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PRIDOBIVANJE TEHNIČNEGA KONCENTRATA URANA 

PRODUCTION OF TECHNICAL URANIUM CONCENTRATE 

POVZETEK - Prikazan je modelni primer razvoja tehnologije za prede-
lavo, to je Rudnik urana Žirovski vrh in omenjene možnosti za proiz-
vodnjo urana iz tega in drugih domaćih virov. 

ABSTRACT - The model case for tecnnolgy development of uranium ore 
treatment facility for Žirovski vrh uranium mine is described. The pro-
duction possibilities for uranium concentrate from domestic sources 
are given. 

1. UVOD 

Jugoslovanska proizvodnja električne energije sloni predvsem na uporabi 
premoga in vodne energije rek, deloma pa tudi na uporabi nafte in jedrske 
energije. Energetski potencial skrit v danes poznanih zalogah uranove 
rude predstavlja v grobem eno desetino vseh energetskih zalog v naši 
državi. Kljub temu pa je danes jasno, da si bližnje jugoslovanske bodoč-
nosti ni moć zamišljati brez uporabe jedrske energije. Verjetno lahko 
trdimo, da še ni sprejeta dokončna odločitev niti o vrsti reaktorjev, 
ki bi jih naj gradili v bodoče, niti o vgrajeni moči teh reaktor.iev v 
določenem časovnem obdobju. Kljub temu, da natančen scenarij razvoja 
jedrske energetike ni izdelan, pa je že danes potrebno začeti razvijati 
proizvodnjo potrebnih količin surovine za jedrsko gorivo, to je tehnič-
nega koncentrata urana, ki ga zaradi njegove značilne barve imenujejo 
tudi rumena pogača. Zavedati se moramo namreč velike razlike med uranorn 
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in drugimi energetskim! surovinami, to je premogor., nafto in vodnimi 
tokovi. Uranova ruda namreč, v nasprotju s klasičnimi energetskimi 
surovinami, ko je izkopana, še zdaleč ni primerna za uporabo. Da bi 
uran, ki je v rudi mogli uporabiti v jedrskem reaktorju, je potrebna 
cela vrsta zapletenih tehnoloških posegov, ki tvorijo skupaj z uporabo 
goriva v reaktorju in s predelavo istrošenega goriva tako imenovani 
gorivni ciklus. Prvi del tega ciklusa je pridobivanje tehničnega kon-
centrata urana iz rude. 0 tem. delu gorivnega ciklusa bo govora v tem 
referatu. Za pridobivanje tehničnega koncentrata lahko trdimo, da danes 
v Jugoslaviji obvladamo vse stopnje razvoja tehnologije od laborato-
rijskih in polindustrijskih raziskav, preko projektiranja do izgradnje 
obratov za predelavo. Prav tako velik del opreme lahko izdelamo doma. 
Kot modelni primer razvoja tehnologije predelave uranove rude do tehnič-
nega koncentrata urara lahko služi Rudnik urana Žirovski vrh, ki gs borno 
podrobneje opisali. 

2. MODELNI PRIMER RAZVOJA TEHNOLOGIJE - RUDNIK ORANA ŽIROVSKI VRH 

2.1. Tehnični koncentrat urana 

Najprej naj nakažemo kaj je naloga tehnološke predelave rude in kakšni 
osnovni problemi se postavljajo pred načrtovalee tehnologije. Kot prvo 
je treba definirati, kaj razumemo pod pojmom tehnični koncentrat urana. 
Najbolj pogosto je to amonijev, magnezijev ali natrijev poliuranat, pa 
tudi druge spojine kot je uranilov trikarbonat, uranov peroksid hidrat, 
uranovi oksidi ali tudi uranov tetrafluorid. Ne glede na kemijsko obliko 
uranove spojine in ne glede na izbrani tehnološki postopek in izvor ura-
na mora koncentrat ustrezati po čistoti specifikacijam, ki jih narekuje-
jo predelovalci tehničnih koncentratov. Poenostavljeno lahko rečemo, da 
je naloga tehnologije, da skoncentrira v rudi prisoten uran za faktor 
okoli 10 do 100 kadar govorimo o klasičnih uranovih rudah in uran loči 
od nečistoč, ki smejo biti prisotne le v razmeroma nizkih koncentracija!) 
(npr.: V 0.1%, Mo 0.1%, P04 0.1%, F 0.01%). Pri ten se zahteva, da je iz-
koristek pridobivanja visok okoli 90% ali več. Glede na zahtevnost produk-
ta in na zelo različne lastnosti rud ali drugih izvorov urana je jasno, 
da zahteva vsaka ruda specifični tehnološki postopek. 
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2.2. Razvoj tehnologije za Rudnik urana Žirovski vrh 

Razvoj tehnologije postopka za določeno rudo oziroma nečistoće poteka 
več ali manj po naslednjih stopnjah: 

a) preliminarne laboratorijske raziskave 
b) statistične laboratorijske raziskave 
c) polindustrijske raziskave 
d) bazično projektiranje 
e) detajlno projektiranje 
f) izbira opreme 
g) izgradnja objektov in montaža opreme 
h) poskusni zagon 

Preliminarne laboratorijske raziskave so bile narejene v več labora-
torijih, to je Hazen Research (ZDA), Pechine Ugine Kuhlman (Francija) 
in rudnik Месћек (Mađarska), Institut Jožef Stefan, Ljubljana. Statis-
tične raziskave so bile narejene v Colorado School of Mines (ZDA) in 
na Institutu Jožef Stefan. Izsledki vseh laboratorijev so se zelo dobro 
ujemali. Bazični inženiring je izdelala američka firma Fluor Mining and 
Metals, ki pa je predložila rešitev, ki ni bila sprejemljiva na lokaciji 
Žirovski vrh, ker ni upoštevala posebnosti te lokacije. Naj jih naštejemo: 
- gosto naseljeno področje, kmetijskega in turističnega značaja 
- neugodne podnebne razmere, ki se kažejo v višku padavin (1,5 m letno) 
in v đolgotrajnih zimskih temperaturnih inverzijah zraka 

- zelo čiste površinske in talne vode 
- neugodni relief in neugodna geološka sestava tal. 

Zato smo težili za takšno rešitvljo pri kateri bi morali izpuščati čim manj 
odpadne vode in pri kateri bi lahko jalovino odlagali relativno varno in 
ločeno od okolice. Institut Jožef' Stefan je predlagal, da se upelje ponovna 
uporaba očišćene odpadne vode (recikliranje) po ustreznem čišćenju, ki jo 
dosežemo z nevtralizacijo odpadnih vod z apnom. Ker taka rešitev ni bila 
poznana, so bile potrebne polindustrijske raziskave, ki so potrdile pri-
mernost postopka. Med polindustrijskimi raziskavami smo dobili tudi celo 
vrsto parametrov potrebnih za načrtovanje industrijske naprave. Predlagano 
je bilo tudi, da se uvedejo za ločevanje trdno tekoče sodobne filtrne na-
prave. Ameriška firma je tak koncept sprejela. Detajlni inženiring so opra-
vile domače inženirske firme;kot na primer IBE in RUDIS, prav tako so iz-
gradnjo in montažo izvršile aomače firme. 
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Lahko trdimo, da obstaja ćanes doma razvito znanje, laboratoriji in pol-
industrijske naprave za razvoj tehnologije predelave specifične uranove 
rude. Prav tato so na voljo strokovnjaki. Nadalje obstajajo izkušnje 
projektanta za vse faze v načrtovanju, izgradnji in montaži predeloval-
nega obrata. Prav tako bodo v kratkem na voljo industrijske obratovalne 
izkušnje. Poleg tega je razvita domaća tehnologija primerna za uporabo v 
jugoslovanskem prostoru, saj nimamo na voljo polpuščavskih predelov, kjer 
so problemi z okoljem manjši, pač pa lahko trdimo, da so povsod v Jugosla-
viji razmere na lokaciji podobne kot velja to za Žirovski vrh in je zato 
v osnovi tudi tehnološka rešitev razvita za Žirovski vrh uporabna na dru-
gih lokacijah. Govorimo seveda o kisli predelavi rude. Poglejmo na kratko 
osnovne poteze tehnologije uporabljene na Žirovskem vrhu. 

2-3- Popolnona zaprt krogotok tehnološke vode 

Vsa tehnološka voda se sproti čisti in vsa ponovno uporabi. Izguba vode z 
vlago vezano na trdne odpadke sproti nadomeščamo s svežo vodo. Pri kislem 
postopku predelave taka rešitev ni bila poznana. Pri tem moramo omeniti, 
da so vse operacije standardne in industrijsko preizkušene. Temeljiti pos-, 
kusi so pokazali, da je postopek čišćenja odpadne vode razvit na IJS ta-
liko učinkovit, da se ne kopićijo kljub stalnem kroženju v vodi nobene 
snovi preko dopustnih шеј. Recikliranje tehnološke vode sioer zahteva 
nekaj dodatne opreme (usedalnik za oborino), venđar pa zmanjša porabo 
vode od okoli 5 # na tono rude na 0.4 m3 na tono rude. Prav tako zaradi 
vraćanja že ogrete vode prihranimo znatne količine toplotne energije. 
Ključna oprema, ki omogoča učinkovito recikliranje tehnološke vode so so-
dobni, tračni filtri, ki so bili vgrajeni na inieiativo IJS. 

2.4. Suho jalovišoe 

Trdne odpadke iz predelave rude lahko odlagamo kot suspenzijo ali kot filtr-
no pogačo z majhno vsebnostjo vlage. Odlaganje suspenzije je v naših raz-
merah nesprejemljivo zaradi preobilnih padavin, poroznih tal in tudi neu-
godnega reliefa. Našteti vzroki vsiljujejo dvom, da je tako jalovišoe 
sploh moč s sprejemljivimi stroški po končanem obratovanju osušiti in 
dolgoroono osamiti od okolice. Suho jalovišče, ki ga omogoča prav uvedba 
filtrov naaesto usedalnikov za ločevanje lužnioe od jalovine, daje mnogo 
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već nožnosti za sprotno in dokončno osantftev. Kot najprimerrtejši postopek 
za dosego tega cilja se je izkazalo prekrivanje jalovine s travo, ki 
prepreci erozijo površine in odnašanje jalovine ter skupaj z njo radio-
aktivnega radija v okolico. Raziskave zatravljenja površine jalovišča 
kot prvega koraka k popolni revegetaciji so izvajali in še izvajajo so-
delavci Botaničnega vrta iz Ljubljane. 

3. URAN KOT STRANSKI PROIZVOD 

Došlej je bilo govora o Rudniku urana Žirovski vrh, ki predstavlja rudnik 
klasične uranove rude s predelavo. V Jugoslaviji poznamo še nekaj naha-
jališč uranove rude, ki pa so manj raziskane in tudi manj obetavne kot 
Žirovski vrh, kot na primer Bukulja, Iverak, Zletovska reka. Za vse te 
rude so metodologija razvoja, potrebno znanje in izkušnje na voljo. 
Prav tako so tehnološki postopki že znani. Nekoliko drugače je s tako-
imenovanimi nekonvencionalnimi izvori urana. Sem moramo prišteti pred-
vsem fosfate, kjer je lahko uran stranski produkt, pa morda pepel in celo 
morsko vodo. 

3.1. Uran iz fosfatov 

Najbliže realizaciji je trenutno v Jugoslaviji pridobivanje urana iz 
fosforjeve kisline, dobijene iz uvoznih fosfatov. Tako INA, ki predeluje 
fosfate v Kutini, kot tovarna fosforjeve kisline v Prahovem proučujeta 
možnosti ekstrakcije urana iz fosforjeve kisline, v kateri je raztoplje-
nega okoli 100 g urana na 1 m3 kisline. Postopek je sestavljen iz nas-
lednjih osnovnih korakov: 

- Čišćenje kisline. Odstraniti je treba organske koloide in višek kalcije-
vega sulfata. S tem preprečimo tvorbo emulzij pri ekstrakciji in preve-
like izgube trdnega ionskega izmenjevalca. 

- Ekstrakcija poteka z raztopino di-2-etilheksil fosforjeve kisline in 
tri-oktil-fosfonijevega oksida v petroleju. Reekstrakcijo dosežemo tako, 
da uran reduciramo z raztopino dvovalentnega železa v fosforjevi kislini. 
Iz te kisline ponovno ekstrahiramo uran v drugem ciklusu, ga s tem skon-
centriramo in nato reekstrahiramo z raztopino amonijevega karbonata. 
Iz te raztopine pridobimo uran kot amonijev diuranat ali uranov peroksid 
hidrat. 
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- Odstranjevanje sledov dispergiranega tekoeega ionskega izmenjevalca iz 
fosforjeve kisline, ki gre v nadaljnjo predelavo. 

Tako Prahovo kot Kutina г lastnim znanjem razvijata tehnološki postopek 
v sodelovanju z domačimi raziskovalnimi instituti, kot so Institut 
"Boris Kidric" v Vinči, Institut za tehnologiju mineralnih i drugih 
sirovina iz Beograda, Institut "Ruder Eošković" iz Zagreba in Institut 
"Jožef Stefan" iz Ljubljane. 0 rezultatih dela je malo objavljenih po-
datkov, vendar sklepamo, da sta oba proizvajalca umetnih gnojil prišla do 
polindustrijskega preverjanja postopka. 

3.2. Uran iz pepela in morske vode 

Pepel iz nekaterih premogov vsebuje sto dc neksj sto gramov urana na 
tono. Institut "Jožef Stefan" v sodelovanju z Institutom "Ruder Bošković" 
že tri leta raziskujejo to možnost. Pred tremi desetletji so že tudi ra-
ziskovali možnost predelave,vendar po drugačnem tehnološkem postopku. 
Raziskave, ki potekajo,so pokazale, da bi bilo mogoče pridobiti uran iz 
pepela z uporabo žveplovega dioksida iz dimnega plina. Taka shema po-
novno predstavlja kombinacijo dveh postopkov: čišćenje dimnih plinov in 
pridobivanje stranskega produkta. Po sedanjih ocenah bi bilo rnoč iz pepela 
dobiti letno 30 do 50 ton urana. 

Kot zadnji možni izvor urana naj omenimo morsko vodo, čeprav vsebuje v 
poprečju le О.ООЗ dela na milijon (ppm). Kljub temu pa v svetu (ZR Nemčija 
Japonska, Franci ja) resno raziskujejo to možnost. Tabela 1 ilustrira,kako 
se v posameznih stopnjah predelave pepela, fosfatov in morske vode uran 
koncentrira. Oeene kažejo, da bi bilo moč pridobiti uran iz morja po ceni 
250 dolar jev za funt, kar je okoli desetkrat več kot je svetovna cena 
koncentrata. To dejstvo izgubi težo spričo podatka, da nihanje cene kon-
centrata malo vpliva ш eeno jedrske energije, saj stroški za nabavo kon-
centrata predstavljajo le okoli 5-10% cene električne energije. Zelo 
vpliven razlog je tudi strateška neodvisnost preskrbe z energetskimi su-
rovinami. Glede na to, da v Jugoslaviji nimamo na voljo veliko nahajališč 
urana,je treba pravočasno ovrednotiti vse razpoložljive izvore in pripra-
viti tehnološke postopke, ki bodo omogočili pridobivanje koncentrata urana 
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Tabela 1: Koncentracija urana v izhodni surovini, vmesnih snoveh in 
končnem produktu, pri predelavi pepela, morske vode in 
fosfatov 

Koncentracija urana v ppm 
Snov 

Pepel Fosfat Morje 

Pepel i on 
Fosfat 100 
Morje 0,003 
Lužnica 30 100 
Ionski izmenjevaleo 15000 6000 100 
Eluat 2000 10000 
Raztopina pred 15000 10000 
obarjanjem urana 

0,75.10б 0,75 Л0б 0,75.IO6 Koncentrat urana 0,75.10б 0,75 Л0б 0,75.IO6 

4. PROIZVODNE MOŽNOSTI 

Rudnik urana Žirovski vrh je zgrajen s kapaciteto 120 t uranovega koncen-
trata v prvi fazi, sicer pa je obrat sposoben proizvesti okoli 180 ton 
koncentrata letno. Proizvodna kapaciteta obrata na Žirovskem vrhu torej 
zadošča za pokrivanje potreb ene jedrske elektrarne. Ugotovljene zaloge 
urana na Žirovskem vrhu obetajo znatno povećanje proizvodnje. Z soraz-
merno majhnim vlaganjem, predvsem v radiometrično separacijo in ekstrak-
cijo ter obarjanja urana,bi bilo moč proizvesti še dodatnih 155 ton letno. 
Nadalje se predvideva, da bi bilo moč razviti še en rudnik iste kapa-
citete, ki pa bi zahteval nov obrat. Konec stoletja lahko torej priča-
kujemo na RUŽV proizvodnjo 430 ton koncentrata letno. 

Po ocenab bi bilo moč do konca stoletja aktivirati tudi predelavo rude iz 
nekaterih drugih ležišč rude v Jugoslaviji in tako pridobiti okoli 700 t 
koncentrata do konca stoletja. Geologi ocenjujejo, da bi bilo mogoče za-
gotoviti še dodatne zaloge urana. Da bi to lahko uresničili, bi bilo 
potrebno angažirati neprimerno večja sredstva, kot jih za to porabljamo 
sedaj. Mnogo intenzivneje bi bilo treba seveda vzporedno vlagati tudi v 
tehnološke raziskave. 
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Iz "neklasičnih" virov ocenjujejo, da bi bilo moč kor.ec desetletja začeti 
proizvajati s predelavo fosfatov okoli 150 ton koncentrata urana letno. 
Proizvodnja koncentrata iz pepela bi bila manjša, verjetno nekaj deset 
ton letno. 

5. ZAKLJUČEK 

V zaključku lahko ugotovimo, da je prvi del ciklusa jedrskega goriva, 
to je pridobivanje tehničnega koncentrata urana, pri nas dozorel do indus-
trijskega merila. Ugotovimo lahko, da obvladamo sodobno tehnologijo pre-
delave rude, ki smo jo sami razvili. Gre za kisli postopek predelave 
uranove rude, ki je primeren za uporabo v naših prostorskih in klimatskih 
razmerah in ki danes šteje za sodoben tehnološki koncept. Mič manj po-
membno ni,oeprav o tem v pričujočem referatu ni bilo govora, da imamo 
tudi bogate domače izkušnje in znanje iz področja geoloških raziskav in 
rudarskega projektiranja. 

Industrijska proizvodnja koncentrata urana se bo začela v letošnjem letu 
in ko bo obrat začel redno delati, bo dajal predvidoma 120 ton koncentra-
ta letno. 

Dokaj jasno je, kako lahko do konca stoletja povečamo proizvodnjo na 
okoli 500 ton koncentrata letno. Za dosego tega cilja je na voljo po-
trebno znanje, dokaj natančno je znana tudi visina potrebnih sredstev 
in dinamika razvoja. Za vsako povečanc proizvodnjo je treba najti zaloge 
rude in jih nato tehnološko ovrednotiti. Zato bi bilo potrebno vložiti 
dodatna sredstva. 
Glede dinamike razvoja je treba poudariti, da traja razvoj ležišča urano-
ve rude od ođkritja ležišča do proizvodnje od 10 do 20 let. Za Rudnik 
urana Žirovski vrh je ta doba bila okoli 24 let. Ti podatki kažejo na to, 
da je treba pravočasno začeti vlagati tako v geološke kot v tehnološke 
raziskave, če želimo zagotoviti nemoteno preskrbo z osnovno jedrsko su-
rovino, to je uranom. 


