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A METHOD TO MINTAIN A HIGH FE+2/FE+3 RATIO IN 
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  ملخص الوصف الفنى

A process to maintain a high iron +2/ iron +3 concentration in 

the reductive stripping system for recovering uranium from wet-

process phosphoric acid, comprises contacting partially oxidized 

strip acid, containing substantial amount of iron +3, which had 

just previously stripped uranium values from an organic solvent, 

with elemental iron to reduce iron +3 to iron +2 and provide a 

FE +2 / FE conversion ratio of from 1.5 to 3.0   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 يتعلق هذا االختراع بالخطوات التالية امرار محلول الحامض الذي يحتوي على

حلول الحامض اليورانيوم خالل نظام استخالص لينتج مذيب غني باليورانيوم م

تالمس بعض الحامض المستفيد مع حديد عضوي لينتج حامض مختزل  مستفيد و

وتجريد المذيب الغني باليورانيوم بالحامض المختزل  (+++ح)يحتوي على حديدوز 

الحديد في الحامض لتكوين حامض المختزل ،  في نظام تجريد اختزال يوكسد بعض

الحامض لتكوين حامض موكسد  د فينظام تحريد اختزال حيث يؤكسد بعض الحدي

على المقادير الضخمة  جزيئيا على ان يحتوي الحامض المؤكسد جزئيا بعد التجربة

الذي +++( ح) وتتميز هذه الطريقة بان يتالمس الحديد+++( ح)من حديد حديديك 

ليختزل  يوجد في الحامض المؤكسد جزئيا للمتكون في الخطوة مع الحديد عنصري

   (++ح)الى الحديد  +++(ح)الحديد
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