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Streszczenie

Opracowano metodę otrzymywania azotanu cerawego zawiera-
jącego <0,002 % toru. Ekstrakcję toru ze stężonych roztworów
azotanu cerawego prowadzono Л0 % TBP w n-heptanie w 5-stopnio-
wej aparaturze. Ekstrakt przemywano 8 n HNO3. Zaproponowano
matematyczny opis procesu umożliwiający sterowanie czystością
produktu przy zmiennym składzie surówki. .

•Abstfaet-

Cerous nitrate containing < 0.002 % Th was obtained in
5-stage extraction unit. Thorium was extracted from concentrated
solutions of Ce(NO3)3 in <J0 % TBP in n-hcptane, the extract_ was
scrubed with 8 n HNO3. The process is described by a mathem-
atical model, which enables control of product purity under various
compositions of aqueous feed.

• Резюме

Разработан иетох получения азотнокислого церия(Ш),
содержащего < 0,002 £ Th в 5-ступенчатоК экстракционной
установке. Экстракция тория из концентрированных раство-
ров Се(Ж)з)з проводилась 40 t ТЕФ в н-гептане, органичес-
кую фазу промывали 8 н ННОз. Предложено матеиатическое
описание процесса, лредоставляпцее возможность управления
чистотой продукта при различных составах исходного раст-
вора.
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1. WSTĘP

Współwystepowanie w rudach i minerałach oraz znaczne podobień-
stwo chemiczne sprawiają, że oddzielenie' tom od lantanowców w skali
przemysłowej napotyka znaczne trudności. Torem zanieczyszczone
są nie tylko wstępnie otrzymywane koncentraty lantanowców, lecz
również niektóre produkty końcowe ich przerobu, głównie preparaty
ceru.

Pierwszym etapem rozdziału lantanov/cow jest zazwyczaj wydzie-
lenie ceru. Osiąga się to najczęściej metodą .selektywnego roztwa-
rzania wodorotlenków cerowo-lantanowcowych w rozcieńczonych kwa-
sach mineralnych lub metodą ekstrakcji Cer* z roztworów azotanowych
ekstrahentami fosforoorganicznymi. Pewne możliwości oddzielenia toru -
od ceru stwarza tylko druga z wymienionych metod, proces ten nie
jest jednak zbyt skuteczny. Tor, mając promień jonowy o 7 % większy
od Ce(lV) , ekstrahuje się od niego gorzej, lecz różnica ta nie jest
tak duża, jak dla układu Cfe(lV) - Ln(lll). Podczas ekstrakcji cer wy-
piera tor z fazy organicznej, jednak współczynnik rozdzielenia omie je
przy wzroście stężenia azotanu cerawego w fazie wodnej. Fakt ten
sprawia, że znacznie łatwiejsze jest oddzielenie śladowych ilości ceru
od. mak roiłoś ci toru niż proces odwrotny fl-AJ.

Opracowany w Instytucie Badań Jądrowych przez W. К or paka ekstrak-
cyjny proces wyodrębniania czterowartościowego ceru- z mieszanin lan-
tanowców £ 5-7 ] pozwala również na częściowe oddzielenie toru od
ceru; zabieg ten wymaga jednak rozbudowy aparatury oraz wprowadze-
nia zmian do istniejącej technologii. Wydawało się, że oddzielenie toru
można osiągnąć łatwiej, ekstrahując go fosforanem trójbutylowym w od-
dzielnej aparaturze, zasilanej reekstraktem (Ce3+ - ThA+ - H+ - NO3-)
z baterii produkującej roztwór czystego azotanu cerawego.
Dane literaturowe wskazują, że z układów azotanowych tor ekstra -
howany jest przez TBP znacznie lepiej od trójwartościowych lantanow-
ców, a jego współczynnik ekstrakcji rośnie ze wzrostem stężenia
kwasu azotowego i wysalaczy [8-16J.

Opisane w niniejszej pracy badania miały na celu ustalenie możli- i
wości ekstrakcyjnego wydzielania toru z roztworów azotanu cerawego,
podjęcie próby optymalizacji tego procesu oraz możliwie dobre połącze-
nie go z procesem ekstrakcyjnego wydzielania ceru(lV) z mieszaniny
lantanowców [5-7J.
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2. BADANIA ROZPOZNAWCZE

Celem uzyskani? podstawowych danych na temat planowanego pro-
cesu, wykonano cykl doświadczeń ekstrahując tor z syntetycznego
roztworu, sporządzonego przez zmieszanie w odpowiednich propor-
cjach roztworów azotanu ceru i toru z kwasem azotowym i wodą.
Ekstrakcje prowadzono w rozdzielaczach, wytrząsając przez. 2 mi-
nuty 10-20 cm3 danej fazy wodnej z równą objętością stosowanego
w ekstrakcji Ce(lV) ekstrąhentu [5-7J - io% TDP w n-heptanic.
Po rozdzieleniu faz ( 3 minuty) pobierano próbki, w których ozna-
czano tor metodą spektrofotometryczną [17] oraz cer metodą wagową
[l83. Przedstawione na rys.l wyniki wskazują, że obecność w roz-
tworze azotanu cerawego znacznie podwyższa współczynnik ekstrakcji
toru i przy stężeniu ceru 122 g/dm3 wynosi on około 9, co umożliwia
usunięcie w wyżej opisanym, pojedynczym procesie, ca 90% obecnego
w surówce toru. Przy ustalonym niskim stężeniu ceru wzrost stę-
żenia kwasu azotowego powoduje wzrost ekstrakcji toru, przy wyż- 1
szych stężeniach ceru wpływ ten, w przebadanym zakresie 1-5 n HNO3,
praktycznie zanika. Wspólekstrakcja ceru rośnie ze wzrostem stężenia
azotanu cerawego w roztworze wyjściowym i przy stężeniu ceru
122 g/dm3 do fazy organicznej przechodzi ók. 5% ceru. Prowadząc
w ten sposób ekstrakcję toru z roztworów azotanowych o stężeniu:
Ce - 122 g/dm3, HNO3 - I n , Th - 70-1400 mg/dm3 stwierdzono,
że współczynnik ekstrakcji toru w przebadanym zakresie nie zależy *
od stężenia toru v fazie wodnej.

Ze względu пг wspólekstrakcję ceru konieczne było również zba-
danie r.ożliwości odzysku tego pierwiastka podczas przemywania fazy
organicznej. Da badań użyto fazy organicznej otrzymanej w wyniku
2-krotnego wytrząsania ekstrąhentu z surówką cerawą o stężeniu:
Ce - 122 g/dm3, HNO3 - I n , Th - 270 mg/dm? przy stosunku obję-
tości faz V o : V v - 2 : 1 . Odpowiednią objętość otrzymanego w ten
sposób ekstraktu przemywano 3-krotnie roztworem kwasu azotowego
o wybranym stężeniu przy stosunku objętości faz V o : V w » 5.
Przedstawione w tabeli 1 wyniki wskazują na to, że całkowity prak-
tycznie odzysk ceru, przy stosunkowo niewielkiej reekstrakcji toru,
uzyskuje się po 2-krotnym przemyciu fazy organicznej kwasem azoto-
wym o stężeniu 6-10 n. Odzyskiwany cer zanieczyszczony jest znacz-
nymi ilościami toru i w procesie ciągłym powin en być zawracany do
ponownego oczyszczania. Otrzymane- wyniki pozwalały przypuszczać,
że wydzielanie toru .z roztworu azotanu cerawego można skutecznie
prowadzić nie korygując składu i stężenia reekstraktu otrzymywanego

- 2 -



w procesie oczyszczania ceru oraz nie zmieniając stosowanego
w tym procesie ekstrahentu £5-7]*

3. PRZEC1WPRĄDOWY PROCES EKSTRAKCJI TORU

Z ROZTWORU AZOTANU С ER AW EGO

W przeciwprądowym procesie ekstrakcji najlepszych wyników
można oczekiwać stosując możliwie dużą liczbę ekstraktorów, w
których faza wodna będzie się kontaktowała z niewielką objętością
fazy organicznej. Ze względu na koszty ruchowe t cenę aparatury
nadmierna liczba ekstraktorów nie jest jednak wskazana. Przy dość
wysokim współczynniku ekstrakcji toru oraz założeniu konieczności
zmniejszenia jego zawartości w produkowanym tlenku cerowym z
0, 2 % do 0,002 % skuteczność omawianego ekstrakcyjnego procesu
dekontaminacji azotanu cerawego postanowiono wyznaczyć w warun-
kach laboratoryjnych dla zestawu pięciu rozdzielaczy, zwanych dalej
ekstraktorami. Ekstrakcję w tym przypadku prowadzi się w następu-
jący sposób: do ekstraktorów 1, 2, 3 ( r y s . 2 ) wlewa się, określoną
objętość fazy wodnej (surówka) o znanym składzie, a do ekstraktorów.
4- i 5 - 8-normalny kwas azotowy. Do ekstraktora 1 wlewa się
następnie odpowiednią objętość ekstrahentu i przeprowadza ekstrakcję.
Fazę wodną z ekstraktora 1 przenosi się do odbieralnika rafinatu,
a fazę organiczną do ekstraktora 2, gdzie znów prowadzi się
ekstrakcję itd. W przedstawionym na rys.2 układzie faza organiczna
przesuwa się od strony pranej do lewej, faza wodna odwrotnie.
Ekstraktor 3 zasilany jest świeżą surówką oraz roztworem z prze-
mycia fazy organicznej. Wprowadzoną do ekstraktora 1 fazę orga-
niczną, po przejściu całego układu, kieruje się do sekcji reekstrakcji
toru i regeneracji ekstrahentu.

W opisanym wyżej procesie, przy danym składzie surówki, uzys-
kanie założonego stopnia czystości azotanu cerawego wymaga użycia
odpowiedniej objętości ekstrahentu. Objętość tę wyznaczono na drodze
obliczeniowo-doświadczalnej. Przytoczone w niniejszej pracy dane

• oraz igkty znane z literatury pozwoliły wprowadzić do tych obliczeń
szereg upraszczających założeń znacznie ułatwiających opis matema-
tycznj procesu.

Założenia:

a) Objętości faz w sekcji ekstrakcji nie ulegają zmianie.
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b) Zmiany stężenia kwasu azotowego w fazie wodnej w sekcji
ekstrakcji nie wpływają na ekstrakcją toru i ceru.

c) Współczynnik ekstrakcji ceru w sekcji ekstrakcji ma wartość
stałą.

d) Ilość toru i ceru zawracana z ekstraktora 4 do sekcji
ekstrakcji jest stała, a przy ustalonym stosunku objętości
faz w sekcji przemywania uzależniona tylko od stężenia toru
i ceru w przemywanej fazie organicznej.

4. MATEMATYCZNY OPIS PROCESU

4.1. Oznakowanie

С - stężenie ceru w surówce, g/dm**

t - stężenie toru w surowce, mg/ćmy

C—^ - stężenie ceru w f.w. w ekstraktorze m po wprowa-
dzeniu do niego n-tej f.o.

t m n - stężenie toru w f.w. w ekstraktorze m po wprowa-
dzeniu do niego n-tej f.o.

Сд1п - stężenie ceru w fazie organicznej

- stężenie toru W fazie organicznej
C°

E~ = •ęjml - współczynnik ekstrakcji ceru (wartość
- mn stała)

t°
E_. (C ) = Ш П | - współczynnik ekstrakcji toru (funkcja

mn stężenia ceru)

V w - objętość surówki

V o - objętość iazy organicznej

p • V o - objętość fazy wodnej zawracanej z sekcji
przemywania do sekcji ekstrakcji (p - wartość
stała)

e.C°, .V - ilość zawracanego do procesu cera (gramy),
e - wartość stała

b.t% .V - ilość zawracanego do procesu .toru (mg),
b - wartość "lała
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к - sumaryczna ilość ceru (gramy) w obu fazach w danym
m ekstraktorze

1 - sumaryczna ilość toru (mg) w obu fazach w danym
m ekstraktorze.

4.2. Wzory ogólne " .

Wychodząc z definicji współczynnika ekstrakcji, stężenie ceru
i toru w fazie wodnej i w fazie organicznej po procesie ekstrakcji
w danym ekstraktorze wyrazić można następującymi wzorami:

* m

m

Opierając się na wyżej podanych wzorach, założeniach upraszcza-
jących (rozdz.3) oraz proponowanym schemacie prowadzenia procesu
(rozdz.3, rys.2 ) wyprowadzić możne, wzory na stężenie ceru i toru
w poszczególnych ekstraktorach po n-tej przeprowadzonej w nich
ekstrakcji. . •

Przyjmując objętość surówki rówr.ą 1 otrzymujemy:

C1n~ECę'C1n

S t =
w
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We wstępnym okresie ekstrakcji niżej wymienione stałe i zmienne
przybierają, następujące wartości:

Р 1 1 •

*20 *
С 5 о -

Р 12
гзо
*30

" p i 3 " р :
- t

- 0

!1 " Р22 ' Р31 > 0
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Schemat kolejności wykonywania ryci» obliczeń przedstawiono
na rys.3.

Z wyprowadzonych wzorów wynika, że dla uzyskania konkretnych da-
nych dotyczących stężeń toru i ceru w baterii ekstrakcyjnej przy danym
składzie surówki konieczna jest znajomość wartości: Ec e i Е^ССщд)
e, b oraz p.

4.3. Wyznaczanie wartości współczynnika ekstrakcji ceru (E/O

Wartość E C e określano wykonując w opisany sposób ekstrakcje

przy zmiennym stężeniu с atu w wyjściowej fazie wodnej (roztwór

azotanowy, HNO3 In) i stałym stosunku objętości faz, a następnie

oznaczając stężenie ceru w obu fazach. Współczynnik.ekstrakcji

ceru obliczano ze wzoru:

Ce Cm

• Na podstawie trzydziestu pomiarów wykonanych w interesującym z
praktycznego punktu widzenia zakresie stężeń ceru (80-150 g/dm3)
wyznaczono metodą najmniejszych kwadratów równanie prostej obra-
zującej zależność współczynnika ekstrakcji ceru (zmienna zależna)
od stężenia ceru w fazie wodnej po ekstrakcji

E^iSy-IO^Cm+^Se-IO'2

W rozpatrywanym' przypadku ekstrakcji można więc rzeczywiście bez
obawy popełnienia większego błędu zakładać, że wartość Ec e jest
stała i wynosi 0,1.

4.4. Wyznaczanie wartości- współczynnika ekstrakcji toru ( E _ . . ( C ))

Zależność wartości współczynnika ekstrakcji toru od stężenia
ceru(Hl) w równowagowej fazie wodnej określono w serii doświad-
czeń analogicznych do opisanych w poprzednim rozdziale. Fazę wodną
w tych procesach stanowił odpowiednio rozcieńczany wodą azotanowy
roztwór o stężeniu:

Ce - 150 g/dm3, ЧШ3 - I n , Th - 300 mg/dm3 .

W wyniku oznaczeń toru w obu fazach po ekstrakcji oraz obliczeń
stężenia w nich ceru (rozdz.4.3) można było określić zależność
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cd stężenia ceru w fazie wodnej w stanie równowagi (C m )
(rys.4). Ustalono, że w zakresie stężeń ceru 80-150 g/dm3 zależ-
ność ta oddawana jest najlepiej równaniem kwadratowym [19,20]:

ETh- 0,00183-Сг
т-0,296-Ст+Ц64

W badanym procesie wartość E-rjy nie zależy od stężenia toru
w< wyjściowej fazie wodnej (rozdz.2).

4.5. Wyznaczanie wartości współczynników e. b. p

Celem określenia ilości toru i ceru zawracanych z sekcji przemy-
wania do sekcji ekstrakcji wykonano cykl następujących doświadczeń:
fazę organiczną (£.0% TBP) wytrząsano 2-krotnie ze świeżymi porcja-
mi fazy wodnej o stężeniu: Ce - 150 g/dm3, HNO3 - I n , Th -
300 mg/dm3 przy.stosunku objętości faz V o : Vw = 0,5. Otrzymany
w ten sposób ekstrakt przemywano 2-krotnie roztwore.n 8-normalnego
HNO3 przy stosunku objętości faz V o : V w = 5 symulując 2-stopniowy,
periodyczny, przeciwprądowy proces przemywania, zgodnie za sche-
matem przedstawionym aa rys. 2. W procesie tym faza organiczna
przemyta w ekstraktorze 4 (rys.2), przenoszona była do ekstraktora 5,
by po kolejnym pi ^ешуеш opuścić układ. Faza wodna z ekstraktora 5
była przenoszona do ekstraktora 4, gdzie stykała się ze.świeżą fazą
organiczną. Po tym procesie oznaczano w moj stężenie toru i ceru.
Stwierdzono, że w podanych warunkach, po ustaleniu się równowagi,
ilość toru i ceru zawracana z fazy organicznej do sekcji ekstrakcji
wynosi odpowiednio: około 2% ( b = 0 , 0 2 ) oraz 80% ( e = 0,60).
W przypadku prowadzenia procesu przy użyciu surówki o niższym stę-
żeniu ceru (75g/dm3) przemycie fazy organicznej prowadzi do za-
wrócenia około 3 % toru oraz praktycznie 100 % teru.
W opisanym przypadku (Ce - 150 g/дт?, V w : Vo = 0,20) następuje
nieznaczne zmniejszeni2 objętości przemywającej fazy wodnej. Objętość
cieczy przemywającej po procesie wynosi 0,19.Vo ( p» 0,19).

4.6. Realizacja obliczeń

Żmudne obliczenia stanu baterii' ekstrakcyjnej przy danym składzie
surówki i stosunku objętości faz można radykalnie uprościć dzięki
zastosowaniu ETO.
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Opierając się na wzorach ogólnych i sieci działań (rozdz.4.2,
rys.3) J.Bień opracował i uruchomił program [21] pozwalający na:

- określenie liczby wymian faz koniecznych do osiągnięcia stanu'
równowagi ( *Ш— >0,99, rys.3),

- określenie stężenia toru i ceru w rafinacie opuszczającym układ
oraz w fazie organicznej i wodnej w dowolnym ekstraktorze,

- obliczanie powyższych wartości przy różnych stosunkach obję-
tości faz oraz różnych stężeniach ceru i toru w surówce,

- określenie minimalnej objętości fazy organicznej niezbędnej do
uzyskania preparatu o żądanej czystości.

Program został napisany w języku FORTRAN i uruchomiony па maszy-
nie CYBER-72 w Centrum Obliczeniowym IBJ "Cyfronet" w świerku.
Ustaloną w ten sposób zależność czystości azotanu cerawego od za-
wartości toru w surówce przy różnych stężeniach ceru i różnych
stosunkach objętości faz przedstawiono na rys.5-7. W omawianych
przypadkach osiągnięcie równowagi wymaga 6-9 wymian zawartości
ekstra która. Wartość stosunku objętości laz ( V O : V W ) musi być tym
większa, im większa jest zawartość toru w surówce i wyższa wyma-
gana czystość produktu, a im mniejsze stężenie ceru (rys.5-7).
Wprowadzenie niewielkich modyfikacji w schemacie obliczeń (rys.3)
umożliwia również ocenę skuteczności procesu w przypadku uży<:iJi
większej liczby ekstraktorów.

Л.7. Doświadczalna weryfikacja obliczeń

Celem sprawdzenia poprawności przyjętych założeń i obliczeń
wykonano w sposób opisany w rozdziale 3 ekstrakcję toru z roztworu
azotanu cerawego o stężeniu: Ce - 150 g/dm3, HNO3 - I n , Th -
233 mg/dm3 planując uzyskanie produktu końcowego (СеОз) zawiera-
jącego poniżej 0,002% toru. Zgodnie z wynikami obliczeń [213 v V?o-
cesie tym fazę wodną (500cm3) wytrząsano przez 10 minut z 35Ocm.3
fazy organicznej, a przemywano ją 70 cm3 8-normalnego kwasu azoto-
wego. Wyniki przedstawione w tab„2 wskazują, że zgodnie z założe-
niami uzyskano preparat o niskiej zawartości toru. Obliczone na "pod-
stawie przedstawionego modelu stężenia ceru i toru w rafinacic opusz-
czającym pierwszy ekstraktor nic różnią się istotnie od wartości
otrzymanych na drodze eksperymentalnej.

Reekstrakcję toru można prowadzić rozcieńczonymi roztworami
kwasów lub wódą [8,11,22-24], jednak ze względu na niewielką

-9-



ilość tego pierwiastka w omawianym procesie proponować można kie-
rowanie fazy organicznej bezpośrednio do sekcji regeneracji ekstra -
hentu (przemycie roztworami ługu i kwasu) gdzie w skuteczny spo-
sób będzie on przenoszony do fazy wodnej.

5. PODSUMOWANIE

1. Metodą 5-stopniowej, periodycznej przeciwpradowej ekstrakcji
w układzie Ce3+ - Th*+ - H+ - NO3 - 40% TBP w n-hoptanie

' uzyskano przy minimalnych stratach ceru azotan cera wy, zawie-
rający (w przeliczeniu na Cep2) poniżej 0,002* toru.

»
2. Opracowanie procesu dla 40 5» TBP i roztworu azotanu cerawego

o stężeniu: Ce - 80-150g/dm3, HNO3 - I m (.typowy reekstrakt
rerawy [5-7]) pozwala na łatwe połączenie procesu ekstrakcji
toru z opracowanym w Instytucie Badań Jądrowych procesem
wyodrębniania Ce(lV)f_5-7j.

3. Sprawdzona eksperymentalnie matematyczna metoda opisu perio-
dycznej przecifprądowej ekstrakcji pozwala z dostateczną dokład-
nością przewidywać jej przebieg, a tym samym umożliwia optyma-
lizację. Przy Łnanej efektywności ekstraktorów opis ten pozwala
również sterować przeciwprądową, wielostopniową ekstrakcją
ciągłą!

4. Dalszą poprawę skuteczności procesu można osiągnąć optymali-
zując objętość cieczy przemywającej, liczbę ekstraktorów, lub -
gdyby okazało się to ekonomicznie uzasadni me (rozdz.5, punkt 2)
- zmieniając rozcieńczalnik 'TBP oraz : jego stężenie.

o—-

Autor składa podziękowanie Panu Doc.Dr W.KORPAKOWl za
dyskusję wyników oraz Pani T.PASZK1EW1CZ ża pomoc w realizacji
części doświadczalnej pracy.
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TAB ELA 1. Odzysk ceru z fazy organicznej po ekstrakcji toru.

HNO3,

Ił

6

8

10

L.p.
przemycia

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Reekstrakcja, %

Ce

87,5

10,9

0,9

91,7

7,7
0 , 4

92,0
7,6

' 0,4

Th

12,7

18,7
17,8

12,2

15.Л

11,3

11,0
13,8

10,5

Th w odmy-
tym CeO-,,

% г

5,2

61,7

705

4,8

.2.0

1025

4,3
65,5 "

950
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TABELA 2. Stężenia ceru i toru w fazie wodnej
po procesie ekstrakcji.

Symbol
próby

C 1 4

C 1 5

C l 6

C 17

C 1 8

44

' 4?

4б

47

48

Stężenie ceru w f.w,,
e/dm.3

obliczone

128

128

128

128

128

oznaczone

134

133

131

129

129

Stężenie toru w f.w.
mjj/dm3

obliczone

" 2,4

2,0

1,8

1,8

1.8

oznaczone

3,1

2,6

2,2

1,9

1,9

•

Th w CeO 2 , %

obliczony

1,5-10-3

1,3-Ю'З

1,1-10-3

1,1-10-3

i,i-io-3

oznaczony

l,9-10"3

l,5.10-3

l,4-10"3

1,2-10-3

1,2-10"3
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ш
10

Ч?

К*:
С А

й
•а
£2

oCe-122g/dm3

81 g/dm9

41 g/dm3

1 2 3 4 5
Stężenie MN0,,n

RYS.l. Zależność współczynnika ekstrakcji toru od stężenia HNO3
przy różnych stężeniach azotanu cerawego.

•

UnHNOj

5

•

[

A

Reekśtrakt
cerowy

Ce'*-Th^-H*-NO;
r

Suriłwka

3 2

<

1

40Л
1

•
do regeneracji Rafinat

RYS.2. Schemat procesu ekstrakcji toru z roztworu azotanu cerowego.
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CSTART)

RYS.3. Sieć działań programu obliczania
stężenia toru i ceru w rafinacie
oraz optymalnej objętości fazy or-
ganicznej koniecznej do uzyskania
preparatu o danej czystości
l < 0 , 0 0 2 % T h ) .
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70 .80 90 100 HO 120 130 140 150
Stężenie ceru w f.w.,g/dmJ

RYS.Л. Zależność współczynnika ekstrakcji toru
od stężenia ceru (III) w fazie wodnej,
E ^ - 0,00183С& -0,29бСЬ1 + 17,64.

0.1 0.2 0.3 0Л
Th w CeOa, i % (surówka)

RYS.5. Ekstrakcja toru z roztworu szotanu
•cerawego o stężeniu ceru 8l g/dm3.



Fi
na

t)
(ra

i

0.1

0.09

0.08

17-

.ч 0,07 -

0,05

0.04

0.03

0J02 h

0.01

0.002
0.1 0.2 03 0Л 05
Th w СеО2) % (surówka) ;

6. Ekstrakcja toru z roztworu azotanu
cerawego o stężeniu ceru łUg/dm 3 .

0.1 0.2 0,3 0.A 0.5
Th w CeO8> °/e (surówko|

RYS.?. Ekstrakcja toru z roztworu azotanu
cerawego o stężeniu ceru 1Дб g/dm3.


