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Uranium from Sea Water?

Abstract

The prevalent situation in the field of uranium extraction from
the oceans was reviewed from a scientific and technological stand-
point and as to legality too. No international convention seems
to limit the access to dissolved or suspended matter in free area
of the oceans.

All publications received through 1979 point to adsorption as
the method of choice, at some form of hydrated titanium "oxide"
as the most promising sorbent, and, generally spoken, at the
cost of pumping water through the contacting system as a huge
economical problem.

A recent Swedish invention may circumvent the pumping problem
by making available, in a previously unknown manner, some kind
of self-renewing energy from the oceans. A simple economic cal-
culus has resulted in costs from two to six times the present
world market price of crude uranium oxide (which is assumed to
be $ 43.-/lb), with a possibility to compete really after some
technical and systematic developments.

Results from a small-scale adsorption experiment in genuine sea
water are presented:
During a few weeks sea water was pumped through tiny, 10 cm
high beds of sodium titanate ion exchangers, partly in the
hydrogen form. The grain size was 250-500 urn, the flow rate 0.15-
0.61 m/min. About 5 % of the total amount of uranium passing
the columns was retained, resulting in 8-11 pg U/g.

Also, large amounts of manganese, strontium, vanadium and zink
were retained. Some of these elements and plankton as well uay per-
haps be recovered with an economic gain.
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Uran ur havsvatten? Teknisk rapport till THE.

1. Inledning och sammanfattning

Möjligheterna att utvinna mineral ur havsvatten har som bekant

mycket länge diskuterats. F Habers misslyckade försök att utvinna

guld ur haven för att betala Tysklands skuld efter första världs-

kriget är ett exempel.

Hittills har människan ur havsvatten utvunnit magnesium (bl a

Norsk Hydro), kalcium och kalium och några till. Men haven inne-

håller ett stort antal andra ämnen t ex Sr, B, Si, Li, deuterium -

tungt väte, Ba, Sr, Mo, Mn, V, U. Halterna är låga eller extremt

låga och det är först när man haft alldeles särskilda skäl som

man sett till dessa resurser. Eftersom havens volym är ofantligt

stor blir ett ev uttag från dem en uthållig råvarukälla. Den blir

eventuellt i någon mån på lång sikt förnybar om man beaktar

återlösning från sedimenten och tillförsel med floder.

Den havsresurs, som här avses, skall ej förväxlas med själva

havsbottnen och de s k nodulerna som man nu börjar beakta såsom

råvara för bl a mangan.

Sedan 1960-talet har man lagt ned arbete på att se om uran

tekniskt och ekonomiskt skulle kunna utvinnas ur haven. Om

detta skulle lyckas har västländerna här en stor råvarupotential

vilket bl a H A C McKay i Harwell påpekat (4). Om alla länder

inför kärnenergi i den mängd per person som Sverige i t ex
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ett 12-reaktoralternativ så skulle uranet räcka i många hundra

år även vid uttag på nivån 5-10 % av havens förråd. Och poängen

är - som både professor M Driscoll och vi själva påpekat att

man då inte nödvändigtvis behöver bridreaktorer med sin pluto-

niumhantering och spridningsrisk. Man kan, om man tvingas där-

till, avstå från upparbetning. Tar man uranet från haven får

man en helt annan miljösituation än vid gruvdrift. Ej minst är

avfallsfrågan än gynnsammare (8-10).

Om kärnenergin kommer att bestå länge, kan knapphet och prisök-

ning på uran tänkas inträda och intresse kan finnas för uran ur

haven. Tar man samtidigt upp andra ämnen kan de ge ett mer eller

mindre stort bidrag till ekonomin, vilket man bör söka utröna.

Kanske kan man uttrycka perspektivet så, att människan kan stäl-

las inför vägning mellan svårigheterna att få en ekonomisk och

säker bridteknologi å ena sidan och att utvinna uran ur haven

å den andra!

THE har beviljat kr 25 000:- för en inledande studie av temat

och därvid önskat få en systemmässigt bred rapport. Ett försök

till sådan ges i det följande. Havsrättsliga aspekter tas upp

då de är grundförutsättning för all ev tillämpning. - Kunskaps-

läget i världen just nu beskrivs så långt det kunnat utrönas,

men på ett översiktligt sätt där nyckelfrågor för teknik och

ekonomi beskrivs. För den som vill tränga djupare in i detta

redan ganska stora fält ges en fullständigast möjlig littera-

turlista.
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Rapporten kommer så småningom att fokuseras på en bestämd tek-

nik, nämligen upptag av uran i fasta sorbenter i kornform an-

ordnade som filterbäddar eller som suspensionskammare på flottar

ute i haven. Upptag av såväl uran som andra i havet lösta ämnen

berörs.

Utdrivning av uran m m sker genom s k eluering varvid sorbenten

återvinns och kan användas många gånger på nytt. Det utdrivna

uranet kan koncentreras - och nu kraftigare - på anjonbytare

och transporteras till hamn på svenska västkusten och sedan för-

slagsvis till Ranstad där väl fungerande teknik finns för den

vidare koncentreringen och reningen. Alternativa möjligheter

diskuteras.

En nyckelfråga för utvinning ur haven är energikällan. Hittills

har man sysslat med havsströmmar, tidvatten och pumpning. Det

sista fallet är det som fått förord och anses tekniskt och

miljömässigt genomförbart i bl a en nyligen gjord utvärdering

av Exxon i USA. Men det till priset av oerhörda anläggnings-

och driftkostnader. Här behöver bara nämnas siffran 3 600 $/

pound eller ca 80 ggr högre än priset på uranoxid ("yellowcake")

f n. Energilagringsmässigt ger det ändå stora plusvärden.

Kan man få energin gratis eller nära så ändras bilden. Rapporten

diskuterar hur G Lagströms metod att utnyttja havens egen energi

för att få vatten att passera filterbäddarna kan anpassas till

den tekniska bild man hittills har av en tänkt utvinningsteknik

enligt ovan.
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Kostnadsnivån nedgår mer än en storleksordning och det börjar

te sig intressant studera i forsknings- och demonstrationsskala

om konceptet har värde for energiförsörjningen. Härvid bör upp-

tag av andra ämnen än uran beaktas - vanadin, mangan, strontium

m fl ev också biomassa. Då Lagströms metod kan medge lagring

av energi till sjöss som t ex vätgas och kanske också öppna

andra tillämpningar kan det vara lämpligt att på samma försöks-

fartyg pröva samtliga uppslag.

Rapporten berör också vissa orienterande försök utförda i Bohus-

läns skärgård. Havsvatten har pumpats genom titanoxidkolonner i

nära en månad och analyserats på uran och andra ämnen.

2. Havsrättsfrågor.

En utvinning av värdefulla ämnen, lösta i havet, lösta eller

kringsvävande som fasta suspenderade partiklar förutsätter att

de rättsliga förutsättningarna för detta föreligger.

I vår tid har kustländerna i många fall utökat sina gränser i

haven. Fynd av olja och s k noduler (håller ofta höga halter av

vissa metaller) m m har gjort kontinentalsockeln aktuell och

olika kustländer har på olika sätt sökt inruta sådana områden.

I den situation som uppstått av intresse för havens utnyttjande

har FN tagit initiativ till en havsrättskonferens. Dess åttonde

session ägde rum i Geneve 19/3-27/4 1979 och fortsatt arbete
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är aviserat. Det föreligger ett konventionsutkast som enligt

uppgift stötts av Sveriges delegater. Enligt detta utkast skulle

FN självt äga haven (givetvis definierade på bestämt sätt) och

kunna arrendera ut olika ytor utanför den s k ekonomiska zonen

för t ex exploatering. Samtidigt konfirmeras och utvidgas rätts-

reglerna och bl a ges alla länders farkoster rätt att befara

haven och flyga över dem. Intressant är att i eke-kuststater

genom antydd metodik kan få tillgång till haven.

Det föreligger en utförlig rapport från "Förenta Nationernas

tredje havsrättskonferens" skriven av den svenska delegationen

vid konferensen i Geneve 19/3-27/4 1979. (Del I och II, del II

är konventionsutkastet.) Delegationen leddes av rättschefen

Hans Daneli us, Utrikesdepartementet varifrån författarna fått

rapportexemplar. - För föreliggande rapport är det intressant

att tekn.lic. Bo Hall, havsresursdelegationen, Göteborg, in-

gick. Kontakt med Hall har visat att i ekonomiska zonen, dvs

kanske 200 sjömil ut från kusten, kuststaten har aV[ rätt till

exploatering men att därutanför och i varje fall utanför kon-

tinentalsockeln (ytterligare 150 sjömil ut) havet är fritt men

bottnarna blir FN:s rätt.

En preliminär sammanfattning av läget f n borde vara att haven

utanför vissa gränser är tillgängliga för utvinning av lösta

ämnen. Men genom Sveriges agerande i FN:s pågående havsrätts-

konferens blir vi fö» framtiden sannolikt bundna av de regler
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som kan komma att bli antagna. Vi kan med andra ord få förhandla

med och arrendera vissa av kontinental sockelns ytor av FN. Vi

får då erlägga avgift till ett för ändamålet bildat FN-organ.

Ovan nar betonats att vår insikt är preliminär. Man kan just

genom pågående forsknings- och utvecklingsarbeten både när det

gäller utvinning av värdefull materia ur haven och energi från

t ex vågor eller termiska gradienter komma att ta upp spörs-

målen och precisera i konventionen. - Man torde väl också ha

att räkna med fallet att konventionen p g a split ej kommer till

stånd.

Rekommendationerna blir från vår sida

att kontakt tas med den svenska delegationen för att efterhöra

att t ex metallutvinning ur havsvatten beaktats (och ej bara

noduler på bottnen) och liksom de speciella frågor detta kan

komma att aktualisera t ex kravet på viss minimal havsström.

att man i fortsatta arbeten inom denna rapports slag av havsteknik

uppmärksamt följer FN-konferensen och konventionsarbetet. Var

man får placera ut farkoster eller "flytande öar" och under vilka

villkor är av stort intresse.

Vi ser dock f n inga avgörande hinder för ev tillämpningar av

avsett slag. Under alla förhållanden syns havsvattnet vara fritt

utanför kontinental socklarna (men tekniska svårigheter kan där

uppstå t ex att hålla flottar o d någorlunda på plats).
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3. Studier över kunskapsläget när det gäller utvinning av

uran i havsvatten.

Under den period som THE:s stöd utgått har vi sökt insamla så

mycken väsentlig information som möjligt. Här beskrivs närmast

hur arbetet utförts.

Vi nar under senare år vid sidan av annat, delvis närstående

arbete (på bl a radioaktivt avfall), samlat litteratur över före-

komst och utvinning av uran ur havsvatten. Sålunda upptogs i

PM 79-02-21 till THE 9 referenser till tidskriftsuppsatser eller

publicerade dokument. Dessa har här upprepats som ref 1-9. De

beskrev bl a de engelska ansträngningarna fram till den tidpunkt

de lades ned. Muntlig kontakt med dr H A C McKay, Harwell, UK,

antydde att en viktig orsak vid sidan av ekonomiska skäl var in-

sikten om att en utvinning som använder tidvattenrörelserna i

en havsvik gradvis utarmar vattnet från det åtråvärda ämnet.

Detta är ett allmänt systemkriterium: En upptagande anläggning

måste ligga i en havsström så att minst lika mycket material

strömmar till som tas upp.

De japanska och tyska arbetena har genomgåtts. Det var uppenbart

att grupper i dessa länder har varit mycket aktiva på området.

När en direktör i atomenergi bolaget i Japan besökte IVA (troligen

1977) inledde han ett föredrag ungefär med orden: "Japan är en

ö utan avsevärda tillgångar på fossila energiråvaror och uran.

Men i haven utanför denna ö finns deuterium, litium och uran

som i framtiden kan bli energiråvaror för fusions- och klyvnings-

processer. Alltså intresserar vi oss för dessa ämnen".
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Vid ett besök på Massachusetts Institute of Technology i Cam-

bridge, USA fick en av oss (TW) via professor N Rasmussen

(78-11-27) kontakt med professor Michael Driscoll och hans dok-

torand Frederick Best. Den senare arbetar med frågan om utvinning

av uran ur haven. Bests arbete kan karakteriseras som system-

analytiskt. Han utnyttjar i stor utsträckning matematiska beräk-

ningsmodeller och söker svar på t ex urankostnad i förhållande

till insatt energi. Man har då någon form av pumpning av havs-

vatten genom uranupptagande filterbäddar i åtanke. Av Best och

Driscoll har tre internrapporter erhållits, men de får ännu ej

citeras.

I samtliga nu pågående arbeten är man inställd på att det bästa

filtermediet för uran ur havsvatten är (s k hydratiserad) titan-

dioxid. Medräknat de engelska arbetena uppges ett 50-tal olika

fasta sorbenter (i kornform) ha studerats och den angivna anges

klart bäst. (Det var f ö vår erfarenhet av närstående titanhal-

tiga sorbenter som var en av orsakerna till starten av vårt

arbete och kontakt, med THE.)

Av en tillfällighet fick en av oss (TW) kontakt med en japansk

forskare professor Oshima (i Washington 78-12-07) som är kollega

till professor Kanno vid Tokio-universitetet. Kanno synes vara

en huvudperson i Japan på området uran och havsvatten och kon-

takt etablerades per korrespondens. Vi fick inte blott Kannos

översikt (1) given vid IAEA:s Salzburg-konferens i maj 1977

utan också två arbeten på japanska språket (2,3) som av figurer
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och texter att döma föreföl l värdefulla. Tack vare anslaget

från THE har de kunnat översättas (kan ställas t i l l förfogande

för läsaren som lån).

Under sommaren 1979 företog vi några preliminära försök i Bohus-

län över upptag av uran och andra ämnen ur havsvatten. De skall

beskrivas i ett senare kapitel. På senhösten 1979 kom en av oss

(TU) ånyo t i l l USA och kunde på MIT (79-12-03) söka upp Driscoll

och Best. I samtal med Best framkom flera nyheter:

N
3.1) En konferens över uranutvinning hade hållits i San Fransisco

den 15/11 1979. Man hade fått en dag anslagen av Am. Nuclear

Society's årskonferens och två huvudföredrag gavs, ett av Ozawa,

Japan och ett från Exxon, USA. Sammandrag och en del figurmaterial

erhölls av Best.

3.2) En japansk grupp med nämnde Y Ozawa i spetsen från Hitachi

Ltd hade i septemberhäftet av Nucl. Sci. and Technology publicerat

en uppsats, som Best bedömde som den hittills viktigaste på om-

rådet när det gäller titanoxidsorbenters egenskaper, vilka i sin

tur är nycklar till hela området.

3.3) Best har fortsatt sitt systemanalytiska arbete och hade en

fjärde internrapport i manuskript. Här har han sökt beräkna ad-

sorptionsisotermen för uran på titandioxid under vissa antagan-

den. Den funna isotermen stämmer utmärkt med japanernas experi-

mentella och passerar ca 200 yg uran per g sorbent vid havs-
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vattnets U-koncentration. När man så känner isotermen kan upptaget

av uran i kolonner beräknas eller åtminstone uppskattas för olika

flödesvärden och kornstorlekar. - Best hade rönt ett visst in-

tresse från amerikansk industri.

3.4) Inom företaget Exxon har en utvärdering ("feasibility study")

gjorts över utvinning av uran ur havsvatten. Dr Milton H Campbell

vid Exxon Nuclear och dr Stephen E Binney, Oregon State University,

USA, är författare. Arbetet är uppenbart omfattande och bestod av

två band och härtill två bibliografier. Det var vid besöket på

MIT uteslutet att kopiera materialet. Vi har tillskrivit Binney

och fått besked att materialet är på väg hit.

Härmed har dokumentläget fram till nu angivits. En viktig brist

är att vi inte ännu har Exxon-rapporten i vår hand, men en sam-

manfattning finns dock (15).

Det har vid dispositionen av denna rapport befunnits lämpligt

att förse i rapportens slut diskutera kunskapsläget mer ingående.

Orsak härtill är att de experimentella arbetena bör beskrivas

liksom civilingenjör G Lagströms uppfinning över utnyttjande av

havsenergi.
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4. Några orienterande försök över upptag i titansorbent av

uran och andra grundämnen ur havsvatten i Bohusläns yt t re skär-

gård juli-augusti 1979.

4.1 Syfte.

Syftet med de försök som här nedan beskrivs var endast att nå en

första erfarenhet om uran tas upp eller ej ur havsvatten i en

sorbent. Det måste här klart sägas att försöken inte planlades

så grundligt att de skulle kunna ge systematiska erfarenheter orn

koraner att framgå hur de analytiska resultaten givit så intressan-

ta inblickar i frågorna att vi under tillbakablick måste beklaga

att vi inte hann med en bättre försöksplanering.

4.2 Sorbenten.

Någon hydratiserad titandioxid lämplig för praktiska försök hade

vi inte tillgänglig. Vid tidpunkten ifråga hade vi bara tillgång

till mycket vaga beskrivningar från japanska arbeten. (Under

hösten 1979 hade vi däremot sådana, "e rapporten i övrigt.) -

Däremot hade vi på vårt laboratorium natriumtitanat i kornform

som används som jonbytare för fixering av radioaktivt avfall.

Halten natrium är 5,9 % i detta "lufttorra" material, vilket

motsvarar en katjonbyteskapacitet av 2,5 ekvivalenter/kg.

För att en s-.rbent skulle hinna framställas i tid före Lagströms

semester på Västkusten fann vi det då tänkbart att utgå från

Na-titanat och omsätta det med saltsyra. Tanken var att över-

skottet vätejoner borde driva ut allt natrium och förvandla kat-

jonbytaren till en neutral oxid som möjligen kunde svara mot



Institutionen för kärnkemi, KTH
Professor T Westermark 1980-01-24 12 (41)
Tekn.lic S Forberg

de produkter man använt utomlands för utvinning av uran ur havs-

vatten.

Två saltsyrakoncentrationer användes, IM och O,1M. Den förra med-

förde söndersmulning av produkten, vi lket var en nyttig erfaren-

het.

Sorbentmaterialet förblev intakt efter behandling med den svagare

syrakoncentrationen. Efter sköljning och torkning sändes materia-

let t i l l Bohuslän för fyl lning i kolonner. Någon ny natriumanalys

utfördes sålunda icke före användandet.

4.3 Kolonnerna.

Ett flertal kolonner fylldes med sorbent av kornstorlek 250-500 \an.

De bestod av glasrör med 5, 7 eller 10 mm diameter, samtliga fyllda

med 10 cm höga bäddar. Havsvatten pumpades från sundet mellan två

bebyggda öar i yttre skärgården. Den använda mångkanaliga peristal-

tikpumpen hade en uppfordringshöjd av ca 20 m. Vattnet sögs till

pumpen genom ett för vattenledningsvatten avsett glasfiberfilter.

Effektiv porstorlek var 75 ym. Syftet var att hindra suspenderade

partiklar inkl biomassa från att sätta igen kolonnerna. Filter-

hållaren var gjord av PVC, använda slangar var av samma material

resp polyeten.

4.4 Försöken.

Genom val av pumpslangens (PVC) diameter kunde flödet genom varje

kolonn väljas individuellt. Genom ändring av utväxling i driv-
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verket kunde mera kontinuerliga ändringar göras, men paral le l l t

för samtliga kanaler. Vattentemperaturen var under försöksperio-

den ca 20°C.

Det första f ö r f i l t r e t koiroderade redan första dygnet med kraftig

brunfärgning av kolonnerna som fö l j d . Detta f i l t e r visade sig

vara uppbyggt kring en stomme av galvaniserad plåt. Det byttes

ut mot et t nytt med stomme av fenolhartsimpregnerad papp, vi lket

utan tecken på igensättning el ler andra avigsidor användes resten

av försöksperioden. Inga tecken t i l l påväxt av biologiska orga-

nismer kunde spåras i detta f i l t e r som dock hade en mångfaldigt

större yta än kolonnerna.

Efter försöken valdes två kolonner för närmare undersökning. De

hade satts in efter bytet av f ö r f i l t e r och blev endast mycket

svagt gulbrunt färgade under de 8 resp 22 dygn de genomströmma-

des av vatten. Även dessa kolonner vändes upp och ned någon gång

alldeles efter starten, men någon ändring i strömningsmotståndet

kunde icke sedan iakttagas.

4.5 Analyserna.

För en första undersökning om ev uranhalt styckades de två under-

sökta bäddarna i 1 cm långa delar. Av del nr 1, 5 och 10 upp-

ifrån räknat tillverkades preparat för kval i tat iv röntgenfluores-

cens, vilken utfördes av ingenjör B Sjöstrand, Isotopavdelningen,

Tekniska Röntgencentralen, Stockholm. Med '^Cd som strålkälla

(silvrets röntgenlinjer) och en l i ten Si(Li)-detektor kunde i
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första hand oväntat höga halter av zink och även av strontium

påvisas. De oväntat höga halterna av zink <unde förklaras i

efterhand: En inspektion visade att även en kopplingsdetalj t i l l

f i l terhål laren bestod av galvaniserat s tå l .

Tre av urans L-röntgenlinjer kunde skönjas. Deras identitet an-

sågs tack vare trefaldigheten ganska säker, men intensiteten var

så låg att en preparering för kvantitativ analys icke bedömdes

meningsfull. Uranhalten uppskattades dock t i l l "upp t i l l 30 yg/g".

Såväl kalcium som strontium och zink hade kunnat analyseras kvan-

t i t a t i v t med härför anpassad preparering. Många aniira element

kunde också identif ieras. För strontiums del har en haltuppskatt-

ning gjorts genom jämförelse med zink, efter at t detta element

hade analyserats på annat sätt. Osäkerheten i erhållna s i f f ror

för strontium är okänd, resultatet är dock t i l l f ö r l i t l i g a r e än

uransiffrorna visade sig vara. Se tabell 4 över röntgenfluores-

censdata. Denna analysteknik är enkel och kan komma att visa sig

mycket värdefull vid ev framtida kampanjer t i l l sjöss. Vid för-

väntade t i o fa l t högre urankoncentrationer är den naturligtvis

mer attraktiv - dessutom kan det komma att visa sig fördelaktigt

att använda annan strålkälla och annan detektor för mätning av

uranets K-linjer.

Multi elementanalys beställdes från det norska Inst i tu t t for Atom-

energi på Kjeller. Man aktiverar först en provserie en kortare

t id (mindre än 1 h) och en annan serie en längre t id (några dygn).

Efter varje bestrålning i reaktorn studeras y-spektra med Ge(Li)-
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kristall och spektrometer utan att någon kemisk uppdelning före-

tas. Härvid "identifieras olika nukleider med gammaenergins hjälp.

Genom jämförelse med standardprov utvärderas halten grundämne

för grundämne och rapporteras. U, Mn, V, Al och Na framkom vid

den kortare aktiveringstiden, övriga med den längre. - Det är

(numera) professor Eilev Steinnes och ingenjör Oddvar Johansen

som svarat för analyserna. - Valet av dylik "multianalys" motiveras

av att den är förutsättningslös i stora områden, dvs kan ge be-

sked om grundämnen man inte beställt. Detta var för ändamålet

en utmärkt egenskap. Analysdata redovisas i tabellerna 1, 2 och 3

(samt 4).

4.6 Resultaten.

I tabell 1 ges den genomsnittliga uranhalten och genomsnittliga

flöden, lineärflöde, totalmängd havsvatten m m.

Tabell 2 ger de funna halterna i angivna delar av filterbäddarna.

Tabell 3 återger några uppmätta gränsvärden och tabell 4 några

röntgenfluorescensdata. Figur 1 (efter texten) visar på logarit-

misk skala halter av resp element som funktion av laget i kolon-

nerna, samt motsvarande halt i den ingående sorbenten.



Inst i tut ionen för kärnkemi, KTH
Professor T Westermark
Tekn.l ic S Forberg

1980-01-24 16 (41)

Tabell 1 .

Kolonn A

Innerdiameter

Gångtid

Genomsnittl. flöde

Volym havsvatten

Mängd torrt titanat

U-halt

U-mängd i bädd

U-"- i vattnet**

Upptag i bädden

7 mm

8 d

1.4 l/h
61 cm/min

270 1

2.8 g

8,4 yg/g

24 yg U

890 yg U

(540 ")

2,7 %

(4.4 %)

Kolonn B

10 mm

22 d

0,7 l /h

15 cm/min

400 1

5,6 g

11,6 yg/g

65 yg U

1320 yg U

(800 ")

5,0 %

(8,1 %)

*' Beräknat efter 3,3 yg U/l (12) - inom parentes anges

motsvarande siffror enligt neutronaktiveringsanalys på

aktuellt vatten, 2 yg U/l.
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Tabell 2

Med instrurcentell neutronaktiveringsanalys (utom for Sr) erhållna halter

i uppifrån räknade, ca cm-långa fraktioner av kolonn A (7 mmij>) resp. B (10 mm<{>).

Utgångsmaterialet " t i tanat" har ingått i de två serierna, långlivade (A 4, B 3,

B 8) resp. kortlivade (övriga), enhet ug/g (torkat). Halter i världshaven

enl. (12).

Element Fraktion

Al

Co

Cr

Fe

Mn

Na

Sb

Sr 2)

U

V

Zn

A 1
B 1

89
116

114
130

9900
9900

2000
3000

7,8
11,8

24,8
31,7

A 4
B 3

1,4
1,3

30
29

320
470

9,6
9,7

7,8
10,7

12 000
13 000

A 5
B 5

44
41

106
108

10 800
9 700

2 500
3 500

8.6
11,4

23,2
27,9

B 8

1,3

28

190

10,2

10,8

A 10
B 10

32
30

72
99

10200
11600

Titanat Hav

0,6

32

250

5,2
(5,9

7,5

1

0,39

0,2

3,4

0,4

1,08

0,33

3 000
4 000

8.9
11,5

18,1
12,8

<0,l 1
<0,03 k

3,3

<30

8100

2'3

1,9

5
6 400

1) Na-halt före syrabehandling
2) Röntgenfluorescens, se tab. 4
3) Med neutronaktiveringsanalys erhållet värde på ingående vatten
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Tabell 3

Vid instrumenten neutronaktiveringsanalys erhållna gränsvärden
i pg/g. Betingelser i övrigt som för tabell 2.

Hav
Element Fraktion Titanat ™ ^

A 4 B 3 B 8

Ag <5 <5 <5 <2 0,23

Au <0,01 <0,01 <0,01 <0,005 0,011

Cd <10 <10 <10 <10 0,11

Cs <1 <1 <1 <0,3 0,3

T^ <0, l <0, l <0, l <0,05 0,0004
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Tabell 4

Element vilka icke (utom Na och U) analyserats genom aktiveringsanalys
(tabell 2), men som identifierats (utom Mg och Na) vid röntgenfluore-
scens (XRF) och sjikert, £Säkert eller icke låter sig analyseras med
denna metod (XRF) vid annan jjreparering eller utrustning (^akuum).
Världshavens halter enl. (12). Relation mellan halt i kolonn och oan-
vänt titanat antyds.

I 0

Ca

Cu

Mg

Na

Pb

Sr

U

s

s

i

•/t

s

s

0

s

p

p

p

v

p

p

p

(hög halt)

(13g halt)

, s v ?

, i p (tabell 2)

(låg_ halt)

(tabell 2)

p "*30 ^ g "
(tabell 2)

vid förväntad halt

<v 100 w9/a

>

?

»

>

I/I

vi

s

s

0

i

P

P

1

v

P

P

P

411 000

0,9

0,129 t

(tabell 2)

0,03

(tabell 2)

(tabell 2)
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4.7 Diskussion.

4.7.1 Uranupptaget.

Att uran upptagits i f i l t r a är bevisat av analyserna. U-halten i

sorbentmaterial som ej utsatts för havsvatten befanns mindre än

0,03 ppm medan halten i kolonn A var 8,4 yg/g och i B 11,6 yg/g.

Det positiva i detta är at t vi visat att man från "äkta havs-

vatten" i Bohuslän får et t klart upptag i den titanhaltiga sor-

benten. I två prov av själva havsvattnet har Kjeller-laboratoriet

angett 2 yg U/l men med stor osäkerhet. Detta är lägre än det

"internationellt" mer el ler mindre vedertagna 3,3 yg/1. Det kan

röra sig om en analytisk osäkerhet men det kan också möjligen

röra sig om en lägre halt t ex p g a t i l l f ö r t sött vatten i sundet

el ler utarmning av vattnet t i l l fö l jd av gödsling genom utsläpp.

(En utarmning är känd för Cu och Hg i S t i l la havet genom Hosoharas

arbete från 1961 (11).)

Antar man att U-halten ej var i t nedsatt utan ca 3 yg/ml kan man

göra en materialbalans för kolonnerna. För t ex kolonn B har

redovisats tota l t 65 ygram uran medan 1320 beräknats t i l l f ö rda ,

alltså ett upptag av 5 %, osäkerheten ca 30 %. 0m uranhalten varit

nedsatt b l i r verkningsgraden motsvarande högre (ev 50 % större).

Samma kalkyl för kolonn 1 ger ca 3 % (se tabell 1).

Som framgår av tabell 2 och f i g 1 är uranhalten praktiskt

taget densamma längs hela kolonnen. Detta kan tydas som någon form
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av mättning, men det måste även utan mättning bli så eftersom

vattnets uranhalt föga påverkats. Hade kolonnen varit längre,

torde i det senare fallet mer uran ha tagits upp och därmed

större bråkdel av det tillförda.

Men halten uran är avsevärt lägre än litteraturen rapporterar.

De bästa sorbenterna av titantyp har visat 100-200 ug/g. Orsaken

till diskrepansen är säkerligen delvis att vi inte haft samma sor-

bentsammansättning som man haft i de utländska försöken. Genom

analys av natrium (se tabell 2) står det klart att detta

ämne ej drivits ut fullständigt ur titanaten under de minimala

förberedelserna. Sorbenten har endast i ringa utsträckning fått

titandioxidkaraktär och vidare hade den i alla fall icke fått

optimal struktur.

Uranupptaget motsvarar trots anmält "missöde" hela 3 000 gångers

anrikning från havsvatten till sorbent.

4.7.2 övriga ämnen.

Den höga halten av zink torde vara en följd av korrosion i anslut-

ningsdetaljen till förfiltret. Men det är intressant att notera

att så höga halter som en procent kan magasineras i filtra. Ett

så högt zinkupptag kan också tänkas ha bidragit till nedsättning

av uranupptaget, vilket upptaget av kalcium (och sannolikt även

magnesium) också kan ha gjort.

Vissa ämnen, t ex mangan och aluminium, visar så kraftigt fallande

halt mot större djup i kolonnen att det tyder på upptag
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av en stor del av den form som sorberas. Kalkyler visar att med

de halter som anges för världshaven (12) - se tabell 5 efter

texten - så skulle ca 1/3 av strontiummängden ha stannat i kolon-

nerna och ca 10 % av vanadinet medan manganhalten hade behövt

vara tre gånger högre och zinkhalten ca 25 gånger högre än den

som anges för världshaven för att vid fullständigt upptag för-

klara den i kolonnerna erhållna ir.ängden.

Havens halter varierar betydligt, sårskilt i lokala områden

där utsläpp kan förekomma, men det ligger närmast till hands

att anta att större delen av zinkmängden så som nämnts härrör

från korrosion i det använda förfiltret. Det är möjligt att även

mangan har funnits i den korroderade stål detaljen och till en

del härrör från den.

5. Bedömning av läget sådant det är känt genom litteratur m m

och de inledande försöken enligt ovan

En summering av kunskapsläget när det gäller utvinning av uran

ur havsvatten baseras på vad som framkommit i tidskriftslittera-

turen, i andra tillgängliga dokument och egna experiment. Det är

väsentligen forskare i Japan, Västtyskland, USA och England som

givit bidrag hittills; härtill skymtar jämförelsevis mindre in-

satser bl a i USSR.

Av de många tänkbara metoder för utvinning, som beaktats, är upp-

tag på fasta svårlösliga sorbenter i kornform eller annan form
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det man hittills inriktat sig på. Havsvatten sätts då i kontakt

med det fasta ämnet som långsamt tar upp uran ur vattnet men

också andra ämnen. Detta drag ä"r hittills entydigt.

Sätten att ordna kontakten havsvatten-sorbent är många. Mest har

man ägnat sig åt bäddar i form av filterkolonner innehållande

den korniga sorbentmassan (typisk kornstorlek 0,2-2 mm). Det

fordras energi i någor. form för att få vattnet att passer?, bädden.

Man har också diskuterat suspensioner av finkornigt material,

typisk kornstorlek 0,001-0,1 mm och ytor eller t o m nät belagda

med sorbent.

Det rapporteras att ca femtio olika, tänkbara sorbentmaterial

studerats och då väsentligen i laboratorier. Utvecklingen pekar

på att titandioxid (i hydratiserad form) har goda, ja hittills

överlägsna egenskaper. Detta betyder att man stannat inför ett

oorgan-skt material trots att tekniken framvisat så många orga-

niska sorbenter (t ex jonbytare). Denna tendens är också hit-

tills entydig.

Men den hydratiserade titandioxiden kan tillverkas på en mängd

olika sätt. Man har också prövat olika tillsatser t ex av järn. -

Substanserna ifråga står nära, men är ej identiska med de jon-

bytande titanater som forskningen på radioaktivt avfall - bl a

författarna - sedan några år intresserat sig för. (Dessa kan

omvandlas till ytterst stabila, keramiska fasta produkter som

liknar vissa mineral.) Det kan inskjutas att det är denna om-
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ständighet, som bidragit t i l l at t vår arbetsgrupp började rikta

blickarna på området uranutvinning ur haven.

_g

Uran har en ytterst låg halt i haven, ca 3 yg/liter (3 ppb ̂  3-10

viktsdelar). Ofantliga mängder vatten måste passera filtra för

att ge ett upptag av något intresse. - Andra ämnen tas också upp

(jfr. kapitel 4) och i mekaniska förfiltra har man att räkna med

biomassa av olika slag. Ser man till dessa andra ämnen är valet

av titandioxid inte alls självklart utan måste diskuteras från

fall till fall. Det som emellertid tas upp i en för uran optimalt

vald filterbädd måste emellertid beaktas och kan tänkas bidra till

ev tillämpnings ekonomi eller kan tänkas vara en belastning i

miljöhänseende (arsenik, kadmium är exempel på ämnen som man

knappast vill ha med).

De olika titandioxidprodukterna har nu studerats så pass mycket

att man kan ange åtskilliga egenskaper i kvantitativa mått, som

är viktiga för konstruktion av ett helt utvinningssystem. Så t ex

är ett upptag av uran upp till 200 yg/g titandioxid rapporterat

av många. Några motsägelser finns i litteraturen och vill man

vara försiktig kan man ange 100 yg/g som uppnåbart och 150 med

stor sannolikhet så. (Exxon anger 210 yg/gram titan, dvs ej titan-

oxid, vilket ej är samma sak. Förbi string kan uppstå av sådana

angivelser.)

Tidsförloppet för detta upptag styrs av en mängd viktiga omstän-

digheter. Toge filtret upp a21 uran som passerade vore givet-

500 mg plankton/m3 (enl. Prof. Jaasund, GU) kan komma att möjlig-
göra produktion av 200 ton biomassa/ton U.



Institutionen för kärnkemi, KTH
Professor T Westermark 1980-01-24 25 (41)
Tekn.lic S Forberg

vis upptaget bestämt enbart av den per tidsenhet tillförda uran-

mängden, dvs flödet av havsvatten (ex uttryckt i m /sek) och

uranhalten. Hittills anger litteraturen att denna halt är densamma

i alla världshaven - men här bör man vara kritisk och påminna om

att underlaget för påståendetjir begränsat, låt vara att siffran

3,3 ug/Mter hittills oftast erhållits och är den mest citerade.

(Innanhav bör studeras mer likaså ev utarmning p g a biologiska

processer.)

I all teknik som nyttjar porösa bäddar eller motsvarande är det

väl bekant, att man lätt nog kan ordna det så att kornen i bädden

inte hinner ta upp allt material det skulle, om processen gick

tillräckligt långsamt (så att jämvikt hinner inträda). Ofta är

molekylär diffusion inne i det fasta materialet vad man kallar

hastighetsbegränsande. Redan av hittills publicerade laboratorie-

studier kan man utläsa att dessa omständigheter är relevanta.

Snabbare upptag kan uppnås genom att framställa sorbenten så, att

den har stor porositet med porer av sådana dimensioner att uranet,

som av japanska forskare anses föreligga i form av en komplex,

negativ jon innehållande karbonat, lätt kan tas upp. Detta slags

komplexjon är relativt stor (4,7 A ,-adie) och upptaget anses

därför gynnat av stora porer. - Också ytan per viktsenhet av

materialet synes spela roll, vidare anses av japanska forskare

mängden av ytligt sittande OH-grupper vara viktig. (Vi själva

har svårt att på ett kompetent sätt bedöma det sistnämnda.)

Kornstorleken som sådan i t ex en ba'dd är viktig, ja den mest

lättillgängliga storheten. Små korn och långsam vattenhastighet
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verkar för fullständigt upptag. Men för detta krävs stort tryck-

fall och därmed energi för att driva fram vätskan. - Går man då

till grövre kom får man större strömningshastighet (lägre ener-

gibehov) men upptaget kan bli ofullständigt. - Här skymtar med

andra ord ett besvärligt kompromissande eller på fackspråk

optimerande.

De systemstudier som gjorts, har närmat sig en av nyckelfrågorna

nämligen energikällan för framdrivande av vattnet (eller sorben-

ten). Därmed kommer man åter in på sättet att anordna upptags-

processen. Enklast kan vi sammanfatta i tabellform:

Energikälla Sätt att ordna Kommentar

Tidvattnet Filtra är anbragta i till- Engelska arbeten har

bakaströmmen från bassäng- visat höga kostnader

er som fylls när vatten- men också en fatal

ståndet går upp utarmning av uran i

vattnet. Studie av

bästa läge i Alaska

uppgivet av Exxon

p g a för låg tempera-

Havsströmmar Sorbenten måste ha form

av ytor eller nät för

att erbjuda litet mot-

stånd

tur (0-8°C)

Sorbentformen ej mer

konkret utvecklad.

Konceptet verkar f n

övergivet
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Energikälla Sätt at t ordna

Olja Bogsering av sorbent i

havet

Från elnätet, Antingen

som driver a) flöde genom f i l t e r -

stora vatten- bäddar (ofta uppifrån

pumpar och ned) el ler genom

b) suspensioner (ofta

nedifrån och upp)

Kommentar

Har ej närmare utveck-

lats. Kräver oljeenergi.

Påminner något om F

Habers försök kring 1920

utvinna guld ur haven

b) kräver mindre energi,

men man kan förlora

sorbentmaterial.

Några figurer från japansk sida illustrerar något dessa fall,

fig 2-4.

Metoden med pumpning har f n flest förespråkare. I kommentarerna

i tabellen är något antytt varför vissa andra metoder övergivits.

Pumpmetodens båda varianter har var sina förespråkare. Man har

gjort titandioxidmaterial magnetiskt och anser det då lättare

(genom yttre magnetfält) behålla det suspenderade sorbentmateri-

al et på plats vid upptag ocii regenerering.

Två större ansträngningar har gjorts, respektive görs, att ut-

värdera hela fältet. Den ena är Exxon's avslutade arbete (som

vi haft tillgängligt i sammanfattning). Det andra kan sägas vara

Frederick Bests pågående doktorsarbete på MIT. Best studerar
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alla viktiga storheters betydelse för den slutliga urankostnaden

("yellow-cake") per insatt energi (som pumparbete).

Exxons utvärdering är för saken mycket intressant. Valda konstruk-

tionsparametrar representerar bäst det som forskningen hittills

fått fram och som delvis sammanfattats ovan. Så t ex antas

90 % utnyttjandefaktor av uran i en fluidiserad sorbentbädd

80 % effektivitet i uranupptag i sorbenten

97 % elueringseffektivitet

91 % effektivitet vid produktkoncentration och återvinning

0,4 cm/sek (= 24 cm/min) lineärt flöde.

Man har studerat en anläggning för produktion av 500 ton uran/år

och övriga data kan sammanfattas i tabell:

Sorptionskapacitet: 210 mg U/kg Ti

Maximalt flöde: 510-106 m3/dag

" av sötvatten: 0,2»106 "

Anläggningsyta 9 100 ha

" -kostnad: 6,2 G $ (1978)

Ärlig driftskostnad: 1,5 "

Urankostnad (UgOg) 2,1 å 2,6 k $/lb

(Världsmarknadspris, 1979): 43 $/lb (13)

Det står genast klart att kapital- och urankostnader är mycket

höga, ja förödande höga. Tar man "the most probable commercial

cost" $ 3 600/lb så är den mer än 80 ggr högre än priset i dag



Institutionen för kärnkemi, KTH
Professor T Westermark 1980-01-24 29 (41)
Tekn.lic S Forberg

och skulle motsvara ett bidrag i energipriset av över en krona/

kWh. Kapitalkostnaden på ca 5 miljarder $ är ju också formi-

dabel .

Om vår preliminära ståndpunkt håller att uran förblir huvudintresset

också ekonomiskt, så kunde saken "läggas till handlingarna".

Möjligen kunde ett framtida mycket högt energipris och/eller

totala veton mot varje uranbrytning på land motivera en ny syn. -

Exxon's slutord reserverar sig för "several major technical break-

throughs - leading to significantly lower production costs".

Nu föreligger emellertid en helt ny situation med Göran Lagströms

uppfinningar på havsenergiområdet och vidare finns ett par andra

nya omständigheter att diskutera i det följande.

6. Energin från havet - en ny situation.

Göran Lagström har under senare år gjort uppfinningar av innebörd

att vi kan få energi ur havet självt. Även Stiftelsen Eurocean i

Monaco har genom sitt system OTEC (14) visat en möjlighet näm-

ligen att ta havets termiska gradienter i anspråk för elproduk-

tion och där skulle en annan energikälla stå till förfogande

för pumpning av vatten genom filterbäddar (vi lämnar t v övriga

koncept).

Det är intressant att man i MIT-rapporterna explicit bortser från

energiformer av detta slag. Inte heller har japanerna för ett
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ögonblick antytt att de tänkt på dem. Inte heller författarna

till Exxon's utvärdering ger sken av sådana tankar.

Redan en preliminär ekonomisk kalkyl (se Forberg 79-12-19 och

80-01-04) visar (bilaga 1) att man med åtminstone i stora drag

likartad konservativitet som Exxon kommer ned i trakten 1000-3000

kr/kg (dvs 2-6 ggr dagens "världsmarknadspris").

Den reflektion detta inbjuder till, är att Lagströms uppfinnar-

insats framstår som alltmer beaktansvärd. - Man kan sannolikt

räkna med förbättrad sorbent med de uppslag som presenteras i

anslutning till ett äskande till STU. Syftningen kan här anges:

1) Få förbättrad hållfasthet mot såväl mekaniska förluster som

vid regenereringsprocesserna (alltså inkl kemiska förluster).

2) Få förbättrade "kinetiska" egenskaper: optimal porvolym och

porgeometri.

Båda dessa grupper av egenskaper är avgörande för driftsekonomin

och leder därmed till ytterligare sänkning av kostnaden för

produktion av uran, ev även av biprodukter.

Det intressanta fr o m nu är att utröna hur Lagströms "pumpmetod"

kan anpassas till sorbenter av titanhydroxidtyp och att i an-

slutning till detta få fram bästa möjliga sorbent, sätt att an-

ordna (den variabla) vattentillförseln och regenerera sorbenten.
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I själva verket växer saken till en mycket stor insats, även om

man ger avkall på grundlighet. En skiss över tänkbara fortsatta

arbeten ges i det följande.

7. Viktiga förutsättningar och observanda för utvinning av

uran och andra ämnen ur havsvatten

Här sammanfattas eller upprepas en del viktiga omständigheter

att beakta.

7.1 Temperaturen.

Upptagshastigheten gynnas av hög temperatur hos vattnet. Detta

beror med sannolikhet mest på snabbare upptag i sorbentens korn,

kanske diffusionsprocesser, vilka regelmässigt är starkt tempe-

raturberoende. Om jämviktsupptaget också beror på temperaturen

är veterligen ej ännu utrönt. Observera att Exxon-utvärderingen

klart förkastar ett läge vid Alaskas kust där tidvatten skulle

ha använts. Skälet är "långsam kinetik" och kraftig biologisk

aktivitet. Temperaturen anges under året vandra mellan 0 och 8°C.

Kanske kan denna iakttagelse generaliseras. I så fall kan man

vid en utförlig analys visa att delar av året kan vara värdelösa

i kallare områden av haven och deras innanhav.

Hur mycket man vinner genom höjd temperatur är ej klart från

litteraturen. I en intervju 1977 med de västtyska forskarna

anges att vid 20°C är upptagshastigheten en tiopotens högre än

vid 10°C. Detta kan vara en rimlig uppgift.(7) I så fall är den



Institutionen för kärnkemi, KTH
Professor T Westermark 1980-01-24 32(41)
Tekn.lic S Forberg

mycket viktig. I diskussionerna om plats har man följdriktigt

också talat om platser som Puerto Rico, Bahama-öarna, Bermuda

etc. I första hand kan haven mellan 40° nordlig och 40° sydlig

latitud bli de i första hand intressanta (20 årsmedeltemperatur).

7.2 Strömningshastighet.

Ett viktigt kriterium för allt upptag från havsvattnet självt är

viss minsta ström. (Här bortser vi från fallet att man på något

sätt bogserar sorbenten genom vatten likt en bardval.) Man kan

enkelt göra klart för sig att det per tidsenhet måste strömma

fram minst lika mycket av uran eller annat ämne som det man tar

upp. Konservativt kan man räkna med enbart några meters vatten-

skikt och finner då för vårt referensfall, vilket återges senare

i rapporten, att en eller två knops hastighet eller mer är vill-

koret. De stora havsströmmarna fyller detta villkor, mer. det bör

påpekas att de har en begränsad bredd. Tillsammans med kravet

på temperatur begränsas nu de ytor av världshaven som är de

allra bästa!

Skulle genom turbulens djupare vatten komma upp till ytan en

relativt kort sträcka efter flotten, så kan man tänka sig att

flottarna kan ligga efter varandra i strömmen. Sannolikt är dessa

förhållanden kända, men förf. har ej kompetens om detta. Därför

bör dessa frågor vid ev tillämpning bearbetas av sakkunniga.

Tills vidare begränsar vi oss att konstatera att utrymmena är

stora nog för mycket stora inledande tillämpningar ändå.
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I de senare årens l i t teratur ser man att forskarna är medvetna

om effekten ifråga; övergivandet av det engelska tidvattenprc-

grammet hade (enligt McKay, muntligen) bl a den orsaken. I ett

fortsatt arbete bör man kunna genomföra en matematisk formule-

ring av detta viktiga systemvillkor.

Förf. tackar professor Mårten Landahl, KTH och MIT, för att

t id ig t i vårt arbete ha fäst uppmärksamheten på saken.

7.3 Ti l l räckl ig havsenergi.

Tillräcklig havsenergi i Lagströms mening måste finnas, liksom

ev lämpliga förhållanden för Euroceans OTEC-anläggningar.

7.4 Påväxt.

Påväxt genom t ex musslor, havstulpaner, alger o d skulle kunna

förstöra alla möjligheter till extraktion på sätt som avses i

rapporten. Försöken i Bohuslän vid 20°C och i nära en månads tid

har inte visat tendenser till något prohibit!vt. Nyare japanska

uppsatser diskuterar saken och ser inte allvarliga hinder. Kanno

och Gakkai (1979) påpekar att elueringsvätskan (t ex ammonium-

karbonat) dödar organismerna. Försök i demonstrationsskala t ex

med en 25 meters-farkost bör ge klarhet på denna punkt. Skulle

påväxt visa sig som ett hot finns givetvis möjligheter att ta

till mer toxiska kemikalier, om man skulle tvingas till det.

7.5 Förankring.

Stryker en lämplig havsström (se 7.1-2) förbi det egna landets

kust är det enklast att förankra "flotten" ett stycke ut från
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kusten. Frågan om lämpliga vatten i Sveriges närhet måste studeras

närmare i följande faser av arbetet. - Man kan finna det lämpligt

hyra platser i andra länders "ekonomiska zon".

Tvingas m3n ut på djupare vatten har man problem med säker för-

ankring. Självfal let b l i r detta problem utanför kontinental sockeln

ute i det " f r ia havet". Man kan tänka sig at t f lot ten har et t

visst maskineri (motsvarande t ex et t fyrskepps kapacitet) för

att hålla "farkosten" s t i l l a i en långsam men t i l l r äck l i g mot-

ström. Även hithörande faktorer måste bearbetas vidare i for t -

sättningen. OTEC-metoden med termiska gradienter förutsätter rätt

stora djup (flera hundra meter) och här måste man vara väl in-

satt i förankringsproblemen.

7.6 Flottarnas stabilitet.

Självfallet har man att räkna med stormar och orkaner, låt vara

att varaktigheten kan vara liten över ett helt år. Flotten och

dess förankring måste alltså klara dessa förhållanden men filtra

och deras fastspänning liksom instrumentering ombord måste också

ges säkerhet.

7.7 Regenerering.

Man torde vid ett fortsatt arbete ställas inför frågan inte bara

hur ofta man skall regenerera utan också var man skall göra det.

Alternativen är på flotten själv eller i den mottagande anlägg-

ningen för vidarearbete (t ex Ranstad). De som skrivit i ämnet
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synes plädera för det första fallet ty då slipper man beakta

omfördelningar i filterbäddarna (utöver vad sjögången ger!).

Eluerar man till sjöss måste man ha utrustning för kemikalie-

lösningar och deras pumpning samt för återvinning. Det senare

kan som i fallet arnnoniumkarbonat kräva tillgång till vattenånga

vid 80-90°C, dvs rätt mycket av energi- och hetvattenförsörjning

ombord. Å andra sidan kan uranet i eluatet tas upp i Rr.nstad-

processens väl utprövade anjonbytaresystem. Detta är sannolikt

mycket effektivt och borde leda till en stor volymreduktion.

Behovet av transportkapacitet från flottarna till hamn (inkl

lyftanordningar) blir då enklare och billigare. Processen kan

direkt anknytas till t ex Ranstad. - De här rätt optimistiskt

uttryckta meningarna måste givetvis verifieras vilket också

kan ske i ett experimentfartyg, dvs i s k pilotskala.

7.8 Nyckelområden i fortsatt arbete.

Som förut antytts finns uppslag hur man kan förbättra sorbenten

och dess egenskaper. Mer preciserat är motiven

att söka finna sorbenter som tar upp mer än de 200 ug/g

att finna sorbentstrukturer med sådana poregenskaper att bäddar-

na kan drivas vid hög linjärhastighet

att finna sorbenter med"maximal livslängd (liten substansförlust un-

der upptag och eluering, dels genom förslitning, dels genom

upplösning, vidare minsta möjliga påverkan av successiv uppbyggnad

av halt av substanser som ej elueras).
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Nämnda strävanden är som framgår av preliminärkostnadskalkylen

centrala. Kan sorbenten vid given linjärhastighet klara 20 cykler

får man kalkylens data. Klarar den 100 cykler får man kraftigt

förbättrad urankostnad. Kanno och Gakkai (1979) antyder 1000

cykler och då närmar man sig en ren räntekostnad på sorbenten!

Kan man höja linjärhastigheten i filtra från 0,3 till 1,2 m/minut

och fortfarande ha gott upptag faller kalkylens urankostnad nära

2,5 gånger dagspriset.

Här angivna område ter sig nyckel betonat och lämpligast för en

insats för den forskning som skall ta ansvar för sorbenten,

val av den, tillverkning och drift. Fungerar vattentillförseln,

dvs systemet i övrigt, står här avgörande värden på spel. Detta

skulle vara än intressantare om man på allvar kan börja tävla

med ett uranpris som bygger på gruvdrift av något slag.

En höjning av koncentrationen uran i jämvikt har självfallet

lika stort intresse.

7.9 Andra ämnen än uran.

Vanadin och mangan är de två metaller vi har visst underlag

att diskutera. Man kan möjligen vid en samproduktion tänka sig

en sammanlagt högst 1 O-fal di g mängd i förhållande till uran.

Då en snabb kalkyl visar att deras värde troligen är högst tion-

delen av uranets skulle deras värde vara mindre än, säg högst

hälften av uranets. Skulle den bedömningen hålla och sorbent-
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förlusten vid t ex en nödvändig eluering på sura sidan kan be-

mästras, vore det ändå ett gott tillskott i total ekonomin.

Klart är att ett sådant ämne som strontium tas upp i vissa mäng-

der. Vi känner inte någon större efterfrågan på det.

Alla dessa diskussioner vilar tyvärr på stor osäkerhet. Den

sorbent vi haft i Bohuslänsförsöken har åtminstone delvis varit

av jonbytarkaraktär. Framställer man en mer ox'dartad sorbent

kan det förmodas höja uranutbytet men kanske missgynna upptag

av just de andra ämnen vi diskuterat. Fortsatta projekt bör

därför inriktas på utförliga analyser av ämnen som kan vara

intressanta och under förhållanden som ger uranupptag motsva-

rande 100-200 pg/gram. Sådana arbeten måste innefatta eluerings-

studier.

Man bör också bredda sorbentstudierna till andra typer där upp-

taget inriktas på andra ämnen än uran. Skulle guldpriset fort-

sätta att stiga, som det gör när detta skrivs, kan man t o m

börja diskutera optimal sorbent för guld. Ännu ligger detta ej

lockande ti 11.*^

8. Sammanfattning i form av systemsceitario.

Någonstans i Golfströmmen ligger en flotta på 10 Lagströmpontoner

förankrade där havsdjupet är ca 200 m. Genomsnittliga årstempera-

turen är 15°C men havsenergin hög. Varje flotte är 100 m lång

Biomassa har kommenterats å p. 24. Den kan tänkas ge ett tilläggs-
värde.
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och tar genomsnittligt in 300 m vatten per sekund (!) genom

filtra.

Linjärhastigheten i titandioxidfiltra å> 0,6 m/minut och 80 %

upptag av uran fås på 2 månader. Koncentrationen i bäddarna är

då 150 yg/gram (något mindre än hälften av Ranstadsskifferns

halt men jämförbar med Närkeskifferns) och filtra elueras var-

annan månad med ammoniumkarbonat och eluatet tas upp i anjon-

bytare av Ranstadstyp. Koncentrationen i de var månad hämtade

anjonbytarfiltren är 0,1 %. Olika dela.1 av filterbatterierna

elueras ständigt efter ett komp- tativt system med jämn. drift.

Genom röntgenfluorescensanalyser ombord kontrolleras att avläm-

nad produkt ligger i specificerat område. Filtra kontrolleras

under drift så att de drivs ordentligt till mättning även under

lugnare perioder.

Varje flotte var avsedd att producera 15 ton uran/år men genom

olika optimeringsprocesser har kapaciteten sjunkit till 10 ton/år,

men i gengäld blir kostnaden något lägre.

Rester av elueringsvätska spolas ut i havet. En kritisk miljö-

analys har inte haft några betänkligheter och ej heller mot de

titanförluster av ca en procent per år flotten ger ifrån sig

som förslitet och löst material.

Ett mindre fartyg lastar en gång per månad ombord flottans pro-

dukter och seglar den till Göteborg där kanistrar med anjon-
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bytare (som liknar stora mjölkflaskor.') lastas över till lastbilar

för vidare befordran till Ranstad. I Ranstad hade man redan kapa-

citet för vidarekoncentrering enligt den redan väl provade meto-

den via ILOg och vidare genom raffineringsprocesser till ren

produkt lämplig för isotopanrikning.

I Ranstad har man funnit, att man i den här hanteringen inte har

några större mängder avfall som närsalter» tungmetaller och

dylikt utan är beredd att skala upp berörda kemitekniska delar

av processen och ta emot produktionen från en större flotta.

I trakten är alla nöjda: de anställda fick vara kvar i just

Ranstad och någon "landskapsförintelse" hotar inte. Viss bi-

produktion finns och viss mängd vanadin som V20r och mangan som

MnO« säljs varje år liksom en del finkemikalier som Sr- och

Sb-salter. Mängden från 10 flottar i drift svarar mot ungefär

en större reaktor men man ar nu inställd på att höja kapaciteten

till det som motsvarar det antal reaktorer 1980 års folkomröst-

ning stipulerade.

De tre grånade upphovsmännen (Lagström och författarna) kom en

dag på studiebesök och besåg det hela och tänkte tacksamt till-

baka på det där THE, som en gång beviljade 25 000:- för de första

lärospånen.
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Tabell 5.

Halter i havsvatten,
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