšnjea priaeru, le da je bil še bolj izrazit, 
torej je reakcija v prvi stopnji potekla v glavnem do 
uranovega pentafluorida. Ha osnovi porabe fluora sno ugoto
vili, da je v tej stopnji nastalo približno 6̂ 7r» U?g. ̂ e~ 
je bi-o fluora premalo, da bi pretvorba uranovega tetra-
fluorida v pentafluorid potekla do konca, smo v reakcij s".:o 
posodo ponovno dodali 7 ata fluora in jo ponovno segreli 
za 1 uro na 30°C. Pri tem pa se je uranov pentafluorid 
že delno fluoriral do heksafluorida, saj je nnožina le-tega 
ustrezala 38 odstotni pretvorbi. Poten ko sno xz reakcijske 
posode odčrpali vodikov fluorid in uranov heksafluorid, 
sco vanjo kondenzirali 4-2 oK uranovega heksafluorida in 
dodali 15 atn fluora ter posodo segrevali pri 1C0°C. Reak
cija praktično ni potekala, saj je razlika v pritisku pred 
reakcijo in po njej znašala le C,3 atm (1,5 nK Pg)« 2ato 
szno posodo za 1 uro segreli še na 2CC°C, kjer je reakcija 
v eni uri praktično kvantitativno potekla. 
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2 . RZAXCIJ^ U r̂:CV:»JGA H3ESAFLUCEIDA Z ISlA'ZiRIhl 
Ai.c:iGA;:5:;ir:i s i x v m 

2.1. Uvod 

Namen tega dela raziskav je bil najti morebitne reak
cije uranovega heksafluorida z nekaterimi anorganskimi 
snovmi, ki bi lahko rabile kot osnova za predelavo izo-
topsko osiromašenega uranovega heksafluorida. S tea bi 
po eni strani omoročile kar najbolj gospodarno izrabo 
"aktivnega fluora" v uranovem heksafluoridu za sintezo 
drurrih, komercialno zanimivih fluoridov, po drugi strani 
pa bi se na ta način uranov beksafluorid prevedel v nehlsp-
ne spojine, ki bi bile v porledu korozivnosti in ravnanja 
z njimi manj zahtevne. 

Doslej so bile raziskane in v literaturi opisane šte
vilne reakcije z uranovim heksafluoridom, bodisi v okviru 
raziskav njegovih korozijskih lastnosti ali pa s stališča 
predelave v tetrafluorid. (Te reakcije so povečini povezane 
z redukcijo uranovega heksafluorida v tetrafluorid in so 
podrobneje obdelane in opisane v posebnem delovnem poro-
čilu8). 

Zaenkrat sta nas zanimali predvsem dve reakciji in 
sicer reakcija uranovega hek3afluoriia z borovim trioksidom 
ter reakcija z iveplon. Prva v literaturi še ni bila opi
sane, zanimivo oa bi bila kot način za sintezo borovega 
trifluorida, ki se veliko uporablja kot katalizator pri 
organskih sintezah. Tudi v pogledu ločitve borovega tri-
fluorida od prebitnego uranovega heksafluoride spričo veli
kih rszlik v parnih tlakih obeh spojin ne bi bilo težav, 
saj ioa borov trifluorid pri -60°C parni tlak ne aj atmosfer, 
medtem ko je uranov heksafluorid pri tej temperaturi prak
tično popolnoma nehlapen (psroi tlak UFg pri -8C° je 2.1C*"'' 
mm lig). 
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Reakcija z žveolom je v literaturi sicer opisana' , 
ni pa bila podrobneje obdelana. Zanimiva bi bila predvsem 
kot osnova za hitro in enostavno sintezo žveolovega tetx*a-
fluorida, ki ga je sicer razmeroma težko sintetizirati 
oziroma ločiti od drugih žve;lovih fluoridov, ki nastajajo 
pri običajnih sintezah te spojine. 

V okviru tega dela so bili zaenkrat izvedeni le orien
tacijski poskusi z obema reakcijama, ki pa so dali obetav
ne rezultate, zato bi morda veljalo v prihodnjih letih te 
reakcije podrobneje obdelati. 

2.2. Reakcija uranovega heksafluorida z boi'ovim trioksidco 

Reakcijo smo izvajali v 100 nI reakcijski posodi is 
niklja, kakršno smo uporabljali za sintezo uranovega heksa
fluorida. V reakcijsko posodo smo zatehtali 1,4-9 g (21,4- mil) 
kristaliziranega borovega trioksida, ki smo ga pripravili 
z dehidratacijo borove kisline v vakuumu pri 2C0°C. Kato 
smo v reakcijsko pcsodo nasublimirali 22,34 g (64,9 nI*) 
uranovega heksafluorida in jo segrevali tri ure pri 1G0°C. 
Vsako uro srr.o reakcijo prekinili, ohladili reakcijsko po
sodo na -3C0,J in iz nje presublinirali nastali borov tri-
fluorid v past, hlajeno na -196°C. Izkoristek reakcije smo 
določali s tehtanje.?, reakcijskega produkta. Po eni uri 
reakcije je bil izkoristek 4-&,J, r>o dveh urah 75/», ?o treh 
pa 37.̂ . Reakcijsko temperaturo smo nsto dvignili na 2CC°C, 
pri čemer se je iz oristek po eni uri povečal ne okro- 95 J, 
po dveii urah pa je bila reakcija praktično končana. Infra
rdeči spekter plinastega produkta je pokazal, da je le-ta 
čisti borov trifluorid. '/ reakcijski posodi je ostal svetlo-
runen preostanek, ki je bil topen v vodi. Kemijska anciiss 
tera preostcnka je dala naslednjo rezultate; 
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dob 1,1 eno: 
izračunano za UO^Fp 

U 

77,2.. lC,39i 
1~,2., 
12,33 

•Kolsko rasnerje U:F, izračunano iz zgornjih podatkov, znaija 
1:2,C2, kar v mejah napake ustreza molskenu raziaerju U:? v 
spojini UCpPp* ^ P a vsebuje okroj; 2fj drugih nečistoč, 
verjetno borovega trioksida, kar je potrdila tudi analiza, 
saj vsebuje trdni preostanek tudi okrog C,7^ bora. 

Opisana reakcija je posebno zanimiva tudi zato, ker 
v tea primeru ne gre za redukcijo šestvalentnega urana do 
štirivalentnega kot v večini drugih reakcij, tecveč le za 
zamenjavo fluora s kisikon: 

2 32C3 + 3 UP6 + 4 31?, 3 UC2P2 T -r ^ 3 

Posebno urodno pa je to, da se v ten primeru izrabi dvs.'rat 
toliko fluora kot p8 pri redukciji uranovega heksafluorida 
do tetrafluorida. 

2.2. Reakcija uranovega heksafluorida z žveplom 

Heakcijo ned uranovim heksafluoridonin žveplom sno 
izvedli najprej v stekleni posodi. Uporabili sir.o prebitek 
uranovega heksafluorida, te-iperatura pa je bila nekaj nad 
tališčen žvepl.i. Pri tem je del uranovega heksafluorida 
reagiral s steklom do UC2?2, zaradi česar je bil reakcij
ski produkt zozno onečiščen s silicijevim tetrafluoridor.. 
Uranov heks-fluo./id, ki je reagiral z zvoplom, pa je prešel 
v zeleni uranov tetrafluorid. 

::eakcijo sno nato ponovili v reakcijski posodi iz 
niklja, kakršno smo uoorai.ljali pri prejšnjih sintezah. 
V reakcij s--o posodo s;.io zatehtali C,334j g (27,^ al.) žveplo 
v prahu in vanjo ncsubiimirali 25,57^1 3 uranovega heksa
fluorida (72 nu.) ter jo eno u?o segrevali pri 150°J. 



Reakcijski produkt sao po reakciji ločili od nezrea~ira:ieca 
uranovera heks-^fluorida s frakeionirar.o konrijr..s3cijo, tako 
da sco reakcijsko posodo, segreio na sobno temperaturo, 
iiorpali preko dveh pasti, hlajenih, na -2C , kjer se je 
kondenziral uranov hek^afluorid, in preko pasti, hlajene 
na -1^5 G, kjer so se konder.zirali šveplovi flucridi. 

Eobljoni reakcijski produkt sr.o n;:o k.ndenzirali v 
%C il stekleno bučko in ga steutali. i.'el produkta sno 
nato spustili v plinsko pipeto in ga stektali, na-o p& 
nidroli-ireli z raztopino natrijevega hidroksida. Plinsko 
pipeto s .o nato ohladili na -3C°0 in iz nje izčrpali 
žveplov hekssfluorid, ki s natrijevih hidroksidom ne reagi
ra, ter jo ponovno stehtali. Iz razlike v te2i s^o izra
čunali, da vsebuje produkt okro~ i,*,J iveplove a heksa-
fluorida. iz izračunane povprečne eolske nase in teže pro
dukta srr.o nato izračunali izkoristek reakcije, ki znaša 
okrog 3C J. Ta vrednost ni povsec natančna, saj sr.o dalali 
z razmeroma aajhnisi množinar.i reaktantov. Izkoristek bi 
se dal povečati s podaljšanj2" reakcijskega časa ali pa 
z zvišanje: reakcijske temperature. 
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3.1. Sinteza uranov^ca ':i-ksafluorida pod pritiskom 

?ri poskusili fluoriranja uranovega te:rafluorida z 
elementarnim fluoroa, kjer sno uporabili različne reakcij
ska temperature (3C°1, 1CC°J in 2CC°G), različne začetni 
pritiske fluora (7 atn, 1C ata in 15 atn) ter dodatek 
vo<iikov?ra fiuorida czirc.̂ a uranovega h »kcaf luorida, sno 
urotovili, da 

- reakcija aed UP* in fluoroa pod pritiskom -.oteka pri 
10C°C tudi ob dodatku vodikove-a fiuorida tako, da 
se ro ustavi na stopnji pretvorbe U?^ v u?j-» tesveč 
potekata obe reakciji, tj. pretvorba U?,. v l'?c in 
pretvorba UP,- v U?& hkrati. V nob.nen primeru reak
cija ne poteča kvantitativno, pri čeaer znaiia njen 
izkoristek Tlede na U?g SC-?C.i. «Sačetni pritisk 
"vpliva predvsem, na hitrost reakcije ne pa na njen 
izkoristek. ?ri začetnem ;?itisku fluora 10 atn po
toka reakcija okro~ 3 ur, pri 15 atn pa 1 uro. V od
sotnosti :!? se reakcija sproži še pri segrevanju po
sode na reakcijsko temperaturo, pri čemur pritisk 
precej naraste zaradi lokalnih preu^retij; 

- reakcija ned U?« in fluorora pod pritiskoa potoka pri 
80°J v navzočnosti vodikovega fiuorida v ^lavncr le 
do uranovega pentafluorida, pri čeaer pa nastane tudi 
r.*kaj uranovega heksafluorida; 

- rackcija pri 2CC°C p,teče razscroaa liitro ir. praktično 
do konc*. ?a temperatura pa je prijema 1? ZD dokor.čr.o 
fluoriranj:*, ker se pri-ijk v trenutku, ko se reakcij-. 
oprodi, zsr.ii sproščena reakcijsko toplo-e sočno po-
v^č?. 



Ha osnovi teh urotovitev lahko zaključimo, da bi bil 
zo sintezo uranovega aeksafluorida pod pri-is".:on najprimer
nejši nsslsdnji način: 

- enourno fluoriranje U?j, z elementarnim fluoroa v nav
zočnosti vodikovega fluorida (molsko raznerje Ui?̂ :HF 
1:2) pri SO°G in pritisku do 10 atm, 

- odstranitev vočikove-ja fluorida in nastalega U?g tar 
drugih hlapnih produktov reakcije (nečistoč), 

- enourno fluoriranje z elea_-ntarnin fluorom ob dodatku 
UPg v množini, ki je zadostna, da se doseže ravnotež
ni parni tlak, pri 100°C in začetnem pritisku 15 atn 

- postopen dvig temperature na 2C0°C in enourno fluo-
riranje pri tej temperaturi, 

- izolacija uranovega heksafluorida 
Uranov heksafluorid, ki nastane že v prvi stopnji reakcije, 
bi bilo treba očistiti ločeno in ga kasneje združiti z 
glavnim produktom. 

3.2." Reakcija USV z borovim trioksidem 

Orientacijski pos'rusi so pokazali, da poteka reakcija 
med prebitnim UPg in borovin trioksidom po enačbi; 

2 B20, + 3 UPg - 4 BPj + 3 UC2?2 

Iteakcija poteka pri 10OcC razmeroma počasi (87'/» v 3 urah), 
pri 2C0-3C0°C pa znatno hitreje. 2dini hlapni produkt je 
3?,, ki se da zlahka ločiti od prebitnega UFg. Reakcij" bi 
bila zelo primerna za predelavo izotopsko osiromašenega UP£ 
Njeno posebna prednost je velika izraba fluora iz UP&. 
Reakcija v literaturi tie ni bila opisana. 
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3.3. Reakcija U?,- z žveplam 

Reakcija med prebitnin uranovim Iieksafluoridom in 
zveploo poteka tako, da nsstane uranov tetrafluorirl in 
žvenlov tetrafluorid: 

2 UP6 • S - 2 UP4 + S?^ 

Dobljeni produkt je razmeroma čist, zato je reakcija 
zelo primerna za proizvodnjo te spojine, ki jo je po 
drugih poatopkih razmeroms težko sintetisirati z dobrim 
izkoristkom. Tudi v ten prineru bi se lahko uporabljal 
izotopsko osiromašeni urancv heksafluorid. 
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1. UVOD 

Uranov heksafluorid se kot ena redkih hlapnih ura
novih 3pojin s tehnološko uporabnimi lastnostmi pojavlja 
v gorivnem ciklusu na več mestih. Trenutno so v rabi samo 
taki izotopsko obogačevalnl postopki, ki so vezani na upo
rabo uranovega heksafluorida, ta spojina pa je seveda 
tudi eden od osnovnih produktov hlapnostnega postopka za 
regeneracijo izrabljenega reaktorskega goriv*. 

Problem prevedbe hlapnega uranovega heksafluorida v 
nehlapne uranove spojine se pojavlja zato na več ravneh. 
V okviru proizvodnje izotopsko obogačenega reaktorskega 
goriva je treba predelati uranov heksafluorid v uranov 
dioksid ali kovinski uran. Količine uranovega heksafluori-
da, 0 katerimi imamo opravka v tej tehnološko-proizvodni 
fazi, so seveda za nekaj velikostnih redov drugačne od 
onih, ki se lahko redno pojavljajo v odpadnih plinskih to
kovih kateregakoli izmed postopkov, v katerih pripravlja
mo, obdelujemo ali predelujemo uranov heksafluorid: sinte
za uranovega heksafluorida, izotopsko obogačevanje, pre
delava v druge, nehlapne spojine urana, izraba izotopsko 
osiromašenega uranovega heksafluorida kot fluorirnega 
sredstva. Odstranjevanje uranovega heksafluorida iz raznin 
odpadnih plinov je lahko pogojeno s čisto ekonotnstcimi raz
logi, Se posebej, če gre za obogačeni uranov heksafluorid, 
lahko pa ga narekuje le varovanje Človekovega okolja. 
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V to slednjo kategorijo seveda spada tudi odstranjevanje 
uranovega heKsafluorida i z plinov v primeru raznih nesreč , 
kot npr. poškodovan tank z uranovim heksafluoridom poško
dovana a l i netesna obo^ačevalna naprava, poškodovana na
prava za pripravo uranovega heksafluorida, ipd. 

Lelo z uranovim neicsafluoridom in s tem povezani r^-
ziskovalno-tehnoloSki problemi so spričo domače surovinske 
baze in danih motnosti za predelavo uranovega heksafluo
r ida v ekonomsko zanimivejši uranov heksafluorid dejansko 
precej pomembnejši, kot 3e na prvi pogleo zdijo povr:"ne-
•71 u opazovalcu. Po l i t i čn i v id ik i utegnejo v primernih 
okoliSčinah prevladati ekonomsko oporečnost take predela
ve, še poseoej, ker so pred nekaj meseci francosKi razisko
va lc i ob jav i l i obogačevalni postopek, ki bo dostopen tudi 
indus t r i j sko manj razvitim deželam. Po3t<->pek, Ki bo ko
mercialno dosegljiv 5ele koncem naslednjega dese t l e t j a , 
daje s ice r nizko obogačeni uran, uporaben le ?.a energijsko 
reak tor je , j*» pa zelo tehnološko nezahteven, čeprav porabi 
nekaj več energije za iz.-.topsko ločevanje od postopka 3 
centrifugami (76). 

Tatto trenutno ostajata v uporabi le dva obo^ačpvaln1 
postopka: plinsko difuzi jski postopen in postopek s c e n t r i 
fugami, pri čem«»r trenutno 95"» vaeh obogačevalnin Kapaci
t e t v zapadnem svetu uporablja difuzijski postopek, i'o:; čo
pek s centrifugami porablja ob tem, oa je prlbli/.no "jon 
krat h i t r e j š i od difuzijskega, le destino energi je , r o t r e t -
ne na tono ločevalnega dela na leto (te j'.'.'U). Prvo od 
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Št i r ih enot centrifug s kapaciteto 50 te SWU so pognali 
koncem septembra 1977 v "apenhurstu v okviru Br i t i sh 
Nuclear Fuel Ltd. in v okr i l ju Urenco/Centec sporazuma 
med 7eliko Br i tani jo , Nizozemsko in Sapadno *Temčijo. Do 
1}32. l e t i bodo imeli in s t a l i r ano ločevalno zmogljivost 
2000 t e / y r , do le ta 1990 pa celo 10.000 t e . Te zmogljivo
s t i se dajo n a j e t i , so pa v glavnem že oddane (77). So
sednja I t a l i j a je v okviru svojega jedrskega programa 
partner v dru-bi T£urodif s 25'* deležem, udeležena pa je 
tudi v Coredif združenju, pr i čemer i t a l i j a n s k i razisko
valci 3 precejšnjo aktivnostjo delujejo na področju r az 
voja o'oogač»valnih postopkov (73). 

Poleg omenjenih obogačevalnih postopkov je v pod
robne j.šem pregledu ?e vrsta drugih možnosti, o«J Katerih 
iriajo nekatere pomemben tehnološki potencia l : pojtopek s 
robami, kemijski izmenjalni procesi ( de s t i l a c i j a , absorp
cija plin-teKočina, ekstrakci ja tekoče-tekoče, krointorra-
f i j a p l in - t rdno) , .redoks ionsica izmenjava, fotovzbujpvolne 
metode in elektromagnetne metode (79). 

Skupno vsem omenjenim metodam je t o , da uporabljajo 
izključno uranov heksafluorid a l i njegove derivate ("PIJ?.), 
čeprav je posebej v zadnjem času postalo oči tno, <!'>. ate-TV 
oi t i vzrok za izredno aktivne raziskave nemi je urana prav 
- e l j a , da bi odicrili 2e druge hlapne spojina urana. 

CJleae na pokazano 3tanje in pričakovani razvoj teh 
postopkov postaja tudi jasno, da bomo s l e j ko prej m ta 
a l i oni način vpleteni v delo z uranovim heknafluoriuon 
in s tem povezane probleme. 
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2. PaSDELAVA URANOVEGA HSRSAPLUORIDA V NEHLAPNE 
URANOVE SPOJINE 

Predelava uranovega neksafluorida v uranov dioksid 
oziroma kovinski uran se pojavlja kot nujna stopnja pre
delave obogatenega uranovega neksafluorida v procesu nri-
prave gorivnih elementov. Tehnološki postopki, ki 30 v 
uporabi, so večinoma 3tandardni in temelje na poznavanju 
kemije uranovega hekaafluorida iz dobe v'gnhatwan projekta 
do zgodnjih šestdesetih let. Tu gre bodisi za kontrolira
no hidrolizo ali pa za redukcijo z vodikom, ogljikovim 
tetrakloridom ter drugimi reducenti (vodikov klorid, di-
kloretan, drugi klorirani ogljikovodiki). 

Se 1966 leta so sodili, da so fizikalne lastnosti ura
novega heksafluorida sicer izredno točno določene, cia pa 
je keiiija te apojine relativno slabo poznana (1). Tej 
trditvi se pridružuje'tudi P.>7. Wilson Se leta 1972 v 
svojem preglednem delu o reaktivnosti uranovega heksafluo
rida (2). Danes lahko trdimo, da je kemija uranove--3 heksa
fluorida poznana precej bolje. K terau znanju so nomeubno 
prispevali tudi sodelavci Odseka za kemijo fluora IJ5 v 
Ljubljani 0-20). 

Fovsem specifično je tudi naslednje dejstvo: voliko 
rezultatov raziskovalnega dela, povezanega s kenijskimi 
lastnostmi uranovega heksafluorida, je ostalo neobjavlje
nih iz varnostnih razlogov in zato nedostopnih vir.ši 
strokovni javnosti. Značilno je npr., 6a 30 bili .nr.ô i 
tehnološki postopki &a.predelavo uranovega heKn^fluorida 
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prijavljeni v patentno za'Cito takoj po drugi svetovni voj 
n i , objavljeni pa ?ele nekateri v petdesetih l e t i h , t i 3 t i 
pa, ki so vezani na izotopsko obogaSevanje, pa so b i l i ob
javljeni Šele pred nekaj l e t i . 

isejatvo j e , da obogačevalne naprave delujejo Le nad 
30 l e t . Zato je gotovo, da mora b i t i dobro pozn-jna tudi 
kemija uranovega hek3afluorida, predvsem t i s t i del, ki je 
vezan na mô ne reakcije s konstrukcijskimi materiali (ko
vine, materiali membran ipd . ) , ife je temu res taico/dokazu
jejo nepričakovano hitre objave lastnost i uranovega heksa-
fluorida, ki j ih spro-i objava morda celo obrobne raziska-
ve opravljene v industrijsko neangažiranih laboratorijih. 

V nadaljnjem podajamo pregled reakcij uranovega hek-
safluorida in posebej oj Lsujemo t i s t e , ki so bodisi ~e 
tehnološko uporabljene a l i pa imajo za to precejšnjo poten
cialno uporabnost. Tu velja omeniti, da vse do nedavna (2) 
ni bilo sistematičnega dela, ki bi obravnavalo relativno 
reaktivnost uranovega heksafluorida. 

Uranov heksafluorid je zmerno močno fluorirno sredst
vo, močnejče od fluoridov 17, V in VI skupine elenentov 
prehoda z izjemo kroraovih fluoridov in ,%& je mogoče po re
aktivnosti primerjati z raolibaenovi« hexsafluoridom. Urn-
nov heksafluorid je najmanj reaktiven izmed he k39fluoridov 
atftinioov. Reakcije z ogljikovim disulfidom ki-ejo, d-? g t 
je po sposobnosti fluoriranj^ iaogoče prluerjati z jndovirn 
pentafluoridom in iivosrebrovim difluorldom. Ker at̂ t reak
c i j i uranovega heksafluorida z vodo in ogljikovodiki burni 
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tako kot pri ostalih viujih fluoridih, so kemiki večinoma 
prepričani, da 30 višji fluoridi skupaj z uranovim heksa
fluorid om nočno reaktivne spojine. 

2.1. Redukcija z vodikom 

Za reakcijo z vodikom je značilna zelo visok) akti-
vacijska energija, zato/uranov.heksafluorid z vodikom ne 
reagira vse do 225-250<>C. Pri 330°C je po polurnem kon
taktu plinov redukcija do tetrafluorida na pol dokončan?. 
Pri reakciji se sproSča veliko toplote (63,8 kcal/mol). Ka 
osnovi laboratorijskih rezultatov (21,22) je bila izdelu-
na industrijski naprava z3 redukcijo 3 k Jpačiteto do 
125 kg *JP,/h, ki daje uranov tetrafluorid z visoko na-

b 3 
sipno gostoto 3|4d g/cm , pri čener je množina primesi 
mnnjša od 0,004"*>. Redukcija teče v reaktorski cevi iz nno-
nela 3 premerom 152 m-n in doliiino 3 m, pri čemer drsijo 
temperaturo sten reaktorja med 427 in 533 C, uporabljajo 
100"i prebitek vodika in ood9jajo uranov heksafluorid 3 
hitrostjo 45 kg/h (23). 

Pomankljivost postopka je v pregrevanju sten r»j3Ktor-
ja in s tem povezano nataljevanje 'aateriala. Temu ae je mo
goče izogniti tako, da vodiku primešajo elementarni fluor 
in tako nadomestijo s toploto te potnoine reakcije energijo, 
ki bi jo sicer morali za aktivacijo dovajati preko 3ten 
reaktorja. Tudi za ta postopek s hladno 3teno je bila iz
delana naprava večjih laboratorijskih i^uer, v kateri je 
proces tekel zadovoljivo v precej?nje^ intervalu reakcij
skih pogojev; 



- hitrosti plinov v vstopnih šobah 15,2 - 41,0 o/sek 
- temperatura sten reaktorja 93° - 204°C 
- dodajanje uranovega heksafluorida 4,5 - 11,4 kg/h 
- prebitek vodika 100 - 50CK 
- dodatek fluorn 50 - 30 g/kg produkta 
- nasipna gostoto tetrafluorida 3,0 - 3,5 g/cm-* 

Pri nižjih dodatkih fluora proces ne teče kvantitativno, 
pri višjih pa se temperatura zmesi dvigne tako, da posta
ne korozija stene resen problem. 

Proces je mogoče izvesti tudi tako, da namesto do
datka fluora uporabijo delno atomizirani vodik (24). 

2.2. Redukcija s kloriranimi ogljikovodiki 

Uranov hek3afluorid ae dobro raztaplja v ogljikovem 
tetrakloridu, topnost s temperaturo nira?ča in zna T-a pri 
35 C približno 2 g UPVml CC1 . Raztopine so pri sobni 
tenperaturi obstojne nekaj tednov (25). ?ri tenperaturi 
100°C poteče redukcija do uranovega pentafluoriaa (26), 
pri temperaturi 150°1 pa v avtoklavu poteče reakcija, ki 
jo spremlja močan porast pritiska (od 1 atm n<? 25 atm): 

UP£ + 2CC1. * UP, • Čl. • 2CC1.P 
0 4 4 i > 

dobljeni t e t ra f luor id vsebuje nekaj intermedi^tnih f luo-
ridov. jioličina teh primesi je zniža na minimuii, 5R upora
bimo 400"S prebitek ogljikovega te t raf luor ida in po reakci
j i p r i t i s k v avtoklavu izenačimo z atmosferskim in znea 



I ' 
I ponovno aegrejemo na 150°C. Nasipna tela dobljenega urano

vega tetrafluorida je okrog 2 g/cm , če je re~im segrevanja 
I tak, da dosežemo reakcijsko temperaturo v 30 minutah. č«» 
• segrevamo hitreje, je n^oipna gostota produkti m.»njra. Opi-
I san je tudi polindustrijski postopek za izvajanje te re-
i du&cije: v čaau 4 ur 30 reducirali v ?;3r̂ ah po 1 kg ura no-
' vega hek3afluorida (25)* 

Uranov heksafluorid je mogoče pri temperaturi 
200°-300°C reducirati tudi s plinastim ogljikovim tetraklo-
ridom, kar daje potrebno osnovo za kontinuirni postopek v 
nagnjenem, rotacijskem reaktorju. PolindustriJaka naprava 
za tako redukcijo s kapaciteto 1 kj U?g/h je opisana (25). 

Uranov heksafluorid je dalje mogoče uspešno reduci
rati s trikloretilenom (23): . 

UPg • CHClsCCl- >> 'JFg+ 3F • fluoroklorokarbani 

Postopek je bil izdelan Z3 redukcijo uranovega heksafluoriua 
v plinih s koncentracijo do 2 vol"S UF,; pri temperaturi 
32°C teče reakcija v plinski fazi v koloni visoki 260 cm, 
pri čemer pade koncentracija uronovega heksafluorida v 
plinih, ki re-jktor zapu^č^jo nn 0,0001 vol^. Prore« so pod
robneje Študirali 7 rirokih mejnh r-̂ iKoi.jokih pnrMinetrov. 
dedukcija do uranovega tetrafluorida jo kvantitntivna tuui, 
če se razmerje reaktantov spreminja od 0,70 do 3»25» tem
peratura plinov na vhodu 62° do 304°C in temperatura v 
reaktorju od 74° do 482°C. rasipna te^a produkti je onoro^ 
1,6 g/cm^, pri Čemer je ta običajno močno onečiSčen z 

ogljikom. 
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študirali so tudi redukcijo uranovega heksafluorida 
z drugimi kloriranimi ogljikovodiki. 7 večini se uranov 
heksafluorid dobro raztaplja in topnost pri povišani 
temperaturi močno naraste. Nekatere od teh raztopin GO pri 
3 o oni temperaturi obstojne (ogljikov tetra<tlorid, te ira-
kloretan, pentakioretan), medtem ko v dragih teče redukcija 
ie pri sobni temperaturi (klorofora, dikloretan). 7 vseh 
pa poteče redukcija v večji a l i ima j Si meri prt povišani 
temperaturi: nastanejo ir.termediatni uranovi fluoric!i, 
prost klor in različni fluoroklorokarbani. Te reakcije imi-
jo potencialno uporabo predvsem v proizvodnji freonov in 
manj za proizvodnjo uranovega tetrafluorida, primernega za 
metalurško predelavo. 

2 .3 . ReduKcija z amoniakom in njegovimi derivati 

Reakcija amoniaka in uranovega heksafluoriaa poteče 
že pri temperaturi -80°C. Produxti reakcije so različni, 
če vodimo reakcijo pri različnih pogojih, kar je v začetica 
povzročilo v l i teraturi precejšnjo zaedo (27-23) dokler 
ni bila objavljena obsedna in izčrpna študija te reakci
je (30). 

V temperaturnem območju -50° do -30°C potetca reakci
ja po enačbi: 

ys?6 * 4NH3 » 3U?5 • 3NTH4P • e ,5s 2 

Pri vižj ih temperaturah (1C'00-20C0C ae uranov h<»kS3fluori<: 
kvantitativno reducira z amoniakom, če teče reakcija v 
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plinski f az i : 

3UPC • 8NH, * 3NH/JFr + 3NH.P • 0/,M 

V vmesnem temperaturnem intervalu tečeta obe reakci j i 
hk ra t i . Uranov heks3fluorid v plinaki fazi a l i pn raztop
ljen v t e t r ak lo r etanu reagira z amonijevim fluoridom brez 
redukcije. Produkt reakcije je amonijev heptafluorouranat( ' / I) . 
T.-i pri 3«,«^''van Ju mod lO()° in 45<>0C prwhaJM v urmov U'trvi-
fluorld (•>,6). 

Prav podobno kot z amoniakom teče rsdukrrija tudi 3 
plinastim hidrazinom: če jo belimo kontrolirano vodi t i , 
morata b i t i plinska tokova obeh reaktantov razredčena. Pro
dukt reakcije je N RJJPAl), če teče reakcija v plinski 
f az i . Če pa vodimo z argonom razredčeni tok uranovega hek-
safluorida skozi brezvodni hidrazin, nastaja (N-iL) 'JF,, (10). 

Raztopina uranovega heksafluorida v ogljikovem t e t r a -
kloridu reagira pri 0°C s hidrazinijevim difluoriaom in 
da hidrazini jev heptafluorouranat(V) (9) , v brezvodnem 
fluorovodiku pa poteče reakcija pri sobni temperaturi do 
hidrazinijevega(2+) heksafluorouranata(V) ( l i l . 

Na podoben način poteče reakcija s hidroksilamonije-
vim fluoridom: v brezvodn^m fluorovodiku nastane pri 3obni 
temperaturi hidroksilamonijev hekeafluorouranat(V) (11). 
73e te reakcije se v primeru, da uporabimo prebi te* reuu-
centa, sevedi končajo z redukcijo do uranjO'/ih(tV) spojin. 
Termični razkroji teh spojin ao zapleteni ; končni pročuKt 
razkroja v ine r tn i atmosferi pr i 400°C je uranov t e t r a -
f luor id . 
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2 . 4 . Reakcije 3 f l u o r i d i 

Reakcije uranovega heksaf luor ida s f l u o r i d i potekajo 
lahko t a k o , dri nas tane kompleksen f l u o r i d ' u r a n a ( v r ) , lahko 
pa, če uporabimo f l u o r i d , k i ga je mogoče o k s i d i r a t i , p r i 
de do redukc i j e in m t o morda t u d i do sekundarnih r e a k c i j . 

Tipične zn p rv i primer so r e a k c i j e z a l k a l i j o k i m i in 
zeml jon lk i l i . j^3kirni f l u o r i d i , ki oo opisrjne kn ino jc . 7olo 
z-mimivi ut-i t ud i r e a k c i j i v. NOP in NO P, k i daj f i to Nniip 
oziroma N0oUP_ (31-1-33). Jpo.jini je mogoče n iu reu jnntr.Mti 
zn molekul 9 r m ndukta , čepr jv da je ta ^ledn n̂ i svoje :<[>»ik-
troskopske l a u t n o s t i v t i n ionskih 3pojin in ae v z-iclnj^rn 
času vse v»č omenjata v zvezi z obogičevalnimi pos tonk i . 

V okviru s i s t ema t i čne ?. t u d i je oks iaac i j s / . ih l a s t n o 
s t i heka-^fluoridov (34) 30 u g o t o v i l i , dn uranov heKuaiiuo-
r i d o k 3 i d i n P ? , , AsP,, MoPe in \VP. i " .se p r i tem reduoi -3 3 5 4 
ra do t e t r 3 f l u o r i d a ; ne r e a g i n pa z SbP. in M P , . Ob tem 
se je i z k a z a l o , d,i vodikov f l u o r i d t e r e a k c i j e močno ita-
t a l i z i r a , od mnoiine uranovega heksaf luor ida p^ z a v i s i , 
k a t e r i izmed n i ž j i h uranovih f luo r idov oe t v o r i . 

2 . 5 . Reakcije z drugimi halo.^enidi 

Uranov h^ksaf luor id r e a g i r a nn snloSno s k o v s l e n t n i -
mi k l o r i d i a l i bromidi t a k o , da 36 reduc i ra do te t r -a f luo-
r i d a , p r i čemer pr ide do zamenjave h-ilogena, Kot n p r . : 

2 UP, • 3 iC l . = 2 UP, • 3 iP , + 2 Cl„ o 4 4 4 2 
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Če je halogenid zadouti reaktiven, pride najprej 
ao zamenjave naložena, nastali uranov heksaklorid pa a pre
bitkom heksafluorida reagira in da tetrafluorid: 

2UP6 • UClg = 3UF4 • 3C12 

Obseino študijo teh reakcij je opravila 3kupina 
0'Donnella v Avstraliji (34,35). Po teh načelih uranov 
hek3afluorid reagira s FH1 , AsCl.., 3bCl , TiCl , JiCl , 
Alll., B^l,, P3r3 in PBr^. 

Tudi z ionskimi kloridi teče reaiccija taito, ua oo-
bimo uranov tetrafluorid, kovinski fluorid in halogens 
LiCl in NaCl dajeta pri reakciji MU? in MF; KOI, Rb"l, 
CsCl ne reagirajo; BeCl2» MgCl_, OaOl , 3rCl? in BaCl^ 
pa dajo UP in VP . 

Med opinanimi reakcijami se rezultati zgodnjih in 
kasnejših ratiskav ne ujemajo samo za reokoijo G ti t.-mo-
vim tetrakloridom: najprej je bilo objavljeno, d* pri re
akciji nastaja UP,.2Tni. (36), kasne jo pa tê i r̂ /.ultata 
ni30 mogli več ponoviti (34). 

Nitrozilov klorid reagira z uranovim heksaflaoriuom 
ta*o, da nastane klor in nitrozilov hekBafluornuranat(Y) ( :,1] 

Reakcije uranovega heksaflaoricia z vodikovimi halo ;e-
nidi so študirali do take mere, da so ni tej osnovi predla
gali tehnološki postopek (37,33): 

UFg • 2HC1 » UP4+ 2HF tCl, 
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Plinasta reakcijska zmes obeh reaktantov 3 ?e3t- uo osem
kratnim prebitkom vodikove,;,! klorida V3t>pa tangencialno 
v koničast reaktor ni njegovem o^jea koncu. Pri ten je za-
četna hitrost plinov zelo velika in team primerna je tuui 
turbulenca, ki poskrbi za učinkovito :ne*nnje. Proti vrhu 
reaktorja hitrost pade, trdni delci uranovega tetrafluo-
rida se lahko izločijo. Reakcija teče pri temperaturi ?o0° 
do 400°", dobljeni produkt ima nasipno te^o 1,6 do 2,0 r/r.n'. 

Velika pomankljivost postopka je izredno koroziven m«dij 
(HC1, ~fP, 01o, UP,), kar povzroča močno oneči."čenje urano
vega tetrafluorida s korozijskimi produkti. 

Vodikov broraid reagira na analogen rjačin. 

2.6. Seakcije s spojinami 3 kisikom 

Reakcija uranovega heksafluorida z vodo je opisana 
kasneje. Hampy j» podrobno študiral reakcije v sistemu 
uranov heksafluorid - uranov diok3id (39). Ta reakcija 
naj bi potekala takole; 

U0_ • J?, ~ 2 UO?, 
do .5 

2 UO?, + U?fi U0UPW •• 0,5U0o?. + 0,5 UP-
3 o 2 O 2 2 o 

u 2 o? 3 •. 0,5 UC 2 P 2 + J P 4 • 0,5 u?6 

Zaenkrat ni nobenih neposrednih dokazov za obstoj omenje
nih okaifluoridov urana(V). 

Pomembne so reakcije z dušikovimi oksidi , ki so j ih 
raz i ska l i v sklopu prizadevanj, da bi n i t roz i lov oziroma 
ni trokai lov fluorid uporabili za f luoriran jf: izrabi jen•»; a 
reaktorskega goriva (31»33»40). Pri tem na Tiri? nastane jo 
razni dufiiKOVi oksidi , dušikovi oksidfluoridi Ln uranov 
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heksafluorid. i>u?,ikov monck3iu reagira s paro urinow?3 hek-
safluorida 2e pri sobni temperaturi in daje trdni TIOU?,, 
N0„ pa zmes NO.UF, in NOU?,. <; d o o 

2.7. Reakcije 3 spojinami z žveplom 

Vodikov sulfid reagira z uranovim he k 3-J flu or i doni v 
plinski fazi tako, da nastane trdni uranov tetrafluoric 
onečiSčen z nekaj žvepla (41): 

3UPg • H2S *• U?4 • 2HF • S?4 

Reakcija uranovega heksafluorida z ogljikovim disulfidom 
je precej bolj zapletena: produkti reakcije 30 3? , 

(CP3)2S2» lcrj2*y S?6 i n C P 4* 

2.8. Reakcije 3 kovinami 

Postopek za direktno redukcijo uranovega nekuafluori-
da do kovine s kovinskim kalcijem je patentiran (V/). 

ftudij reakcij uranovega heksafluorida G <covina-ni, 
ki nastopajo v konotruKcijskih materialih tehnologih in 
obogačevalnih naprav, ima seveda velik praktičen pomen. 
Take reakcije so raziskovali v okviru prizadevanj francos
kega Komis«jriata za jedrsko energijo, delom 1 pa tuut Lz 
čisto akademskih interesov (42). Ugotovili so, da reatira
jo baker, oink, nikelj in magnnzij z uranovim hek.-afluori-
dom neposredno in tvorijo kompleksne spojine tipa :»i''+'J0F1-. 
Ta s prebitkom uranovega heksafluorida predaja pri viT.fi 
temperaturi v M UP,. (4^). Rezultati raziskav rea^rij kovin 
z uranovim heksafluoridom, raztopljenim v nnetoni.trilu, vc 
niso objavljeni. 

http://viT.fi
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y. ODSTRANJEVANJE URANOVEGA HBKSAPLUORIDA 12 PLINSKIH 
TOKOV 

Slede na koncentracijo uranovega heksafluorida v plin
skem toku je možnoh več postopkov kot npr: 
- zmrzovanje v hladnih pasteh, 
- 3orpcija na inertnen, aktivnem sorbentu, 
- sorpcija povezana s'kemijsko reakcijo, 
- izpiranj? s kemijsko aktivno raztopino, 
- izpiranje z inertnin topilom. 

3.1. Zmrzovanje v hladnih pasteh 

Izločanje par uranovega hekaafluorida iz plinskega 
toka, ki zapušča sintezni reaktor in ki vsebuje pole!-; j\r&-
bitnega fluora 5e annjše množine dušika, vodikovega fluo-
rida, kisika in drugih, je v literaturi uobro opisano (44). 
Plini, ki kondenzatorje zapuščajo, pa lahko Se vodno vse
bujejo med 0,05 in 0,10 vol* uranovega heksafluoriua. Po
sebno v zadnjem času se pojavljajo v literaturi v^dno no
ve tehnične reSitve za izvedbo takih pasti, ki na ao na
vadno patentirane (45-47), ali pa uporabijo razredčov-snje 
z inertnirai plini, ki naj pomaga porazdeliti uranov hPksa-
fluorid po pasti (43,43). 



3.2. Sorpcija na inertnem, aktivnem soroentu 

Kot iner ten , akt ivni soroent za uranov heksafluorid 
običajno navajajo aktivno ogl je . Pri aorpci j i pa dejansko 
prihaja do reakci j z vodo, sorbirano ni o.?lju, ki z urano
vim heKsafluoridom reagira in daje uranilov f luor ic in vo
dikov f luor id . Oglje dalje uranov heksafluorid reducira 
do niž j ih fluoridov, pri čemer nastaja tetrafluorom»tan 
in drutfi f luor i ran i ogljikovodiki (50). Ker utegne pri tem 
eelo p r i t i do nekontroliranih reakcij a l i ek3ploz i j , se 
metoda uporablja v glavnem le za odstrarjevanje zadnjin 
sledov uranove£3 heksafluorida i z pl inskih tokov. 

Tipični postopki, ki so b i l i v b l i l n j i p re tek los t i 
pa ten t i r an i , zajemajo sorpcijo na aktivnem o^lju z dolo
čeno zrnavo3tjo iz nafte s pepelom 4-6 ut"? in izkoristkom 
benzena 50-60 g/100 g oglja (51). Priu^rno izvedena jorp-
ci ja (52) na aktivnem ae l3hko uporabi za varno odotranjo-
vanje uranovega heksafluorida, ki vsebuje do 35r£ U 

3.3» oorpcija, povezana s Kemijsko reakcijo 

Koncem petdesetih l e t so aorpnijo uranovega Iieksa-
fluorida ng a lka l i j sk ih in zemeljskoalkalijskih f luorldih 
š t ud i r a l i v potankosti , ker so pričakovali , ca bo 110.305» 
uranov heksafluorid č i s t i t i z vrsto selekt ivnih sorncij 
in desorpci j . Tipičen priiner je Za nlToicna (Huff in 
Heinzelmann) (53) sorpcijo uranovera h^ksTfluorida m na
trijevem f r oridu; 

Utf, * 3ff3tf = 3T'3?.UP/. 



1) 

pri čemer je parcialni tla«c uranovega hekaafluorida nad 
kotnpleksno spojino v temperaturner. območju 100° do 200°C 
zanemarljivo najaen (54). Pri 40Q C dosege parcialni tl3k 
uranovega heksaflubridanad spojino tlak 1 atm. Ker osta
ne vodikov fluorid vezan, je s tem tudi dana mo..no3t za 
ciSfienje uranovega hekaafluorida. 

Tehnološko se 3orpcija izvede v kolonah, polnjenih 
z granuliranim natrijevim fluoridom, dosorpcijo pa zara
di molnih atranakih reakcij izvedejo v toku fluora. Čeprav 
so določili temperaturno odvisnost parnega tlaka uranovega 
hekaafluorida nad to spojino, hitrost sorpcije in deaorpoi-
je, vpliv velikosti delcev in rano^e Hrur.a fizikalne in ke
mijske lastnosti, so obenem zanemarili *.e takrat opazova
no dejstvo, da se na natrijev fluorid večkrat vedejo večje 
množine uranovega hekoafluoriua od 3tehiometricno notrebne. 

?4oderna tehnološka izvedba opisane 3orpcije uporablja 
večkoraponentne fluoridne absorbente, ki omogočajo pri nin-
tranju doseganje večjih trdnosti granul: npr. natrijev fluo
rid pomefan s kalijevim fluoridom v utežnem razmerju 100:1, 
oblikovan s pritiskom 15 t/cm in gret pri 400 C tri ure 
doseže trdnost 95 kg/cm*" namesto 63 kg/crt*", 5e uporabimo 
čist natrijev fluorid. 

1961 leta so pokazali (55), da V'aF.UF, ne obstoja, 
pač pa da 3e pri tej reakciji tvori 2tfaF.UFg. To spojino 
dobimo, če ima natrijev fluorid dovolj veliko površino 
(npr. po obdelavi z vodikovim fluoridom) (56). Posebno 
aktiven postane natrijev fluorid po dasorpciji uranove ^ 



20 

heksafluorida, ko je mogoče z njim pripraviti NaF.UF,- (V7). 

Obe spojini in njun* kalijeva analo^a 30 bile doblje
ne tudi pri kondenz3ciji uranovega heksafluorida v suspen
zi jo natrijevega 3li Kalijevega fluorida v n-n P - (53). 
čeprav so bile te reakcije skrbno zasledovane, so mnenja 
o tem, kako kompleksi termično razpadajo, deljena: "/aim in 
njegovi sodelavci trdijo, da <jre razpad pri 300 n. neposred
no v natrijev fluorid in uranov heksafluorid, meatea ko je 
Peka (59) opazoval tvorbo !"a-UF_. 

Uranov heksafluorid se ve;;e tudi na barijev diflun-
rid (60), pri čemer naj bi prišlo obenem tudi do reduk
cije, ki pa je v luči ostalih lastnosti uranovega heksa
fluorida, predvsera njegove relativne neaktivnosti, malo 
verjetna. Prav t3*o je teiko verjeti, d3 bi pri absorpciji 
uranovega heksafluorida na HL?~, Fe?., AlF., SnP., PbF,, 
ThF. in 2iF. nastajali ni^ji fluorid vključno z uranovim 
tetrafluoridom. Te sorbente bi bilo namreč treba oksidim-
ti; z izjemo bizmutovoga trifluorida, ki ^a j° mogoče pre
vesti v pentafluorid le z n?jmočnejčinu oksidanti, okai-
dacija teh fluoridov ni mogoči. Uranov heksafluorid ti ae 
lahko na omenjenih, sorbentih reduciral j če dopustimo nasta
janje elementarnega fluora, kar je zopet v mjprotju z ao:?-
lej znanimi dejstvi. Na dru^i 3tr=mi pa so opazili, da ne
kateri kompleksni fluorouranati(V) pri termične-n razkroju 
dajejo elementarni fluor (61). 

Očitno bo treba to področje kemije uranovega heksa
fluorida še podrobneje raziskati in morda ponovno preve
riti nekatere podatke. 
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Po svojem konceptu in kemizrnu je elegantna sorp^ija 
pare uranovega heksafluoriaa na uranovem tetrafluoridu, 
pri Čemer nastajajo intermediatni fluoridi U-F-7, U??„ 
in U?_ (62). Pri temperaturi 204 C je odgovarjajoči par
ni tlak uranovega heksafluoridf* nam omenjenimi fluoridi 
po vrati 8,6.10* ; 3,2.10~5 in 0,13 atm. Tehnološko so 
izvedli poskuse odstranjevanja uranovega heksafluorida 
iz plinov v reaktorjih na lebdeči sloj premera 50 in 
150 mm, pri čemer je bila zrnatos tetrafluorida do 50' 
-325 mesh (z m3nj kot 5"* frakcije +30 me3h), hitrost pli
na 0,06 do 0,24 m/sek in začetna koncentracija uranovega 
heksafluorida 0,C1 do 0,35 ut*̂ . Izstopna koncentracija 
je znašala manj od 1.10-3 uf<. Sprejemljivost sorbenta 
pri tem celo doseže glede na zrnavost 0,10 do 0,35 k̂ * 
uranovega heksafluorida na kg uranovega tetrafluorida. 
Pri utegnem razmerju U?ViJf • 1:15 je tudi nri povišani 

o 4 
koncentraciji UP, (do 11 ut^) v plinu stopnja kemosorp-
cije vedno vi5ja od 97̂ «- Izkoristek se seveda lnhko oist-
veno dvigne, če sorpcijo izvedemo v več zaporednih stop
njah. Primes vodikovega fluorida oo 10 ufS n-3 kemcaorp-
cijo ne vpliva. Postopek se zato lanko uporablja za izlo
čanje uranovega heksafluorida iz razredčenih tokov vodi-
vega fluorida. Podobno ne vpliva primes do 17 ut£ elemen
tarnega fluora, čeprav se seveda V3aj polovica tega fluo
ra porabi za fluoriranje tetrafluorida. Fri viljih tempe
raturah (260°C) se uranov heksafluorid ne ve2e več popol
no, pač pa popolneje reagira fluor. 3 primerno Izbiro tem
peratur zaporednih stopenj je torej mogoče izvesti aelpk-
tivno sorpcijo uranovega heksafluorida Ln flu^ri. 
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3.4. Izpiranje s kemijsko aktivno raztopino 

~e Huff in iieinzelmann (53) sta ugotovila, an uranov 
heksaflUorid burno reagira z vodo: 

UP6 • 2H20 = U02?2 • 4HP 

To reakcijo so podrobneje študirali ?ele prea kratitim (63) 
in ugotovili, da ob velikih prebitkih uranovega heicsa-
fluorida nastajajo če druge spojine: oranžni (UO.P-J-UOF 
in UO.Pg.OOP . Obstoj UOP je bil sicer že prej objav
ljen (64) pa kaaneje ni bil več potrjen. 

Proce3 hidrolize uranovega heksafluorida je tehno
loško mogoče izvesti na več načinov: s pihan je-n pare 
uranovega heksafluorida skozi vodo, z direktinm mešanjem 
trdnega ali tekočega heksafluorida z vodo, v izpiralnih 
stolpih itd. 7 vseh primerih je trpba poskrbeti za odvod 
toplote, vedno nastaja vodna raztopina uranilovega fluo
rida in vodikovega fluorida, ki je korozivna. Najvišja 
koncentracija urana v teh raztopinah znaša običajno do 
100 g/l. Tamo raztopino navatin obdelajo z arnoni3Kom, da 
bi preko amonijevega diuranata dobili uranov oksid za go
rivo (65). Postopek noti fluoridni ion, zato pogosto 
posebej pri sodobnih načinih hidroliae, uporabljajo za 
vezanje fluorida aluminijev nitrat (67), obarjajo na ura
nov peroksid, amonijev uranilov fosfat (68). 7 okviru teh 
postopkov je opisana hidroliza uranovega hexnafluorida 
v vodni raztorini aluminijevega nitrata, ki ji Hlodi ek-
strakcija z organskim topilom, elucija z razredčeno du
šikovo kislino in dalje komercialni postopek (63,7o). 
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Uranov hekaafluorid je mo/.no hidrolizirati 3eveda tu
di z alkalnimi raztopina-ni, zato da odpravimo problem ko-
rozivnosti. 3 tega področja j'? bila objavljani vr3ta po
stopkov. Eden od značilnih je postopek z raztopino natri
jevega karbonata, ki obenem odstranjuje elementarni 
fluor (71). Nastaja natrijev uranilov karbonat in natrijev 
fluorid. Slednjega pri pTI 11-11,6 z dodatkom im^n^zijeve-
ga oksida prevedejo v n topni rn%<*nezijev fluorid. 

Vodne postopke uporabljajo tudi za odstranjevanje 
uranovega heksafluorida iz kompresorskih olj, freonov in 
drugih, nevodnih tehnoloških raztopin (72). 

V opisano zvrst izpiranj sodijo tudi reakcije z dru
gimi, nevodnimi topili (hidrazin, CC1 i p d . ) , ki ao opisa
ne na drugih mestih tega poročila. Patentirano je izpira
nje plinskega toka s tekočimi alkilamini in z raztopino 
anilina v mineralnem olju (73,74). slednji postopek pri
poročajo za izpiranje zraka 200 l/min, ki vsebuj* ion pprr, 
uranovega hekaafluorida. Pri tem uporabljajo ?:'< ra/.t ifdnn 
PhNH_ v turbinskem olju, ki jo briagajo s hitrostjo 1,2 l/;in 
v oljni izpiralnik (75). 

3.5. Izpiranje z inertnim topilom 

Za odstranjevanje u r a n o v e m hekaafluoriua iz plinskih 
tokov je mogoče uporabiti tudi izpiranje plitke.;* t->ko v 
aparaturi podobni akrubsrju a tekočimi fluoronarbani, kot 
je npr. perfluorocikloheksan (50). Absorbirani uranov hek-
safluorid je potem mogoče regenerirati a frakcionir m o 
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des t i l ac i jo zmesi. "-Tetoda je posebno primerna za odstra
njevanje uranovega heksafluorida i z zmesi s p l in i z n i z 
kim vreliščem. Tehnološka shema je izdelana v podrobnosti. 

» 
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