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(54) Způsob zvýšení účinnosti sorpce uranu 
z kyselých rmutů 

U kyselých rmutů se IJH upraví na 
hodnotu 2,5 až 4 alkalickými činidly, s 
výhodou alkalickým rautem, vápenným mlé-
kem, Jemně mletým vápencem nebo sodou, 
případně jejich kombinacemi. Potom se up-
ravený rmut přivede do kontaktu s ionto-
měničem, jehož pH bylo před tím upraveno 
na rozmezí 2,5 až 4. 
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Vynález ее týká způsobu zvýšení účinnosti sorpce uranů 
z kyselých rmutů. 

, Sorpce uranu z kyselých rmutů se provádí nejčastěji při 
pH 1 až 2. Za těchto podmínek zůstává uran, ale i veškeré že-
lezo a delší hydrolyzující ionty, v roztoku. Při zvýšených 
koncentracích železa, které se může dostat do výluhu v přípa-
dě vyšších obsahů železa ve vstupní rudě nebo při aplikaci 
solí trojmocného železe jako oxidačních činidel nebo při re-
cyklaci kapalné fáze po loužení, se snižuje sorpční kapacita 
ionexu. 

Uvedené' nedostatky odstraňuje způsob zvýšení účinnosti 
sorpce uranu z kyselých rmutů podle vynálezu, jehož podstata 
spočívá v tom, že se pH kyselých rmutů upravi na hodnotu 2,5 
až 4 alkalickými činidly, s výhodou alkalickým rmutem, vápen-
ným mlékem, jemně mletým vápencem nebo sodou, případně jejich 
kombinacemi. Potom se upravený rmut přivede do kontaktu s ion-
toměničem, jehož pH bylo před tím upraveno na rozmezí 2,5 až 4. 

Zvýšení sorpční kapacity ionexu umožňuje snížit spotřebu 
ionexu i jeho náplň v procesu, dále se zvyšuje kvalita eluátu 
a uranového koncentrátu. 
Příklad. 

Částečnou neutralizací rmutu na pH 2,5 až 4 alkalickými 
činidly, například vápenným mlékem, dochází k hydrolýze pří-
tomného železa а к celkovému snížení obsahu solí а к výraznému 
zvýšení sorpční kapacity ionexu a celkové účinnosti sorpce. 
Z části zhydrolyzovaný uran v oblasti pH 2,5 až 4 se v průběhu 
operace sorpce plně beze ztrát vysorbuje na ionex posunem 
vratné hydrolytické rovnováhy. Sorpční kapacita ionexu, kterým 
byl silně bazický anex s pyridinovými funkčními skupinami, 
pro uran ve rmutu o pH 1,5 a obsahu solí v kapalné fázi 
80 g/l byla 100 Po částečné neutralizací rmutu vápenným 
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mlékem na pH 3,5 se obsah solí v kapalné fázi snížil na 28 g/l 
a kajpacita ionexu pro uran se zvýšila na 160 

P Ř E D M Ě T V Y N Á L E Z U 

'Způsob zvýôení účinnosti sorpce uranu z kyselých mrutů," 
vyznačený tím, že pH kyselých rmutů se upraví na hodnotu 
2,5 ai A Alkalickými činidly, s výhodou alkalickým rmutem, 
vápenným mlékem, jemně mletým výpencem nebo sodou, případně 
jejich kombinacemi, načež se upravený rmut přivede do kontaktu 
8 iontoměničem, jehož pH se dříve upravilo na rozmezí 2,5 až 4. 
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