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. WERKWIJZE VOOR HET WINNEN VAN URANIUM UIT NATPROCES FOSFORZUUR 

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het 

winnen van uranium uit natproces fosforzuur door vloeistof-vloeistof-

extractie met organische fosforzuuresters. 

Een dergelijke werkwijze is bekend uit Ind. and Eng. Chem 49 

(1957) nr. 4, pg. 628-638, waarin alkylfosfaten en alkylpyrofosfaten 

als extractanten genoemd worden, Ind. Eng. Chem. JQ (1972) nr. 1, 

pg. 122-128 en 13 (1974) nr. 3, pg. 286-291, waarin als extractan-

ten mengsels van alkylfosfaten en trialkylfosfine oxiden, resp. 

mengsels van alkylfenylfosfaten, opgelost in een alifatische koolwa-

terstof, zoals kerosine, genoemd worden. 

Een nadeel van deze bekende werkwijze is, dat slechts een 

gedeelte van het in het fosforzuur aanwezige uranium geëxtraheerd 

wordt, zodat meerdere extractiestappen nodig zijn. Bij deze extractie-

behandeling gaat een deel van het extractant verloren met de fosfor-

zuuroplossing, wat gezien de zeer hoge prijs van de extractanten, de 

kostprijs van de werkwijze aanmerkelijk verhoogt. 

De uitvinding voorziet nu in een werkwijze, waarbij het mo-

gelijk is om uranium uit natproces fosforzuur te extraheren met een 

aanzienlijk geringere hoeveelheid extractant dan bij de bekende werk-

wijze en waarbij ook de verliezen aan extractant aanzienlijk lager 

zijn. 

Dit wordt volgens de uitvinding hierdoor bereikt, dat men 

het sulfaatgehalte van het te extraheren fosforzuur instelt op een 

waarde kleiner dan 2 gev/,-%, berekend ten opzichte van de gewichts-

hoeveelheid i n bet fosforzuur, door toevoegen van een verbinding 

van een tweewaardig metaal, die met sulfaationen reageert onder vor-

ming van eBn in fosforzuur onoplosbaar sulfaat, en afscheiden van het 

gevormde metaalsulfaatneerslag. 

Bij voorkeur stelt men het sulfaatgehalte van het te extraheren fos-

forzuur in op een waarde kleiner dan 0,6 gew.-%, berekend ten opzichte 

van de gewichtshoeveelheid P„0 in het fosforzuur. 
£t 5 

Voorbeelden van geschikte metaalverbindingen zijn oxiden, 

hydroxiden, en zouten, zoals carbonaten, sulfiden, nitraten, fosfaten 
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en chloriden, van calcium,magnesium en barium. Ook mengsels van derge-
lijke verbindingen kunnen worden toegepast. 
Bij voorkeur wordt als metaalverbinding een calcium- en/of bariumverbin-
ding toegepast. Bijzonder geschikte calcium- en/of bariumverbindingen 

5 zijn carbonaten en sulfiden, omdat bij toepassing hiervan de anionen 
niet in het fosforzuur achterblijven. 

De hoeveelheid toe te voegen metaalverbinding is niet 
kritisch, dat dient slechts voldoende te zijn om met zoveel sulfaat in 
het fosforzuur te reageren, dat het resterende sulfaatgehalte beneden 

10 2 gew.-%, bij voorkeur beneden 0,6 gew,-%, berekend ten opzichte van de 
gewichtshoeveelheid P o0 , gebracht wordt. Bij voorkeur wordt een hoeveel-ZJ O 
heid metaalverbinding toegepast, die minstens equivalent is met de hoe-
veelheid sulfaat in het te extraheren fosforzuur. Indien men een metaal-
verbinding toepast, die ook met andere in het fosforzuur aanwezige com-

15 ponenten reageert, dient de toe te voegen hoeveelheid metaalverbinding 
natuurlijk aangepast te zijn. 

Het na de toevoeging van de metaalverbinding gevormde 
metaalsulfaatneerslag kan op diverse wijzen van het fosforzuur worden 
afgescheiden, bijvoorbeeld door filtreren, centrifugeren, decanteren. 

20 Het neerslag bevat naast het gevormde onoplosbare metaalsulfaat een ge-
deelte van de in het natproces fosforzuur aanwezige fluorverbindingen 
en metaalverontreinigingen. De hoeveelheid van deze verontreinigingen in 
het neerslag wordt onder andere bepaald door de aard en hoeveelheid van 
de toegepaste metaalverbinding en het type toegepast natproces fosfor-

25 zuur. Het neerslag kan op diverse wijzen opgewerkt worden, eventueel 
onder terugwinning van de oorspronkelijke met-sulfaationen reactieve 
metaalverbinding. 

De werkwijze volgens de uitvinding kan worden toegepast in 
combinatie met diverse, op zichzelf bekende extractiemiddelen voor 

30 uranium, zoals een mengsel van di(2-ethylhexyl) fosforzuur en trioctyl-
fosfine oxide in kerosine, of een mengsel van mono- en dioctylfenyl-
fosforzuren in kerosine. Het uranium kan op eveneens bekende wijze, 
bijvoorbeeld door precipitatie met behulp van ammoniumcarbonaat, uit het 
extractiemiddel teruggewonnen worden. 

35 De werkwijze volgens de uitvinding kan in principe op di-
verse soorten natproces fosforzuur toegepast worden. Omdat echter ge-
bleken is, dat het uraniumextractierendement daalt bij stijgend £2^5" 
gehalte van het fosforzuur, wordt bijvoorbeeld uitgegaan van verdund 
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fosforzuur, bijvoorbeeld met een P^O^-gehalte van 30 gew.-% of lager. 

Gebleken is verder, dat het uraniumextractierendement nadelig beinvloed 

wordt door oplosbare fluorverbindingen in het fosforzuur. Bij de werkwijze 

volgens de uitvinding wordt een gedeelte van deze fluorverbindingen met 

5 het metaalsulfaatneerslag uit het fosforzuur afgescheiden, zodat een ver-

dere fluorverwijdering meestal niet nodig is. Wanneer uitgegaan wordt 

van een natproces fosforzuur met een hoog fluorgehalte, kan men het fluor-

gehalte verlagen door toevoegen van een ten opzichte van het te verwijderen 

sulfaat overmaat aan reactieve metaalverbinding en/of door toevoegen van 

10 siliciumverbindingen eventueel gemengd met alkaliverbindingen. Bij voor-

keur stelt men het fluorgehalte van het te extraheren fosforzuur in op 

een waarde kleiner dan 0,7 gew.-%, berekend ten opzichte van de gewichts-

hoeveelheid ï ^ s •*-n fosforzuur. 

De uitvinding wordt nader toegelicht in de volgende voor-

15 beerlden. 

Voorbeeld 1 

Proef no. 1 

In een bekerglas werd 100 gram natproces fosforzuur, met een 

PgOg-gehalte van 30 gew.-%, een SO^-gehalte van 1,5 gew.-%, een fluorge-

20 halte om 1,2 gew.-% en een uraangehalte van 120 ppm, geleid. Vervolgens 

werd onder roeren een 1 gew.-%-ige oplossing van een flocculant toegevoegd 

in een hoeveelheid van 4 ml flocculanyïiter fosforzuur. Vervolgens werd 

de heldere bovenlaag afgescheiden van het gevormde neerslag, dat het 

grootste deel van de in het fosforzuur aanwezige, organische verontreini— 

25 gingen en inerte bestanddelen bevatte. 

Aan de aldus afgescheiden vloeistof werd onder roeren een 

hoeveelheid vast BaCOg toegevoegd in een 40 gew.-% overmaat "ten opzichte van 

sulfaat. Hierbij ontstond practisch momentaan een neerslag, dat vervol-

gens afgefiltreerd werd. Aan het filtraat werd vast kaliumchloraat toege-

30 voegd in een hoeveelheid van 100 mg/100 gram H PO , waarna het mengsel 
O TC 

circa 5 minuten geroerd werd om aldus het vierwaardige uraan om te zetten 

in de zeswaardige toestand. Aan de resulterende vloeistof werd een ex-

tractiemiddel toegevoegd in een volumeverhouding tot het fosforzuur van 

1-2, bestaande uit een oplossing van 0,5 mol di(2-ethylhexyl) fosforzuur 

35 en 0,125 mol trioctylfosfine-oxide in 1 liter kerosine. Het resulterende 

mengsel werd gedurende 10 minuten intensief geroerd bij een temperatuur 

van 45 °C. 
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Vervolgens liet men het mengsel 0,5 uur staan, waarbij zich een 
tweelagen systeem vormden, en tapte daarna de waterige, H PO -bevattende O fk 
benedenlaag af. 

Via röntgenfluorescentie-analyse en vloeistof-scintillatietelling 
5 werd het uraangehalte zowel van de afgetapte H^PO^-bevattende fase als van 

de extractiemiddelfase bepaald. De resultaten zijn samengevat in tabel I. 

Proef no. '2 
De werkwijze van proef no. 1 werd herhaald met dien verstande, 

dat een overmaat van 10 gew.-% BaCO ten opzichte van sulfaat werd toe-is 
10 gepast. De analyseresultaten zijn eveneens samengevat in tabel I. 

Proef no. 3 
De werkwijze van proef no. 1 werd herhaald met dien verstande, 

dat een ondermaat van 30 gew.-% BaCO ten opzichte van sulfaat werd toe-
gepast. De analyseresultaten zijn eveneens samengevat in tabel I. 

15 Proef no. 4 
De werkwijze van proef no. 1 werd herhaald zonder toevoeging van 

BaCOg. De analyseresultaten zijn samengevat in tabel I. 

Proef no. 5 
De werkwijze van proef no. 1 werd herhaald, waarbij na afschei-

20 ding van het sulfaat- en fluorbevattend neerslag de concentratie van sul-
faat in de oplossing op 1,5 gew.-% werd gebracht. De analyseresultaten 
zijn samengevat in tabel I. 

Tabel I. 
na extractie 

25 gew.-%.S0 gew.-% F U-gehalte U-gehalte D 
in H PO -opl. in H_P0 -opl. in H PO,-opl. in extr. o 4 o ^ l o 4 -i . 

Proef no. i 0,1 0,2 25 ppm 305 ppm 12 
*f »» 2 0,1 1,0 26 f1 300 tl 11,5 
f? ft 3 0,5 1,1 29 n 293 »t 10 
ff ff 4 1,5 1,2 42 tt 251 ft 6 

»» 5 1,5 0,1 38 ii 265 If 7 

_ , „ ,, , . gew. hoeveelheid uraan in extractievloeistof Onder D wordt hier verstaan: - — :—-—-— — gew. hoeveelh. uraan in fosforzuur na extractie 
Uit de analyseresultaten is duidelijk af te leiden (zie proef 1, 

35 2, 3 t.o.v. blanco proef 4), dat het SO^-gehalte van de te extraheren 

vloeistof een zeer duidelijke invloed heeft op het uraanextractierendement, 
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en dat het fluorgehalte (zie proef 5 t.o.v. blanco proef 4) een veel 
geringere invloed uitoefent. 

Voorbeeld 2 
Proef no. 6 

5 Op dezelfde wijze als in voorbeeld 1 werd uit fosforzuur uraan 
geextraheerd. Hierbij werd het uraan in de vloeistof na afscheiding van 
het bariumsulfaatbevattend neerslag echter niet geoxydeerd met kalium-
chloraat, doch gereduceerd met ijzerkrullen (4 gram Fe/100 gram H PO ), O Ê 
de oplossing 15 minuten geroerd, en vervolgens het niet-opgeloste ijzer 

10 met een magneet verwijderd. 
De analyseresultaten zijn samengevat in tabel II. 

Proef no. 7 
De werkwijze van proef no. 6 werd herhaald met dien verstande, 

dat slechts een overmaat van"10 gew.-% BaCO t.o.v. sulfaat werd toege-
O 

15 voegd. De analyseresultaten zijn samengevat in tabel II. 

Proef no. 8 

De werkwijze van proef no. 6 werd herhaald echter met een onder-
maat BaCO toevoeging. De analyseresultaten zijn samengevat in tabel II. O 
Tabel II 

20 na extractie 
gew.-% SO gew.-% F U-gehalte U-gehalte D 
in H3P04 opl. in H3P04 opl. in H3P04 opl. in extr. 

vloeist. 
proef no. 6 0,1 0,2 85,5 ppm 111 ppm 1,3 

25 " " 7 0,1 1 113 " 23 " 0,2 
" 8 1 1 116 " 12 " 0,1 

Uit de analyseresultaten blijkt, dat hoewel het extractierende-
4+ ment van het extractiemiddel op een gereduceerde (U -bevattende) H PO -ü 4 

oplossing vrij laag is, het verwijderen van sulfaat en fluor ook in dit 
30 geval een aanzienlijke verhoging aan uraanextractierendement veroorzaken. 

Voorbeeld 3 
Proef no. 9 

De werkwijze van proef no. 1 werd herhaald echter zonder een 
behandeling van de oplossing met kaliumchloraat. 

35 De analyseresultaten zijn samengevat in tabel III. 
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Proef no. 10 
De werkwijze van proef no. 9 werd herhaald echter zonder BaCO, 

toevoeging. 

De analyseresultaten zijn samengevat in tabel III. 

Tabel III 
na extractie 

gew.-% SO gew.-% F U-gehalte U-gehalte D 
in H3P04-opl. in HgPO^-opl. in Hg-PO -opl. in extr. 

vloeist. 
proef no. 9 0,1 0,2 29 293 10 .. 10 1,5 1 74 148 2 

0 8 3 Z 
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C O N C L U S I E S 

1. Werkwijze voor het winnen van uranium uit natproces fosforzuur door 

vloeistof-vloeistof-extractie met organische fosforzuuresters, met het 

kenmerk, dat men het sulfaatgehalte van het te extraheren fosforzuur 

instelt op een waarde kleiner dan 2 gew.-%, berekend ten opzichte van 

de gewichtshoeveelheid P o0 in het fosforzuur, door toevoegen van een 
Ö 5 

verbinding van een tweewaardig metaal, die met sulfaationen reageert 

onder vorming van een in fosforzuur onoplosbaar sulfaat, en afscheiden 

van het gevormde metaalsulfaatneerslag. 

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat men het sulfaat-

gehalte van het te extraheren fosforzuur instelt op een waarde kleiner 

dan 0,6 gew.-%, berekend ten opzichte van de gewichtshoeveelheid P o0 £ o 

in het fosforzuur. 

3. Werkwijze volgens een der conclusies 1 of 2, met het kenmerk, dat men 

het sulfaatgehalte verlaagt door toevoegen van een calcium- en/of 

bariumverbinding, en afscheiden van het gevormde calcium- en/of barium-

sulfaat. 

4. Werkwijze volgens een der conclusies 1-3, met het kenmerk, dat men aan 

het te extraheren fosforzuur calcium- en/of bariumcarbonaat of -sulfide 

toevoegt. 

5. Werkwijze volgens een der conclusies 1-4, met het kenmerk, dat men het 

fluorgehalte van het te extraheren fosforzuur instelt op een waarde 

kleiner dan 0,7 gew.-%, berekend ten opzichte van de gewichtshoeveel-

heid P o0 , door toevoegen van een ten opzichte van het sulfaat overmaat 5 

verbinding van een tweewaardig metaal en/of toevoegen van een silicium-

verbinding of mengsel van alkalimetaalverbinding en siliciumverbinding. 

6. Werkwijze volgens conclusie 1, in hoofdzaak zoals beschreven in in de 

voorbeelden nader toegelicht. 

7. Uraniumbevattênd extract verkregen onder toepassing van de werkwijze 

volgens een der conclusies 1-6. 
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