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  ملخص الوصف الفنى

Uranium(VI) contained in an impure phosphoric acid, 

particularly one obtained by the wet process , is recovered by a 

liquid – liquid extraction process that comprises, in a first cycle, 

treating the impure acid with a first extractive organic, phase and 

regenerating the uranium with a phosphoric solution containing 

iron (II) ions; in a second cycle, treating the phosphoric solution 

after oxideation with a second extractive organic phase, washing 

the resulting uranium-charged organic phase by means of an 

iron- free aqueous phosphoric solution produced by aqueous 

washing of the organic phase of the first cycle before 

regeneration of the uranium and concentration of the resulting 

dilute phosphoric solution; and finally recovering uranium form 

the second phase.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

فوسفوريك غير نفي حاصل، بصفة  الموجود في حامض( 9)يستخلص اليورانيوم 

سائل تتضمن في  -معالجة محلولية، يستخلص بعملية استخالص سائل خاصة، من

الحامض غير النقي بطور عضوي استخالصي اول وتجديد  دورة اولى معالجة

، وفي دورة ثانية تجري (2)على ايونات حديد  اليورانيوم بمحلول فوسفوريك يحتوي

عضوي استخالصي ثان، وغسل  بعد اكسدته بطور معالجة حامض الفوسفوريك

فوسفوريك مائي خال  الطور العضوي الناتج المشحون باليورانيوم بواسطة محلول

قبل تجديد  من الحديد ناتج عن الغسل المائي للطور العضوي من الدورة االولى

 اليورانيوم، وتركيز محلول الفورسفوريك المخفف الناتج، واخيرا استخالص

   .نيوم من الطور الثانياليورا
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   باريس فرنسا 80557افنيو مونتين  -22 ( عربى)العنوان 
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