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  ملخص الوصف الفنى

Process for the recovery of uranium (VI) present in a phosphoric 

acid solution by contacting the latter with an organic solvent 

able to extract uranium, the organic solvent comprising a system 

of extractants constituted by a neutral phosphine oxide and an 

acid organophosphorus compound The process comprises a re-

extraction stage for the uranium extracted in the organic solvent, 

said re-extraction stage being performed in a re-extraction 

apparatus comprising organic solvent is circulated in the said 

stages by introducing it into the first stage, an aqueous 

ammonium carbonate solution is circulated in countercurrent 

with respect to the organic solvent in the said stages by 

introducing it into the final stage in a quantity such that it 

represent 50 to 80% of the stoichiometric quantity necessary for 

neutralizing the acid organophsphorus compound and for 

transforming the uranium present in the organic solvent into 

uranyl ammonium tricarbonate, ammonia being added in the 

form of a gas or an aqueous solution to the ammonium carbonate 

solution circulating in the first stage in order to keep the PH of 

the final stage as a value between 8 and 9.5 and preferably 

between 8 and 8.5   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 المتواجد في محلول حمض الفوسفوريك بمالمسة هذا( 6)عملية السترداد اليورانيوم 

شمل المذيب االخير بمذيب عضوي قادر على استخالص اليورانيوم على ان ي

المستخلصات المكونة في اوكسيد الفوسفين ومركب عضوي  العضوي نظاما من

استخالص مكرر اليورانيوم المستخلص  فوسفوروز حمضي يضم االسلوب مرحلة

هذه في جهاز يشمل ما اليقل  في المذيب العضوي على ان تنفذ مرحلة االستخالص

اليورانيوم في المرحلتين  ىعن مرحلتين حيث يدور المذيب العضوي المحتوي عل

كربونات االمونيوم  المذكورتين بادخالة اوال في المرحلة االولى ثم يدور محلول

في المرحلة  المائي بعكس مجرى المذيب العضوي في المرحلتين المذكورتين بادخالة

التسويكيومترية  من الكمية% 05و  05االخيرة بكمية تمكنه من معادلة ما بين 

اليورانيوم  ديل المركب العضوي الفوسفورورز الحمضي ولتحويلالالزمة لتع

يضاف  الموجود في المذيب العضوي الى ثالث كربونات يورانيل االمونيوم على ان
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