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Fremgangsmåte for kontinuerlig selektiv konsentrasjon og separa-
sjon av ioner i vannoppløsninger ved anvendelse av en ionselek-
tiv membran. 

Foreliggende oppfinnelse vedrorer en fremgangsmåte for kontinuer-

lig selektiv konsentrasjon og separasjon av ioner i vannopplos-

ninger ved anvendelse av en ioneselektiv membran med polarselek-

tiv permeabilitet for de ioner som skal konsentreres. 

Ioneselektive eller permselektive membraner er semipermeable 

membraner, hvilke fortrinnsvis slipper igjennom ioner med en viss 

polaritet. Hittil er membraner med ioneselektive egenskaper i 

stor utstrekning blitt anvendt for elektrodialyse, hvorved ione-

forbindelser separeres og konsentreres ved at de tvinges til å 

trenge gjennom ioneselektive membraner ved anvendelse av et ytre, 

påtrykt, elektrisk potensial. Ved •elektrodialyse gjennomforés 
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konsentrasjonen ay ionearter vanligvis i et apparat som omfat-

ter en serie kamrftére som' er adskilt ved hjelp av ioneselektive 

membraner. Membranene er i alminnelighet anordnet i en serie som 

alternerer mellom kationepermeable og anionepermeable membraner. 

Opplosninger som inneholder de ionearter, som skal separeres, 

pumpes gjennom kainmerene, som er anordnet i en passende rekke-

folge, og et elektrisk potensial på-trykkes systemet ved hjelp 

av elektroder i kammerene på hver side av membranpakken. Når 

opplosninger, som inneholder ionearter, passerer gjennom kammerene 

i kontakt med membranen og et elektrisk potensial samtidig er på-

trykt, tvinges anionene gjennom den anionepermeable membran i en 

retning, mens kationene samtidig tvinges gjennom den kationper-

meable membran i den andre retningen hvorved ioneartene konsen-

treres i alternerende avdelinger og utarmes i inntilhverandre-

liggende. Kfr. U.S. Patent 2.636.852, U.S. Patent Reissue 

24.865 og U.S. Patent 3.228.867. Som det fremgår av disse paten-

ter har fremgangsmåten vist seg å være spesielt brukbar for kon-

sentrasjon av salt ut fra saltvann og behandling av brakkvann 

såvel som for fjernelse av salter fra opplosninger av ikke-

ioniske forbindelser. Elektrodialyse er imidlertid relativt 

ubestemt p.g.a. at alle kationene transporteres gjennom kation-

membranen av det påtrykte elektriske potensial, og noen særlig 

separasjon av forskjellige ioneslag oppnås ikke. Andre mangler, 

som elektrodialysesystemet er beheftet med, er (1) et altfor hoyt 

energiforbruk og -tap p.g.a. spenningsfall over opplosningene 

og membranene; (2) organer må festes for å fjerne H 2 og som 

utvikles i elektrodeavdelingene i systemet; (3), membranpakken 

må være oppbygget av ikke-ledende material slik at hele strom-

styrken ledes av opplosningene og membranene; og (4) dyre material, 

f.eks. platina må anvendes i elektrodene. 

Det er oppfinnelsens hensikt i storst mulig utstrekning å eli-

minere disse ulemper som foran er påpekt. Dette skjer ved at 

man kontinuerlig leder en forste vannopplosning, som inneholder 

en forste ioneart, som skal konsentreres, i kontakt med den ene 

siden av den ioneselektive membran samtidig som man kontinuerlig 

leder en andre vannopplosning, som inneholder en andre ioneart 

med den samme polaritet som den forste ionearten, i kontakt med 
i 

den motsatte siden av membranen, regulerer de respektive opp-
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losningers sammensetning for kontinuerlig å opprettholde en for-

skjell i de kjemiske potensialer for ioneartene i opplosningene 

og opprettholder kontakt mellom membranen og den forste og andre 

opplosning i et tidsrom tilstrekkelig til å bevirke en kontinuer-

lig overforing av en vesentlig andel av den forste ionearten gjen-

nom membranen til den andre opplosningen og samtidig overforing 

av en del av den andre ionearten gjennom membranen til den forste 

opplosningen, og utvinner den forste ioneart fra den andre opp-

losning. 

Ifolge oppfinnelsen i dens videste betydning tilsiktes en kon-

tinuerlig fremgangsmåte, i hvilken ionene i vannopplosninger 

selektivt konsentreres og separeres ved at man bringer en forste 

vannopplosning, som inneholder en forsle ioneart eller et forste 

ioneslag, som skal konsentreres, i kontakt med dén ene siden av 

en ioneselektiv membran med polar, selektiv permeabilitet for 

ionearten og samtidig bringer en andre vannopplosning, som 

inneholder en annen ioneart med samme polaritet som den forste 

ionarten, i kontakt med membranens andre side. Sammensetningen 

av begge opplosningene reguleres slik at man opprettholder en 

forskjell mellom ioneartenes kjemiske potensialer, og disse opp-

losninger holdes i kontakt méd deres respektive sider av memb-

ranen i en tilstrekkelig lang tid til å tilveiebringe en over-

foring av en vesentlig del av den forste ionearten og en del av 

den andre ionearten gjennom membranen, hvorved den forste ione-

arten konsentreres i den andre vannopplosningen. Den forste 

ionearten utvinnes derefter fra den andre opplosningen på en 

konvensjonell måte. Som det vil fremgå av de nedenfor anforte 

eksempler, kan en slik konsentrering, som tilveiebringes ved at 

forskjellen mellom de forskjellige ionenes kjemiske potensialer 

opprettholdes- ved regulering av sammensetningen, baseres på en 

forskjell mellom ioneladningene såvel som på forskjellen mellom 

ionekonsentrasjonene. Seiv om oppfinnelsen ikke skal begrenses 

til en spesiell teori, kan man i det minste delvis forklare opp-

finnelsens uventede effekt med Donnans membranteori (F.G. Donnan, 

Chem. Rev. 1, 73 (1924)). Donnan har vist at under visse be-

tingelser diffunderer ioner fra en forste opplosning gjennom en 

semipermeabel membran til en andre opplosning, og at ved likevekt 
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forekommer disse ioner i hoyere konsentrasjon i den andre opp-

losningen enn i den forste. Denne ionestrom mot en konsentra-

sjonsgradient har vist seg å opptre kun når ulike ioner med sam-

me polaritet samtidig diffunderer fra den andre opplosningen 

til den forste, og når den totale ionekonsentrasjon i den andre 

opplosningen er storre enn i den forste. En annen effekt, som 

opptrer samtidig som ionediffusjonen, er vannets diffusjon fra 

den forste opplosningen til den andre p.g.a. osmotisk trykk. 

Denne osmotiske effekt har en tendens til å fortynne den andre 

opplosningen, og det er nodvendig å redusere fortynningen av 

den andre opplosningen til et minimum ved vanndiffusjon, som 

forårsakes av osmotisk trykk ved å velge en passende membran 

og ved regulering av opplbsningares stromningshastigheter. 

Det har ifolge en annen utforelsesform av oppfinnelsen vist seg 

at om et kompleksdannende middel, som fortrinnsvis danner komp-

leksforbindelser med de ioner, som skal separeres eller kon-

sentreres, innfores på den andre siden av membranet i forhold 

til nevnte ioneart, okes i hoy grad den kontinuerlige konsentra-

sjon og separasjon av ionearten. I dette tilfelle gir det komp-

leksdannende middel, som enten kan være et ion eller et noytralt 

molekyl i en av opplosningene, overforingsenergien gjennom en 

kjemisk reaksjon mellom ionene som skal overfores, og det komp-

leksdannende middel. Dessuten kan ioneartene diffundere ikke 

bare i en retning mot sin konsentrasjonsgradient, men de kan også 

diffundere i en motsatt retning av den som forutsies av Donnans 

vanlige membranteori. Folgelig kan en ioneart, som danner et 

kompleks, konsentreres i en fortynnet opplosning av det komp-

leksdannende middel, på den ene siden av membranen , seiv om 

man vanligvis (hvis et kompleksdannende middel ikke er tilstede) 

skulle vante seg at den konsentrerte seg i den mer konsentrerte 

opplosning. 

Mulighetene for å forandre de forskjellige ioneartenes kjemiske 

potensialer ved variasjon av opplosningenes sammensetning og kon-

sentrasjon på begge sider av membranen, muliggjor en hoyere se-

lektivitetsgrad og bedre regulering av prosessen enn hva som er 

mulig ved dialyse eller elektrodialyse tilsvarende tidligere 
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kjente fremgangsmåter. Man har fSlgelig funnet at den forelig-

gende oppfinnelse er spesielt anvendelig for separasjon av ladede 

ioner, f.eks. uranylioner og strontiumioner, som forekommer i 

små kvantiteter i vannopplosninger av atombrensel. Fremgangs-

måten er også egnet for separasjon av sjeldne jordartsmetaller 

og spaltningsprodukter fra atombrensel ved bearbeidning derav 

på grunnlag av deres evne til å danne kompleksforbindeIser med 

spesifikke ioner eller molekyler. 

Seiv om valget av material for de ioneselektive membraner ikke 

er av avgjorende betydning for oppfinnelsen, bor man ta hensyn 

til flere membranegenskaper for at man skal oppnå en effektiv 

konsentrasjon og separasjon av ionearter. Forst og fremst må 

membranen ha en hoy ioneselektivitet og tillate diffusjon med 

fortrinn for ioner som skal konsentreres, og samtidig utelukke 

ioner med motsatt polaritet og begrense diffusjon av vannet ved 

osmotisk trykk. Foruten hoy ioneselektivitet bor membranen ha 

en god. kjemisk stabilitet for å motstå hydrolytisk avbygning og 

oxydativ nedbrytning og god radiolytisk stabilitet for å motstå 

avbygning når det anvendes i kontakt med radioaktive opplos-

ninger og god mekanisk fasthet, slik at det kan motstå væskens 

stromning og trykk. 

Et stort antall,ioneselektive membraner, som innen det her aktuel-

le industriområde er kjent som homogene membraner, heterogene 

membraner og podningscopolymermembraner, har med et tilfreds-

stillende resultat blitt anvendt i metoden ifolge oppfinnelsen. 

Homogene membraner fremstilles av kondénsasjonsprodukter av fen-

olsulfonsyre eller dennes derivat og formaldehyd (for kation-

selektive egenskaper) og av polyethylenimin og epiklorhydrin 

(for anionselektive membraner). Homogene kation- og anionselek-

tive membraner kan fremstilles ved kondensasjon av disse monomerer 

på kvikksolv eller syrebestandige plater eller ved opphetning av 

prekondensert, viskos reaksjonsblanding mellom glassplater. 

Heterogene membraner fremstilles i alminnelighet ved at man inn-

leirer kolloidale partikler av ionebytterplast i et inert binde-

middel, som gir den nodvendige fasthet. Blant egnede ionebytter-

harpikser har kryssbundne polystyrener med sulfonsyrefunksjonelle 
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grupper gode egenskaper for utbytting av kationer i sterke syrer 

og de samme harpikser med kvartære ammoniumfunksjonelle grupper 

har gode egenskaper for utbyttning av anioner i sterke baser. 

Passende bindemiddel er. polyeten, polystyren, fenoplast og poly-

metakrylat. 

Membraner, som man har funnet å være spesielt egnet for anvendel-

se ved de her nedenfor i eksempler beskrevne opplosninger er de, 

som er blitt fremstilt ved podningscopolymerisering. Herved 

impregneres hydrofobe filmer, f.eks. av polyeten og polyklor-

trifluorethylen med styren eller styrendivinylbenzenblandinger 

og eksponeres derefter for gammastrålning fra en ^°Co. Bestrål-

ningen medforer podningscopolymerisering av styrenen og divinyl-

benzenen i filmbasen. 

For å tilveiebringe membraner, som er selektive for kationer i 

sterke syrer, sulfoneres derefter podningscopolymermembranen på 

konvensjonell måte. For å tilveiebringe membraner, som er selek-

tive for anioner i sterke baser, behandles podningscopolymer-

membranen ved klormethylering av fenylgruppene og derefter ved 

hjelp av aminering med tertiære aminer, slik at det dannes kvar-

tære ammoniumfunksjonelle grupper. Membraner som er selektive 

for kationer i sterke syrer,hvilke membraner ble fremstilt på 

denne måten, har en tykkelse på omtrent 0,15 og omtrent 0,30 mm 

og har en torr kationebytterkapasitet mellom omtrent 0,6 og om-

trent 1,6 mekv/g. Membraner, som er selektive for anioner i 

sterke baser har' den samme tykkelse og anionebytterkapasitet 

mellom omtrent 1,3 og 2,0 mekv/g. Detaljerte beskrivelser av 

egnede membraner såvel som metoden for å fremstille slike fore-

finnes i Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 2nd Ed., 

Vol.7 ,pp. 847 - 849, Interscience Publishers (1965); Helfferich, 

F., Ion Exchange, pp 61 - 65, 339 - 416 og 583, McGraw-Hill Book 

Co., Inc., New York (1962); Friedlander, H.2., Rickles, R.N., 

Anal, Chem. 37„ 3QA (1965); Lakshminarayanaiah, N., Chem. Rev. 

65, 584 (1965)„ 

Membraner som er fremstilt på den ovenfor beskrevne måte ved 

podningscopolymerisering fores av American Machine og Foundry 

Company, New York, under varemerket "AMFion". Membraner for 
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kationer i sterke syrer er "AMFion C-60", "AMFion C-103C" og 

"AMFion C-313" og membraner for ahioner i sterke baser er 

"AMFion A-60" og AMFion A-104 B". I de nedenfor anforte eksemp-

ler nevnes membraner, som er selektive for kationer i sterke sy-

rer, hvorved menes en membran som består av en polyeten-styren-

grunnmasse med sulfonsyreionegrupper og som er blitt fremstilt 

ved podningscopolymerisering, som selges under varemerket 

"AMFion C-103C". Med membran selektiv for anioner i sterke 

baser, menes en membran, som består av én polyeten-styrengrunn-

masse med kvartaere ammoniumgrupper og som også fremstilles ved 

podningscopolymerisering, f.eks. en membran, som selgés under 

varemerket "AMFion A-104B". 

Oppfinnelsen skal nå nærmere forklares under henvisning til 

tegningene. 

I fig. 1 vises skjematisk et snitt gjennom en pakke av selek-

tive membraner for parallell stromning og ettrinnskonsentrasjon 

av ioner fra vannopplbsninger. 

I fig. 2 vises på samme måte som i fig. 1 et snitt gjennom en 

pakke av selektive membraner for flertrinnskonsentrasjon i mot-

strom av vannopplosninger av uranylioner med anvendelse av kat-

ionselektive membraner. 

t 

I fig. 3 vises et prinsippdiagram av en typisk metode for å an-

passe membranpakken for flertrinnskonsentrasjon til et kontinuer-

lig virkende motstromssystem. Den viste utforelsesform er be-

régnet for konsentrasjon av uranylnitratopplosning. 

I fig. 4 vises et prinsippdiagram av en annen typisk metode for 

å gjennomfore prosessen, ifolge oppfinnelsen, ved anvendelse av 

et par membranpakker for flertrinnskonsentrasjonen med et "cen-

ter-fed" innmatningssystem for samtidig separasjon av to ione-

arter. Den viste utforelsesform er beregnet for separasjon av 

Ag+ og fra vannopplosning. 

Pakken med ioneselektive membraner, som vist i fig. 1, er en 

utforelsesform for parallelistr ranning, som er egnet til forklar-
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ing av ettrinnskonsentrasjonen av ioner i vannopplosninger. 

Membranpakken iO, som er anordnet på samme måte som ved konven-

sjonell dialyse og elektrodialyse, omfatter flere parallelle 

kammere 12, 14, 16 for den opplosning, som skal utarmes og mel-

lom disse kammere 18, 20 , 22 for "ekstraksjonsopplosningen" el-

ler den opplosning som skal anrikes, hvorved det hele er anord-

net mellom to endeplater 24, 26. Kammerene er fysikalsk adskilt 

av semipermeable membraner 28, 30, 32, 34, 36 bestående av et 

egnet ioneselektivt materiale med polar, selektiv permeabilitet 

for de ionearter som skal konsentreres. Således anvendes kat-

ionselektive membraner for konsentrasjon av kationer, f.eks. 

ved noytralisering av syrer på en måte som skal beskrives nærmere 

nedenfor. Endeplatene 24 og 26 holder pakken sammen i en pas-

sende ramme på en måte som i konvensjonelle elektrodialyseap-

parater. Utgangsmaterialet innmates i kammerene 12, 14, 16 ved 

fordelingsroret 3B, som fordeler opplosningen til innlopsrorene 

40, 42 resp. 44. Opplosningene pumpes inn i fordelingsroret 38 

ved hjelp av en doseringspumpe 46, som er forbundet i serie med 

en pulspumpe 48. Pulspumpen 48 setter opplosningen i en frem-

og tilbakegående bevegelse for å forhindre en konsentrasjons-

gradient vinkelrett mot membranflaten i opplosningen. Kammerene 

12, 14, 16 er også forsynt med et utlop 50, 52 resp. 54 for 

raffinat (utarmet opplosning), hvilket utlop er forbundet med et 

samlingsror 56, som avleder raffinatet fra kammerene. Ekstrak-

sjonsopplosningen innfores på en lignende måte gjennom fordelings-

roret 58 i kammerene 18, 20, 22 gjennom innlopsrbrene 60, 62, 64 

og produktopplosningen, som er blitt konsentrert med hensyn på 

de onskede ionene, lédes gjennom utlopene 66, 68, 70 som er for-

bundet med samlingsroret 72. Ekstraksjonsopplosningen tilfores 

fordelingsroret 58 ved hjelp av en doseringspumpe 74. 

For fagmannen er det åpenbart at man i stedet for en strom av opp-

losning som skal utarmes og en dermed parallell og i samme ret-

ning gående strom av en opplosning som-skal anrikes, kan anvende 

flertrinnskonsentrasjon i motstrom for å oppnå en mer effektiv 

ionekonsentrasjon. En slik anordning anskueliggjores i fig. 2. 

Membr ari pakken 100 omfatter 6 kammere, hvorav tre, nemlig 102, 

104, 106 er beregnet for den opplosning, som skal utarmes og de 
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dermed alternerende kammerene 108, 110, og 112 er beregnet for 

den opplosning som skal anrikes. Kammerene adskilles ved hjelp 

av egnede ioneselektive membraner 114, 116, 118, 120, 122 med 

polare, selektive egenskaper. Også denne membranpakke er anord-

net på konvensjonell måte i en passende ramme mellom et par ende-

plater 124, 126. Hver av kammerene er forsynt med et innlop. 

Den opplosning, som skal utarmes, ledes til det forste kammeret 

102 gjennom innlopet 128. Fra dette forste kammer 102 går opp-

losningen til det andre kammeret for den opplosning som skal 

utarmes, nemlig kammeret 104 via ledningen 130. Fra kammeret 

104 går væsken videre til det tredje kammeret for en opplosning, 

som skal utarmes, nemlig kammeret 106 gjennom ledningen 132. 

Til slutt ledes raffinatet vekk gjennom ledningen 134. Den opp-

losning, som skal utarmes, pumpes inn gjennom ledningen 128 ved 

hjelp av doseringspumpen 144, og opplosningen rores om ved hjelp 

av pulspumpen 146. Den opplosning, som skal anrikes, innledes 

i det forste kammeret for en opplosning, som skal anrikes, nemlig 

kammeret 108 og går derfrå gjennom ledningen 138 til det andre 

kammeret for den opplosning, som skal anrikes, nemlig kammeret 

110. Fra dette sistnevnte går opplosningen videre gjennom led-

ningen 140 til det tredje kammeret for den opplosning, som skal 

anrikes, nemlig kammeret 112 og ledes vekk fra anordningen, som 

en konsentrert produktopplosning, gjennom ledningen 142. Opp-

losningen pumpes inn i ledningen 136 av pumpen 148. En pulspumpe 

er ikke nodvendig for den opplosning som skal anrikes, fordi den 

av pulspumpen 146 utovede pulsvirksomhet overfores til den opp-

losning som skal anrikes via de fleksible membraner. Denne an-

ordning har den egenartede fordel av samtidig alternerende med-

og motstromsflytning for både den opplosning, som skal anrikes, 

og den opplosning som skal utarmes, i kontakt med membranene. 

Seiv om det i fig. 2 eksempelvis vises en anordning, som omfat-

ter seks kammere i en tretrinnsanordning, kan selvfolgelig hvil-

ket som helst antall trinn anvendes for den mest effektive kon-

sentrasjon av den ioneart, som skal separeres, og to inntil hver-

andre anordnede kammere kan fungere som et trinn eller flerkammer-

ettrinnsenheter av det slag som anskueliggjores i fig. l,kan 

anvendes for hvert trinn. 
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De i fig. 1 og 2 viste kammerene er på en passende måte forsynt 

med konvensjonelle styreplater for over- og understromning, 

hvilke styreplater danner en stotte for membranene og tilveie-

bringer maksimalt ensartet kontakt mellom de strommende opplos-

ningene og membranflatene. 

Ved anvendelse av disse apparater for konsentrering av en ut-

tynnet opplosning av et salt, hvis kation skal anrikes, og et 

ikke-kompleksdannende anion, ledes opplosningen inn i apparatet 

der den kommer i kontakt med den kationselektive membranens ene 

side, hvis andre side står i kontakt med en på samme måte i 

apparatet innfort konsentrert opplosning av en syre eller et 

salt av et annet kation og det samme anion. Kationet, som opp-

rinnelig inngikk i den fortynnede opplosning, diffunderer gjennom 

membranen, og konsentreres i den mer konsentrerte opplosning. 

Betingelsene for likevekt i et slikt system kan baseres på 

Donnans membranteori ifolge hvilken : 

der og C ^ er aktiviteter (approximativt konsen-

trasjonen) for det forste kation på den hoyre resp. 

den venstre siden av membranen, 

C ^ og C e r de samme kvantiteter for d n andre 

kationen og 

Z^ og Z^ er den forste resp. den andre kationens 

ladning. 

Folgelig konsentreres fortrinnsvis ioner med hoyere ladning frem-

for ioner med lavere ladning. Hvis den fortynnede og den kon-

sentrerte opplosning ledes i motstrom til hverandre i alternerende 

kammere i membranpakken og den konsentrerte opplosningen tillates 

å stromme med en mye lavere hastighet enn den fortynnede opplos-

ningen, kan derfor en hoyere konsentrasjon av det ion, som opp-

rinnelig forelå i den fortynnede opplosning, oppnås med nesten 
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fullstendig utarming av det nevnte ion i den fortynnede opplos-

ning. 

Fremgangsmåten ifolge oppfinnelsen kan lettest forklares med noen 

representative eksempler i hvilke oppfinnelsen i forste rekke 

beskrives ved hjelp av en fremgangsmåte for konsentrering av 

uranylioner i vannopplosninger. Andre eksempler skal belyse 

den effektivitetsokning som tilveiebringes ved tilsetning av 

kompleksdannende midler og en tilpasning av oppfinnelsen på en 

kontinuerlig gjennomfort konsentrasjon og separasjon av andre 

ioner i vannopplosningen. 

E K S E M P E L 1 

Konsentrasjon av uranylion med salpetersyre. 

En pakke på 23 membraner, som er selektive for kationene i sterke 

syrer, er sammenbygd til 24 stromningskammére på en måte som er 

anskueliggjort i fig. 2. Hver membran er omtrent 75 x 75 mm og 

med styreplater var den totale flate, som ble utsatt for kontakt 
2 

med hver av opplosningene for de 23 membranene omtrent 480 cm. . 

Syntetiske opplosninger, som inneholdt 0,01 mol pr. liter uran-

ylnitrat, ble fort inn i apparatet med en hastighet av 5 ml/minutt. 

Innmatningshastigheten ble opprettholdt ved hjelp av en doserings-

pumpe, og opplosningen ble omrort med en pulspumpe. Ekstraksjons-

opplosninger som inneholdt 2,0 mol/liter salpetersyre, ble måtet 

inn i apparatet med varierende hastighet. Hvert forsok ble gjen-

nomfort i lopet av 8 timer ved værelsestemperatur for å oppnå 

en stasjonær tilstand. Resultatet av disse forsok er anfort i 

tabell 1. Av disse resultater fremgår det at uranylionet kon-

sentreres ved anvendelse av motstrom og en pakke av kationselek-

tive membraner ved diffusjon gjennom kationmembranen i fråvær av 

et påtrykt elektrisk potensial. Forholdet OT, som definer es i 

tabell 1, er en anvendelig operasjonsparameter for membrankon-

sentrasjon av uran, siden det utgjor et mål for den stokiomet-

riske metning av produktopplosningen med hensyn på uranet, når 

hele uranmengden fjernes fra den opplosning som skal utarmes. 
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Således er verdien av forholdet ÉK en tilnærmet indeks på de be-

tingelser som gir maksimal konsentrasjon. Det skal bemerkes at 

produktkonsentrasjonen forblir ganske konstant opp til « = 1,5 

i forsok nummer 4, og at tapet av uran i raffinatet minkes ved 

ytterligere okning av CL. 

Forsok nummer 4 representerer således den optimale stokiometriske 

metning av produktopplosningen med hensyn på uran for det anvendte 

systemet . 

Storre konsentrasjoner enn de, som ble oppnådd i eksempel 1, 

kunne oppnås ved anvendelse av en ekstraksjonsopplosning, som be-

står av en konsentrert opplosning av en syre eller et salt av et 

ion, som fortrinnsvis danner kompleks med kationene som skal 

konsentreres. Dette vises i eksempel 2, i hvilket uranylion 

konsentreres fra fortynnede opplosninger av uranylnitrat ved an-

vendelse av et middel, som med uranylion danner kompleks, nemlig 

svovelsyre, som "ekstraksjonsopplosning". 



TABELL 1 

Konsentrasjon av uranylnitrat med salpetersyre 

Opplosning som skal ut 

Ekstraksjonsopplosning : 2,OM HNO 

Opplosning som skal utarmes :0,01M U O ^ N O ^ ) 2' i n t e t HNO^ 

For-
sok 
nr. 

Stromninqshastiqhet .ral/minutt 

Opplos- Ekstraks j on s- Produkt/^tf^ 
nxng som 
utarmes 
og raf — 
f in at 

opplosning 
Produkt 

2+ 
U0 2 M 

Analyser, M 

Raffinat 
2+ 

U°2 M 

Produkt 

H + M 

Raffinat 

H + M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

O, 040 

O, 050 

O, 060 

0,075 

O, 100 

o, 200 

0,0995 0,80 

0,112 1,00 

O, 142 

0, 176 

O, 230 

0, 339 

1, 20 

1,50 

2,00 

4, OO 

O, 282 

O, 274 

O, 273 

O, 268 

o, 210 

0,148 

24,6xlO 

17,8xlO 

7,5x10 

3, 3x10 

1,3x10" 

0,7x10 

-4 

-4 

-4 

-4 

-4 

0,0126 

0,0297 

0,0466 

0, IO 9 

0, 269 

0,551 

O,0292 

0,0231 

0,0244 

O,0270 

0,0292 

O,0315 

(a) 

(b) 

Okningen av stromningstiastigtieten i produktstrommen sammenlignet med stromningshastigheten i.-
den opplosning som anrikes forårsaket av at vannet trengte gjennom membranen p.g.a.osmotisk ^ ^ 
trykk. ^ 

g- ^ ekvivalenter av nitration pr. tidsenhet, som inntrer i opplosningen som anrikes. C d 
ekvivalenter av uranylion pr. tidsenhet i opplosningen som utarmes. J O 

t o 
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E K S E M P E L 2 

Konsentrasjon av uranylion med svovelsyre som kompleksdannende 

middel for uranylion. 

Syntetiske opplosninger, som skal utarmes og som inneholder 

0,01 mol/liter uranylnitrat,mates inn i den i eksempel 1 be-

skrevne anordning med mellom 5 og 10 ml/minutt varierende strom-

ningshastighet. Opplosninger, som skulle anrikes og som inne-

holdt 1 resp. 2 mol svovelsyre/liter, ble også måtet inn i ap-

paratet med varierende hastigheter. Hvert forsok ble kjort om-

trent 8 timer ved værelsestemperatur for å oppnå en stasjonær 

tilstand. De oppnådde resultater er angitt i tabell 2. 

TABELL 2 

Konsentrasjon av uranylion med svovelsyre 

Opplosning som utarmes : 0,01M UO^NO^) 2;intet HNQ^ 

Opplosning som anrikes : i forsok 1 og 2 IM H^SO^ 

i forsok 3 - 7, 2M H„S0, 

Stromninqshastighet,ml/minutt 
Y 

For- Opplos- Ekstraksjons- Pro-
sok ning som opplosning dukt 
nr. utarmes 

og raf-
f inat 

1 5,0 0,060 0,144 

2 6,0 0,072 0,169 

3 6,0 0,036 0,134 

4 7,0 0,042 0,155 

5 8,0 0,048 0,166 

6 9,0 0,05 4 0,177 

7 10,0 0,060 0,191 

Analyser 

Produkt Raffinat Produkt Raffinat 
2+ 2+ + + 

U0 2 M U0 2 M H M H M 

o, 341 1, 41x10" 
4 

0, 101 0, 0214 

o, 341 3, 32x10" 
•4 

0, 166 o, 0215 

0, 405 3, 56xlO~ 
4 
0, 081 0, 0205 

o, 420 3, 94xlO~ 
• 4 

0, 154 0, 0218 

0, 448 7, 62x10" 
•4 

0, 194 o, 0218 

0, 463 7, 45x10" 
• 4 

0, 266 o, 0215 

0, 451 9, 8 xlO" 
• 4 

0, 266 0, 0215 
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xAlle disse forsok ble gjennomfort v e d 0C= 1,2 

ekvivalenter sulfation/tidsenhet i opplos-
CC = ninqen som anrikes 

ekvivalenter uranylion/tidsenhet i opplos-
ningen som utarmes 

De i tabell 2 angitte verdier viser at til og med hoyere uranyl-

ionkonsentrasjoner {fra 0,01M opp til ca. 0,45M) kan oppnås ved 

anvendelse av et kompleksdannende middel som opplosning som an-

rikes. Det er å bemerke at raskere stromning hos opplosningen 

som utarmes, kan tilpasses, og hoyere konsentrasjoner oppnås 

med 2M I^SO^ uten altfor store mengder uranylion i raffinatet. 

Tilpassning av denne fremgangsmåte for konsentrasjon av tre-

verdige kationer anskueliggjores i eksempel 3, i hvilket tre-

verdige lantanioner konsentreres ved ekstraksjon med salpeter-

syre og kompleksdannelse med et ethylendiamintetraeddiksyre 

(EDTA) . 

E K S E M P E L 3 

Konsentrasjon av treverdig lantan. 

Syntetiske opplosninger, som skal utarmes og som inneholder 

O,0103M La(NO^)^ innmates i det i eksempel 1 beskrevne apparat. 

To forsok ble gjennomfort, et ved anvendelse av en ekstraksjons-

opplosning som inneholdt 0,02M salpetersyre, og et med anvendelse 

av et kompleksdannende middel, nemlig 0,IM ethylendiamintetra-

eddiksyre (EDTA) med pH 7. Stromningshastighetene og La^+-

analysene er angitt i tabell 3. 
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TABELL 3 

3+ 

Konsentrasjon av La 

Opplosning som utarmes 

Opplosning som anrikes 

Strbmninqshastiqhet,ml/minutt 
For- Opplos- Opplosning Produkt 
sok ning som som an-

utarmes og rikes 
raffinat 

0,0103M La(N03)3 

i forsok 1 2,02M HN03 

i forsok 2 0,IM EDTA 
(pH 7) 

Analyser 
Produkt 

t 3+ La M 

Raffinat 

La3+ M 

0,067 

0,500 

0,113 0, 257 

0,040 

0,89x10 
-3 

0,018x10 
-3 

Disse forsok viser metodens, ifolge oppfinnelsen, effektivitet 

for konsentrasjon av treverdige såvel som toverdige kationer. 

Treverdige lantanioner ble konsentrert fra en fortynnet opplos-

ning av LalNO^)^ med salpetersyre nesten like effektivt som uran-

ylionene i de foregående eksempler. Denne fremgangsmåte kan 

tilpasses for konsentrasjon av andre treverdige kationer , som 

f.eks. Pu34" , ce3+ , Eu"* , Am3* , Cm3* og Cf3* ved 

anvendelse av en opplosning som anrikes og som inneholder et 

middel, som fortrinnsvis danner kompleks med det kation som skal 

utvinnes. 

Foruten for konsentrasjon av ioner i vannopplosninger kan frem-

gangsmåten ifolge oppfinnelsen også anvendes for separasjon for-

trinnsvis for visse ioner av vannopplosninger, basert på komp-

leksdannelse, hvilket vises i eksempel 4 for separasjon av 

strontiumioner. 
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E K S E M P E L 4 

Fjernelse av strontiumioner fra NaNO^ ved kompleksdannelse. 

En syntetisk opplosning (1), som inneholder 0,1 mol/liter na-
-3 

triumnitrat og l,19x 10 mol/liter strontiumnitrat, innmates 

i det i eksempel 1 beskrevne apparat med 1,98 ml/minutt. Eks-

traksjonsopplosningen (2) inneholdt 0,04 mol natriumethylendia-

mintetraacetat (EDTA) med pH 10 og ble innmatet i apparatet 
med 0,1 ml/minutt. Forsoket ble kjort i 7 timer for å oppnå 

en stasjonær tilstand. Stromningshastigheten og analysene med 
2+ 

hensyn på Sr er angitt i tabell 4: 

TABELL 

Fjernelse av Sr 2 + 

dannelse med EDTA 

fra NaNOj ved kompleks-

Opplosning nr. 

1 (opplosning 
(som utarmes 
(Raffinat 

(Ekstraksjons-
opplosning 
(Produkt 

Stromninqshastiqhet,ml/min 

1,98 

1,98X 

0,1 

o , i x 

.2+ 
: i 

1,19x10" 

Sr , mol/liter 

,-3 

2,8 xlO 
-7 

0,00 

2,28x10 
- 2 

x 
Stromningshastighetene varierte ikke nevne-

verdig p.g.a. av at begge opplosningene hadde 
omtrent det samme osmotiske trykk. 

Ethylendiamintetraacetatets kompleksdannelse fortrinnsvis for 

muliggjor separasjonen og konsentrasjonen av Sr^+ fra 

en vannopplosning som inneholder både strontium- og natrium-

kationer. 
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Seiv om man i det ovenforstående eksempel anvendte kationselek-

tive membraner, kan man selvfolgelig også tilpasse fremgangsmåten, 

ifolge oppfinnelsen, for separasjon av anioner, hvorved man an-

vender anionselektive membraner og baserer separasjonen på en 

ladningsforskjell eller forskjell med hensyn på kompleksdannelse. 

En spesielt anvendelig tilpassning av metoden, ifolge oppfinnelsen, 

ved anvendelse av anionselektive membraner, er nøytralisering 

av sure opplosninger uten at fremmede metallioner behover å inn-

fores, hvilket ville skje om man tilsatte natriumhydroxyd. Noy-

tralisering av sure opplosninger kan imidlertid tilveiebringes 

uten at man behover å innfore fremmede kationer om man i stedet 

fjerner anionene med anionselektive membraner. Den sure opp-

losningen, som skal noytraliseres, mates inn i det i fig. 2 

anskueliggjorte apparat og samtidig innmates en alkalisk opp-

losning, f.eks. en natriumhydroxydopplosning. 

Anionene i syren og hydroxydionene bytter plass ved selektiv 

vandring gjennom membranen, hvorved hydroxydionene nøytrali-

serer vannstoffionene, som opprinnelig befant seg i syreopplos-

ningen, hvilket belyses i eksempel 5, 

E K S E M P E L 5 

Noytralisering av uranylnitratopplosninger som inneholder sal-

petersyre. 

En pakke på 17 membraner, som er selektive for anioner i sterke 

baser, ble sammenbygd til 18 kammere på en måte sem er anskue-

liggjort i fig. 2 og som beskrives i eksempel 1 for kationselek-

tive membraner. En sur opplosning (1), som inneholder 0,01 mol/ 

liter uranylnitrat og 0,10 mol/liter salpetersyre innmates i 

kammerene med en stromningshastighet på 4,5 ml/minutt. En noy-

traliserende opplosning (2) , som inneholder 1,0 mol/liter 

natriumhydroxyd, mates inn i de alternerende kammerene med 1,75 • 

ml/minutt. Som i de foregående eksempler pulseres opplosningene 

for å tilveiebringe en passende omroring. Analysene fra dette 

forsok er angitt i tabell 5. 
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TABELL 5 

Noytralisering av uranylnitratopplosning 

H+, molari- u0 2
2 +, Na+, 

Opplosning pH tet mol/liter mol/liter 

1 < 

(Sur opplosning 1 0,1*1 0,01 0,00 

( 
(Avsyret opplos-
(ning 3,35 <10 JM 0,01 2,7x10" 

(Noytraliserende 
(opplosning — — 0,00 1,0 

2 ( 
(Utarmet opplos- r n 

(ning — — 1,3x10 1 , 0 

Den fri syrekonsentrasjonen i den opplosning som utarmes, ble 

redusert til nesten 0, fordi pH for ren, 0,01-molar opplosning 

av uranylnitrat er 3,3. 

Dessuten var tapet av uran til natriumhydroxydopplosning mindre 

enn 0,06%. Folgelig kan man ifolge oppfinnelsen, med utmerket 

resultat noytralisere sure opplosninger uten vesentlig tap 

av onskede ioner til den noytraliserende opplosning. 

Noytraliseringsfremgangsmåten, ifolge eksempel 5, og konsentra-

sjonsfremgangsmåten, ifolge eksempel 1, ble kombinert til et 

kontinuerlig motstromsystem for konsentrasjon av uran fra for-

tynnede uranylnitratopplosninger. Dette system, som skjematisk 

anskueliggjores med prinsippdiagrammet i fig. 3, omfatter tre 

flertrinnsmembranpakker i serie, en anionmembranpakke for av-

syring av den sure uranylnitratopplosningen, en kationmembran-

pakke for konsentrasjon av den avsyrede uranylnitratopplosningen 

og en andre kationmembranpakke for konsentrasjon av den resir-

kulerte, utarmede uranylnitratopplosningen (raffinatet). En 

kontinuerlig konsentrasjon av uranylnitrat ved anvendelse av 

det i fig. 3 anskueliggjorte system, beskrives i eksempel 6. 
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E K S E M P E L 6 

Kontinuerlig konsentrasjon av uranylnitrat. 

En 3-liters sats av en syntetisk sur opplosning, som inneholder 

0,01M U02(N03)2 og 0,3M HN03, ble behandlet i det system som 

anskueliggjores i fig. 3. Opplosningen ble måtet inn i avsyrings-

anordningen (en pakke som omfatter 17 anionselektive membraner) 

med en stromningshastighet av 2,7 ml/minutt. En noytraliserende 

opplosning, nemlig 0,5M NaOH, ble tilfort avsyringsanordningen 

med en stromningshastighet av 6 ml/minutt. Begge strommene ble 

omrort med pulspumper. Utstromningen fra avsyringsanordningen 

2+ + 

som inneholdt 0,01M U02 og 0,0056M Na med pH 3,82, ble der-

efter innmatet i kammerene for opplosningen som skal utarmes i 

den forste konsentrator (bestående av en pakke på 23 kation-

selektive membraner) med en stromningshastighet av 5,13 ml/minutt. 

Samtidig ble 2,OM HN03 måtet inn i konsentratoren i de andre 

kammerene med en stromningshastighet på 0,075 ml/minutt. Den 
forste opplosning ble ledet fra den forste konsentrator, hvor 

2+ 

den ble utarmet til omtrent 0,01M UOj , til den andre konsen-

trator. HNO-j-opplosningen (2,OM) ble måtet inn i de andre kam-

merene i den andre konsentrator med 0,060 ml/minutt. Analysene 

av de utstrommende opplosningene i dette satsvis gjennomforte 

forsok er anfort i tabell 6. 

TABELL 6 

Kontinuerlig konsentrasjon av uranyl-
nitrat ved anvendelse av det i fig. 3 
anskueliggjorte anlegg 

Opplosning som utarmes : 0,01M U02(N03)2; 0,3M HN03 

Noytraliserende opplosning : 1,5M NaOH 

Ekstraksjonsopplbsning : 2,OM HN03 

Opplosning Stromningshastigheter Analyser 

nO^minutt UO.,2* H
+, M Na*, M 

Produkt 0,189 0,270 0,131 0,086 

Resirkulert opplosning 0,230 0,026 0,208 0,086 

Raffinat 5,13 0,01x10"3 0,040 0,0016 



21. 123922 

Av disse forsok fremgår det at uranylnitratopplosninger med hoy 

syregehalt kan avsyres og konsentreres fra 0,01 mol/liter til 

0,27 mol/liter uranylioner i et kontinuerlig motstromssystem, 

hvorved man kan se bort ifra tåpene av uran til raffinatet. Et 

viktig karakteristisk trekk ved dette system er at produktopp-

losningen har en hoyere kvalitet enn den produktopplosning, som 

man oppnår med konvensjonelle fremgangsmåter ved anvendelse av 

ionebytterharpikser fordi produktene inneholder kun meget små 

syreoverskudd i motsetning til de hoye salpetersyre- og ammonium-

nitratkonsentrasjoner som man oppnår ved eluering av uran i ko-

lonner av ionebytterplast. 

Likeledes kan man ved metoden, ifolge oppfinnelsen, tilveiebringe 

samtidig separasjon av to kationearter ved å anvende et par pak-

ker med kationeselektive membraner, som er anordnet for felles 

innledning av den opplosning, som skal utarmes ("center-fed") og 

med anordninger for innledning av to forskjellige ekstraksjons-

opplosninger, hvilke skjematisk er vist i fig. 4. Som det frem-

går av fig. 4, er en forste kationmembranpakke 200 og en andre 

kationmembranpakke 300 anordnet med en felles innlopsledning 202 

og en to-vegs-ventil 204 for innledning av den opplosning, som 

skal utarmes, til respektive pakke via ledningene 206 og 208. En 

ledning 210 er anordnet for innledning av ekstraksjonsopplos-

ningen A i pakken 200,og en andre ledning 212 er anordnet for 

innledning av ekstraksjonsopplosningen B i pakken 300. Produkt-

utlopet 214 og 216 er også anordnet for membranpakken 200 resp. 

300. Hvorledes dette system fungerer skal nærmere forklares i 

eksemplene 7 og 8 ved hjelp av en fremgangsmåte for separasjon 

av solv- og kobberioner. 

E K S E M P E L 7 

Separasjon av solv- fra kobberioner, basert på 

forskjellen mellom ionenes ladning. 

Det i fig. 4 anskueliggjorte system, anvendes for separasjon av 
+ 2+ 

Ag fra Cu i en vannopplosning av nitrater. Den konsentrerte 

ekstraksjonsopplosningen A, som inneholder 1,0M HNO,, ble innfort 
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i pakken 200, og.den fortynnede ekstraksjonsopplosningen B, som 

inneheldt 0,25M HNO^, ble fort inn i pakken 300. Opplosningen 

som inneholdt 0,1M C v U N O ^ og 0, IM AgNO^, ble .ledet gjennom 

ventilen 204 i den raskt fremstrommende og fortynnede opplos-

ningen B. Samtlige opplosninger ble måtet inn ved hjelp av 

doseringspumper, og begge ekstraksjonsopplosningene A og B ble 

pulsert ved hjelp av pulspumper for å tilveiebringe en omroring. 

Stromningshastighetene og produktsanalysene er anfort i folg-

ende tabell. 

TABELL 7 

Separasjon av solv- fra kobberioner, basert på for-

skjellen mellom ionenes ladninger. 

Den opplosning , som utarmes : 0,1M CufNO^^ + 0,1M AgNO^ 

Ekstraksjonsopplosningen A; 1,0M HNO^ 

Ekstraksjonsopplosningen B: 0,25M HNO^ 

Stromningshastighet, ml/minutt 

Opplos- Ekstraks- Ekstraks-
ning som jonsopp- jonsopp-
utarmes losning A losning B 

Analyser 

Cu-produkt A Aq-produkt B 
Molari- Molprosent Molari- Molprosent 
tet tet 

Ag +- Cu Ag Cu Ag + Cu Ag Cu 

0,15 0,2 1,5 0,0262 10 90 0,0218 68 32 

0,30 0,4 3,0 0,0435 13 87 0,0181 64 36 

Disse resultater viser at de to kationer kunne separeres fra 

hverandre på grunnlag av forskjellen mellom deres ioneladninger. 

Ekvimolare mengder kobber og solv i den opplosning, som utarmes, 

ble separert i to anrikede fraksjoner, den ene anriket på kobbar 

og den andre på solv. 

Som det fremgår av det foregående eksempel, kan man begunstige 

konsentrasjonen og separasjonen av de onskede ioneartene ved at 

man i ekstraksjonsopplosningen innforer et kompleksdannende mid-
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del. Et eller flere kompleksdannende midler kunne også innfores 

ved hjelp av ekstraksjonsopplosninger eller ved anvendelse av 

llcenter-fed"-systemet ifolge fig. 4, ved hjelp av den opplosning 

som utarmes. I det folgende eksempel 8 tilsettes kompleksdan-

nende midler til opplosningene. 

E K S E M P E L 8 

Separasjon av solv- og kobberioner ved kompleksdannelse. 

Det i fig. 4 anskueliggjorte system anvendes for separasjon av 
+ 2+ 

Ag og Cu i vannopplosning ved kompleksdannelse ved kompleks-

dannende middel, som er spesifikke for de ioner, som skal sepa-

reres. En opplosning, som inneholdt 0,1M CulNO^j og 0, IM 

AgNOj ble innfort i opplosningen B (som ikke inneholdt komp-

leksdannende middel) i forsoket 1 - 3 og i opplosningen A (som 

inneholdt kompleksdannende middel)i forsokene 4 - 7 . I for-

sokene 1 - 3 inneholdt ekstraksjonsopplosningen A 0,IM diethylen-

triaminpentaeddiksyre (DTPA), som danner kompleks med kobber. 

Opplosningens pH var 4. I forsokene 4 - 7 inneholdt ekstraksjons-

opplosningen 0,05M DTPA og hadde pH 7. I forsokene 1 - 3 inne-

holdt den ikke-kompleksdannende opplosningen B 0,IM NaNO^, og i 

forsokene 4 - 7 0,3M NaNO^. Som i eksempel 7 ble opplosningene 

måtet inn ved hjelp av doseringspumper, og ekstraksjonsopplos-

ningene ble rort om med pulspumper. Stromningahastighetene og 

produktanalysene er anfort i tabell 8. 

TABELL 8 

Separasjon av solv- og kobberioner ved kompleksdan-

nelse. 

Opplosning som utarmes: 0,IM Cu(N0.j) 2 + 0,IM AgN03 

Kompleksdannende opplosning A: forsok 1 - 3 ; 0,0lM DIPA 
pH 4 

forsok 4 - 7 ; 0,05M DIPA 
pH 7 
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Ikke-kompleksdannende opplosning B: forsok 1 - 3; 0, IM 
NaNO 

forsok 4 - 7 ; 0, 3M 
NaNO 

For- Stromningshastighet, ml/minutt 
sok Opplos- Ekstraks- Ekstraks-
nr. ning som jonsopp- jonsopp-

utarmes losning A losning B 

Analyser 
Cu-produkt A Aq-produkt B 

Molari- Molprosent Molari- Mol-
tet tet prosait 

Ag + Cu Aa Ag + Cu Cu 

1 

2 

3 

Den opplosning, som skal utarmes, mates inn i ikke-kompieks -
dannende opplosninger B 

0 , 1 

0,1 

0 , 1 

1,2 

1,2 

1,5 

2,0 9,4xl0~3 < 0,025 

1,0 9,0xl0""3 <^<?,025 

1,0 5,9xl0"3 <0,03 

4,9x10 2 > 5 

9,3x10" 3,2 

8,9xl0"3 0,3 

Den opplosning, som skal utarmes, mates inn i kompleksdannende 
opplosning A 

4 0,1 0,22 1,0 0,058 0,12 0,031 1,3 

5 0,2 0,44 2,0 0,037 0,06 0,016 1,4 

6 0,4 0,88 4,0 0,031 1,1 0,009 0,22 

7 0,4 0,88 3,0 0,031 • 1,8 0,011 0,18 

Av de i tabell 8 anforte verdier fremgår det at man kan oppnå god 

separasjon av to ionearter, enten ved å tilsette den opplosning, 

som skal utarmes, til den kompleksdannende opplosning eller til 

den ikke-kompleksdannende opplosningen. Den beste separasjon i 

forsokene 1 - 3 ble oppnådd i forsok 3, når strommen av kompleks-

dannende opplosning A ble justert slik at man oppnådde et 50% 

overskudd av DIPA, regnet med hensyn på kobberet. Kobberprodukt-

opplosningen A var praktisk talt fri fra registrerbare mengder 

solv (mindre enn 0,03 molprosent), og solvprqduktopplosningen 

B inneholdt kun 0,3 molprosent kobber. Forsokene 4 - 7 viste 

at til og med storre kapasiteter kunne oppnås, når den opplos-
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ning som skulle utarmes, ble tilsatt kompleksopplosningen A, og 

produktopplosningene gav konsekvent produkter som inneholdt mind-

re enn 2 molprosent av den andre komponent. . 

Seiv om metoden, ifolge eksemplet 8, gav god separasjon av kob-

ber og solv, kunne ennu bedre resultater oppnås hvis natrium-

nitrat i opplosningen B ble byttet ut mot et spesifikt kompleks-

dannende middel for solv, f.eks. natriumthiosulfat. 1 eksempel 

9 skal denne fremgangsmåte belyses. 

E K S E M P E L 9 

Separasjon av solv- og kobberioner ved kompleksdannelse. 

Det i fig. 4 anskueliggjorte system ble igjen anvendt for separa-
+ 2+ 

sjon av Ag og Cu i vannopplosninger ved kompleksdannelse 

med kompleksdannende midler, som er spesifikke for begge ione-

arter som separeres. Ekstraksjonsopplosningen A inneholdt 0,05M 

diethylentriaminpentaeddiksyre (DTPA), dvs. en forbindelse, som 

danner kompleksforbindelser med kobber, og en ekstraksjonsopp-

losning B, som inneholdt 0,1M natriumthiosulfat \Na2S2O2) som 

fortrinnsvis danner kompleks med solv. En opplosning som inne-

holdt 0, IM Cu(N03)2 0, IM AgNO-j ble fort inn i den mest lang-

somme strommen (opplosning A) som inneholdt DTPA. 

Som i de foregående eksempler, ble opplosningene måtet inn ved 

hjelp av doseringspumper, og ekstraksjonsopplosningene ble rort 

om ved hjelp av pulspumper. Stromningshastighetene og analysene 

er anfort i tabell 9. 
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TABELL 9 

Separasjon av solv- og kobberioner ved kompleks-
dannelse 

Opplosning som utarmes : 0,1M Cu(NO.j)2 + 0, IM AgNO^ 

Ekstraksjonsopplosning ; A: 0,05M DTPA, pH 7 

Ekstraksjonsopplosning : B: 0, IM ^2820.3 

Stromningshastighet, ml/minutt 

Opplos- Ekstraks- Ekstraks-
ning som jonsopp- jonsopp-
utarmes losning A losning B 

0,1 0,88 1,0 

Analyser 

Cu-produkt A Aq-produkt B 
Molari- Mol% Molari- Mol% 
tet tet 

Ag + Cu Ag Ag + Cu Cu 

0,0305 0,09 0,038 0,15 

Av dette forsok fremgår det at man oppnår meget gode resultater 

ved separasjon av de onskede produktkomponentene i og med at 

hver produktopplosning inneholder meget små mengder av den andre 

komponent. Kobberproduktopplosningen A inneholdt mindre enn 

0,09 molprosent solv og solvproduktopplosningen B inneholdt 

mindre enn 0,15 molprosent kobber. 

Som ovenfor anfort, er det material, hvilket de ioneselektive 

membraner består av , ikke av avgjorende betydning, og et stort 

antall forskjellige materialer kan gi tilfredsstillende membraner. 

Det er imidlertid gunstig å bestemme den relative effektivitet 

for forskjellige membrantyper ved bearbeidelse av bestemte opp-

losninger. I eksempel 10 skal dette belyses. 

E K S E M P E L 10 

Prove vedrorende membranenes effektivitet. 

En motstromsmembrananordning, som omfatter en membran og to 

stromningskammere, ble konstruert på en måte som er anskuelig-
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gjort i fig. 2. Fire membrantyper ble provet i denne anordning, 

nemlig to membraner, som er selektive for kationer i sterke syrer 

og som er fremstilt ved podningspolymerisering og med forskjel-

lige ionebytterkapasiteter, en sterkt ionisert, heterogen mem-

bran og en kationbyttende membran stopt som en homogen film. 

De begge sistnevnte membraner ble forsterket med tekstilstoff. 

Syntetiske opplosninger av 0,01M uranylnitrat ble måtet inn til 

den ene siden av membranen, og til den andre siden ble 3,OM sal-

petersyre måtet inn. Stromningshastighetene for de begge opp-

losninger utgjorde 25 ml/minutt ved veerelsestemperatur, og den 

forstnevnte ble omrort ved hjelp av en pulspumpe. Strommen ble 

opprettholdt i 5 timer for å oppnå en stasjonær tilstand, og 

produktet og raffinatet ble analysert med hensyn på uran. Re-

sultatene av disse forsok fremgår av tabell 10: 

TABELL 10 

Opplosning som utarmes : 0,01M U0 2(N0 3) 2 

Ekstraksjonsopplosning : 3,OM HNO^ 

Stromningshastighet : 0,25 ml/minutt i begge opp-
0 losningene. 

Membranmaterial Tykkelse Ionebytter- Analyser 
i mm i kapasitet, Produkt Raffinat 
våt mekv/g U, M U, M 
tilstand (torrvekt) 

Podningspolymer 
2 „ c ,„-5 ("AMFion C-313") 0,17 0,6 1,05x10"" 7,5x10 

Podningspolymer . . 
("AMFion C-103C") 0,19 1,2 8,0x10 3,0x10 

Heterogent34 , -
("IONAC MC3142") 0,20 - 9,4x10" l,5xl0_:1 

, xx 
Homogent - , 
("IONICS CR610") 0,59 2,8 7,9x10" 3,2x10 
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xStofforsterket membran som er blitt fremstilt av Ionac Chemical 

Co, Birmingham. N.J. 

XX » 

Stofforsterket membran, som selges av Ionics Inc. Cambridge, 

Mass. 

Disse resultater viser at et stort antall av forskjellige ione-

selektive membraner kan anvendes for konsentrasjon av uranylion 

og at de beste resultatene i alminnelighet oppnås med podnings-

polymere membraner. 

P a t e n t k r a v 

1. Fremgangsmåte for kontinuerlig selektiv konsentrasjon og 

separasjon av ioner i vannopplosninger ved anvendelse av en 

ioneselektiv membran med polarselektiv permeabilitet for de 

ioner som skal konsentreres, k a r a k t e r i s e r t 

v e d at man kontinuerlig leder en forste vannopplosning, som 

inneholder en forste ioneart, som skal konsentreres, i kontakt 

med den ene siden av den ioneselektive membran samtidig som man 

kontinuerlig leder en andre vannopplosning, som inneholder en 

andre ioneart med den samme polaritet som den forste ionearten, 

i kontakt med den motsatte siden av membranen, regulerer de 

respektive opplosningers sammensetning for kontinuerlig å opp-

rettholde en forskjell i de kjemiske potensialer for ioneartene 

i opplosningene og opprettholder kontakt, mellom membranen og 

den forste og andre opplosning i et tidsrom tilstrekkelig til . 

å bevirke en kontinuerlig overforing av en vesentlig andel av 

den forste ionearten gjennom membranen til den andre opplosningen 

og samtidig overforing av en del av den andre ionearten gjennom 

membranen til den forste opplosningen, og utvinner den forste 

ioneart fra den andre opplosning. 

2. Fremgangsmåte som angitt i krav 1, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at de respektive opplosningers sammensetning 

reguleres ved tilsvarende regulering av forskjellen mellom 
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ionekonsentrasjonen i den forste og ionekonsentrasjonen i den 

andre opplosningen. 

3. Fremgangsmåte som angitt i krav 1, k a r a k t e r i s -

e r t v e d at de respektive opplosningers sammensetning 

reguleres ved tilsvarende regulering av forskjellen mellom den 

forste ioneartens ladning og den andre ioneartens ladning. 

4. Fremgangsmåte som angitt i kravene 1 - 3 , k a r a k -

t e r i s e r t v e d at man i det minste tilsetter en av 

opplosningene et kompleksdannende middel, som fortrinnsvis dan-

ner kompleks med den ioneart som skal konsentreres. 

5. Fremgangsmåte som angitt i krav 1 for separering av akti-

nidioner fra en sur vannopplosning inneholdende aktinidioner 

k a r a k t e r i s e r t v e d at man 

(a) kontinuerlig leder den sure vannopplosningen inneholdende 

nevnte aktinidioner i kontakt med den ene siden av en anion-

selektiv membran, samtidig som man leder en basisk vannopplos-

ning i kontakt med membranens andre side, 

(1) regulerer respektive opplosningers sammensetning således at 

man kontinuerlig opprettholder forskjeller mellom anionartenes 

i nevnte opplosninger kjemiske potensialer, og 

(2) bibeholder nevnte opplosninger i kontakt med nevnte anionmembran 

tilstrekkelig lenge til å bevirke overforing av en så stor an-

del av nevnte anionarter gjennom membranen, at man får en stort 

sett syrefri vannopplosning inneholdende nevnte aktinidioner, 

og 

(b) kontinuerlig leder den syrefrie vannopplosning inneholdende 

nevnte aktinidioner i kontakt med den ene siden på en kation-

selektiv membran , samtidig som man leder en vannholdig ekstrak-

sjonsopplosning inneholdende andre kationer enn nevnte aktinid-

ioner i kontakt med membranens andre side, 

(1) regulerer sammensetningen av respektive opplosninger for 

kontinuerlig opprettholdelse av forskjeller i kationartenes i 

nevnte opplosninger kjemiske potensialer, og 

(2) holder nevnte opplosninger i kontakt med nevnte kation-

membran tilstrekkelig lenge til å bevirke overforing av en 
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vesentlig andel av nevnte aktinidioner gjennom membranen slik 

at aktinidionene i den vannholdige ekstraksjonsopplosningen an-

rikes. 

6. Fremgangsmåte som angitt i krav 1 for samtidig konsentrer-

ing og separering av flere kationarter fra en vannopplosning 

med anvendelse av flere ekstraksjonsopplosninger, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at man 

(a) kontinuerlig leder en forste og en andre vannholdig eks-

traksjonsopplosning i motstromskontakt med hverandre på begge 

sider av kationselektive membraner i en forste og en annen 

pakke av kationmembraner, 

(b) kontinuerlig innforer mellom nevnte membranpakke en porsjon 

av den vannholdige utgangsopplosning inneholdende nevnte kation-

arter inn i den forste vannholdige ekstraksjonsopplosningen, 

som avgår fra den forste membranpakke, 

(c) regulerer respektive opplosningers sammensetning for kon-

tinuerlig opprettholdelse av forskjeller mellom respektive kat-

ionarters i opplosningene kjemiske potensialer, og 

(d) bibeholder den forste og den andre ekstraksjonsopplosnings 

kontakt med kationmembranene i membranpakker tilstrekkelig 

lenge til|å bevirke overforing av en del av en kationart gjennom 

membranen i den forste membranpakke og overforing av en del av 

en annen kationart gjennom membranen i den andre membranpakken, 

hvorved tilveiebringes konsentrering og separering av nevnte 

kationarter i den forste respektive den andre opplosning, idet 

produktopplosningene utgjores av de ekstraksjonsopplosninger 

som har passert gjennom begge membranpakkene. 

A n f ø r t e p u b l i k a s j o n e r : 

Svensk patent nr. 108.131 (12d-l/04), 156.525 (12d-l/05 

1955 p! ?259-60 e X t b°° k ° f P h Y S i C a l c h e m i s W , LonSon 

Journal of Electrochemical Society, vol. 97/7, 1950, p . 150 C, 
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T i l f o r s e l 
O . O I M U 0 2 ( N 0 3 ) 2 

O.3M HNOo 

R a f i n o r 
' O M U 0 2 ( N 0 3 ) 2 

0,04M HNO3 

A v s v r i n g 
O.OIM 0 . 0 0 IM T i l b a k e f o r i n g s -

U02 (NOj l j K o n s e n t r a s i o n UOg (N0 3 ) 2 k o n s e n t r a s i o n 

N o N 0 3 

NaOH 
I .5M 

NaOH 

y K a t i o n m e i u b . 

2M 
HNO3 

Produkt 
0.27M U02(N03)2 

O . I M HNO3 

0.03M HNO3 ? K a t i o n m e m b i 

2 M 
HNO3 

T i l b a k e f o r i n g 
o.o2ai uo2(NC^ 2 

O . 2 M H N O 3 
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