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Summary

Uranium exists naturally in the Swedish bedrock. In certain rock like shale, 
granite and pegmatite, the concentration may be so high that the drinking water 
in the area has a too high content of uranium (Dock, 2002). 

Uranium occurs in five different valence stages in the environment where 
U (IV) and U (VI) are the most common. Uranium compounds in different 
oxidation stages have different solubility in water. If a precipitated uranium
(IV)oxide comes into contact with oxygen and carbonates it will form soluble 
uranium(VI)compounds which may be transported far away by the groundwater.

The chemical behaviour of the uranium is influenced of the chemistry of 
the water. The pH, the concentration of oxygen, the oxidation potential and the 
temperature, and the occurrence of inorganic ligands, adsorptive material and 
micro organisms have all a significant influence on uranium’s chemical conditions 
and transport potential in water.

The possibility for uranium to be transported by the groundwater depends on 
a large extent on the geology in the area. The groundwater disintegrates the un
consolidated deposit and the bedrock.

In this report the following methods for removing uranium from drinking 
water are analysed: ion exchange, chemical precipitation, membrane filtration, sof-
tening by increasing pH and adsorption. 

Ion exchange is a reversible process. For the ion exchange it is required an ion 
exchanger, a material that strives to get to a balance between ion in solution and 
bound ions in the ion exchange media. 

In the chemical precipitation method ions are added to a solution containing a 
chemical compound which later deposits into solid form. 

Membrane filtration is a filtration through very thin separation layers with small 
or no pores.  

Adsorption processes are driven by a number of mechanisms: covalent binding, 
hydrophobic binding, Hydrogen binding and attraction forces as electrostatic 
bindings and Van der Waals bindings.

The material studied for this report showed that anion exchange was more 
effective than cation exchange, and organic anion exchangers were better than 
inorganic anion exchangers. The method with iron and aluminium deposit was 
assessed to be the most effective example of chemical precipitation but was pH 
sensitive. The most effective method for membrane filtration was reverse osmosis 
and nanofiltration which both are relatively costly processes. Activated aluminia 
is a very effective method for adsorption but is also hard to handle and leaves a 
waste product which has to be taken care of.

All methods should be tested in the reality to be able to establish the real 
effectiveness of the methods. Of the identified methods, the most promising seem 
to be anionic exchange and membrane technology using nanofilters or reverse 
osmosis. 
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kan detta vara svårt och en rening av uran i dricks
vattnet är nödvändig. Följande metoder för att av
lägsna uran ur dricksvatten finns på marknaden i dag:

Jonbyte •	
Kemisk fällning•	
Membranfiltrering •	
Avhärdning genom pHhöjning•	
Adsorption•	

En genomgång av de erkända reningsmetoder följer 
här nedan:

2.1 Jonbyte

Jonbyte är en sedan länge känd metod.  Det är en 
reversibel process vars riktning bestäms av rådande 
lokala förhållanden. 

Jonbytare är ett material som vid kontakt med 
en vattenlösning når en jämvikt mellan lösta joner i 
vattnet och bundna joner i jonbytesmaterialet. Med 
hjälp av jämvikten kan förhållandet mellan lösta 
joner och bundna joner beräknas, den så kallade jäm
viktskonstanten. Om jonbytesmaterialet har en hög 
jämviktskonstant för en viss jon kallas jonbytaren 
selektiv för denna jon och vice versa. Ju effektivare 
jonbytare är, desto högre selektivitet. Selektiviteten 
beror dels på jonbytarematerialet och dels på vilka 
joner som byts. Vissa joner är lättare att jonbyta än 
andra. I tekniska sammanhang kan bundna joner 
fås att lossna från jonbytarmaterialet genom att en 
vattenlösning med en hög koncentration av någon 
annan jon, till exempel hydroxid eller klorid, pumpas 
genom jonbytaren. De bundna jonerna lossnar då 
– elueras – från jonbytaren, som laddas för en jon
bytesprocess – regenereras (Persson et al., 2003).

Jonbytestekniken fick betydelse i början på 1900
talet och då använde man naturliga silikater, så 
kallade zeoliter, och syntetiska silikater, permutiter för 
mjukgörning av vatten. Silikatet byter sin natrium
katjon mot kalciumkatjoner i vattnet. När silikatet 
är mättat med kalciumjoner görs en behandling med 
natriumkloridlösning och silikatet kan åter övergå 
i natriumform. Metoden används än idag, med det 
enda undantaget att zeoliterna har bytts ut mot 
syntetiska jonbytare av plast som även möjliggör 
anjonbyte (Vattenteknik AB, 1992). Exempel på 

naturliga zeoliter är Analcim, chabazit, clinoptiolit 
och modenit (Vaaramaa, 2003).  Bland de syntet
iska är A,X,Y och ZMS de vanligaste (USGS, 2006). 
Många av jonbytarna resulterar i anjonbyte vid låga 
pHvärden och katjonbyte vid höga (Vaaramaa, 
2003).  

Uran transporteras i löst form i syrehaltigt vatten. 
Den dominerande uranyljonen bildar starka kom
plex med karbonat – och hydroxidjoner samt med 
löst organiskt kol. Denna starka komplexbildning 
leder till att uranet främst förekommer som anjon i 
grundvattnet (Fröberg sept. 2005).

Eftersom uran i dricksvatten vanligtvis före
kommer som en negativt laddad komplex jon kan 
uranet avlägsnas med en så kallad anjonbytarmassa. 
En anjonbytare är en laddad massa som behandlats 
med natriumklorid. Låter man uranhaltigt vatten 
passera anjonbytarmassan fastnar uranet medan 
kloriden frisätts (Socialstyrelsen, 2006).

I en finsk studie utvärderades effektiviteten hos 
jonutbytare, både organiska och oorganiska, att 
avlägsna uran från dricksvatten. I studien använde 
man sig av följande jonbytare: Zeoliter, lera och ler-
mineral, mangandioxid, natriumtitanat och syntetiska 
jonbytare. 

Zeoliter är hydrerade aluminiumsilikater. De har 
en tredimensionell struktur av (SiO4)4  och 
(AlO4)5tetraedrar vars hörn är sammanfogade av 
syrebryggor. Hålrummen i den regelbundna och 
stabila strukturen gör att de utbytbara jonerna rör sig 
fritt genom zeoliten som fungerar som en ”molekyl
sil” och hindrar för stora molekyler att passera. Den 
främsta fördelen med zeoliter är dess höga selektivitet, 
termisk stabilitet, och motståndskraft mot radioakt
ivitet. Användningen av zeoliter är emellertid be
gränsad till lösningar med pHvärden mellan fem 
och tio (Vaaramaa, 2003). 

Lera och lermineral är även de aluminiumsilikater, 
men har i motsats till zeoliterna en flexibel lager
struktur och de utbytbara katjonerna finns mellan 
lagern. Ett typiskt leramineral är montmorillonit. 
Högre jonbytes kapacitet fås dock vid användning av 
syntetiska leror, exempelvis Na4 (Vaaramaa, 2003). 

Magnesiumdioxid (MnO2) används som ett jon
bytarmaterial för att rena reaktorvatten från Mangan, 
kobolt och Zink, och för att ta bort radium från 
vatten.

Natriumtitanat, Na4Ti9O20xH2O, har en lager
struktur av TiO6oktaedrar och utbytbara natrium
joner finns mellan lagren. De används för att avlägsna 
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form med syre eller permanganat. De hushållsfilter 
för järnreduktion som finns på marknaden skulle 
eventuellt kunna användas även för att avlägsna 
uran. Uran binds till järn varpå det skulle vara möj
ligt att genom backspolning av filtret få bort uranet 
tillsammans med järnet. Denna teknik kan ses som 
en variant på koagulations och filtrationsmetoden. 
Utformningen av ett filter som reducerar järn kan 
dock behöva anpassas till uranets kemi (Social
styrelsen, 2006).

Socialstyrelsen refererar i sin rapport till ett full
skaligt försök i ett vattenverk där uran avlägsnats med 
hjälp av järn och aluminiumfällning tillsammans 
med snabb sedimentation. Med en koncentration 
av aluminium på 6 mg/l och ett pHvärde på 6 
minskade uranhalten (120 µg/l) med 87 % utan 
filtrering och 92 % efter filtrering. Reduktionen var 
77 % vid fällning med en järnkoncentration på 15 
mg/l och ett pH på 5,2. Flera andra studier visade 
emellertid på låg reduktion med avseende på uran, 
vilket i rapporten förklaras med att dosering och pH
värden i lösningarna förmodligen ej varit optimala 
utan varit för höga.

Det finns även en redoxfällningsmetod som med 
metalliskt järn (på engelska the zero valent iron) visat 
sig än mer effektiv än jonbytestekniken (Social
styrelsen, 2006). 
Förenklad reaktionsformell för metalliskt järn, Fe0 
metoden:

Fe0 → Fe2+ + 2e

U(VI) +2e → U(IV)

Information kring denna metod är förvirrande och 
i vissa fall motsägande enligt Noubactep m.fl. (2005); 
de både kritiserar och bekräftar de tidigare resultaten. 
Vissa forskare har hävdat att reduktion av U(VI) till 
U(IV) inte bara är möjlig utan en central reaktion. 
Andra har förespråkat Fe0–metoden men saknat 
hållbara slutsatser. Tillgänglig fakta har inte heller 
överrensstämt med en möjlig effektiv U(VI)re
duktion med Fe0. Morrison m.fl. (2001) påstod 
att inga U(IV)former bekräftats medan andra som 
Abdelouas m.fl. (1999) och Cui och Spahiu (2002) 
identifierat kristalliserade UO2 (s) då Fe0–metoden 
använts. I Berhrends och van Gappellens studier 
(2005), och i flera andras som Noubactep  m.fl. re
fererar till, framkommer det att Fe0 kan verka som 

en Fe(II) – källa för en abiotisk uranreningsprocess. 
Qiu m.fl. (2000) samt flera andra som också refereras 
till i Noubactep m.fl. (2005) har observerat att 
U(VI) inte reduceras till U(IV) under anoxiska för
hållanden. Detta skulle enligt Fiedor m.fl. (1998) 
bero på närvarandet av koldioxid. De menade att 
koldioxiden bildar starka komplex med U(VI) och 
får den att bli kvar i lösningen. Qiu m.fl. studerade 
järnets reaktionsyta och kom fram till att under 
sådana förhållanden kan elementärt järn avlägsna 
föroreningar effektivt utan reduktion vilket indikerar 
att sorption i detta fall kan spela en viktig roll. 

Noubactep m.fl. (2005) menar att U(VI)av
lägsning är ett resultat av minst tre konkurrerande 
möjliga processer: (1). U(VI)reduktion med Fe0 
och korrosionsprodukter; (2). U(VI) adsorption 
genererad av korrosionprodukter eller (3). U(VI)
samverkan i strukturen av åldrade korrosionspro
dukter (medfällning).

Det är svårt att klargöra effekten av varje specifik 
redoxreaktion med avseende på U(VI)avlägsning. 
Man kan genom att sänka pH till < 5 minska ad
sorption och medfällning. Då bör U(VI)redukt
ionen främst bero på Fe0oxidation. För att förstå 
reaktionerna med U(VI) med Fe0 i en vattenlösning 
måste flera reaktioner studeras.

Noubactep m.fl. (2005) karakteriserade det ele
mentära järnets roll vid U(VI)avlägsning från en 
vattenlösning, tillgängligheten och reaktiviteten av 
järnkorrosionsprodukter och dess effekter på U(VI)
avlägsningen samt genomförde en rad återlösnings 
experiment med olika urlakade lösningar. Deras 
resultat visade inga tecken på en kvantitativ U(VI)
reduktion av Fe0 i pHintervallet 4 till 8. Istället 
kom de fram till att U(VI)reduktionen snarare be
rodde på medfällning av adsorberad U(VI) med 
åldrade korrosionsprodukter. Även under anoxiska 
förhållanden hade de genererade korrosionspro
dukterna större affinitet för uran än för ytan på det 
elementära järnet. Det är mycket troligt att Fe0
metodens goda förmåga till att minska U(VI) i 
grundvatten är beroende av en kontinuerlig nybild
ning av korrosionsprodukter som binder in U(VI). 
Således sker både adsorption till korrosionsprodukt
erna och medfällning.





22

5,9 är emellertid relevanta att jämföra med dricks
vatten. Uranylkarbonatkomplexen UO2(CO3)2

2 
och UO2(CO3)2

4 reducerades med 95 % eller mer. 
Dessa två är de vanligaste formerna av uran i naturen 
från vilket vi kan dra slutsatsen att nanofiltrering 
tycks vara en mycket lämplig reduktionsmetod för 
att avlägsna uran från dricksvatten. 
Ytterligare ett exempel på en membranteknik är 
Elektrodialys. Den påminner om omvänd osmos med 
den skillnaden att tryckdifferensen över membranet 
ger upp hov till separationen drivs av en elektrisk 
kraft istället med en hydraulisk kraft som i omvänd 
osmos. Vattnet rör sig genom membranet men ibland 
enbart utmed membranytorna som ingår i systemet 
som tar upp kontaminanter genom jonutbyte. 
Membranen måste backspolas för att förhindra 
mättnad. Fördelen med Elektrodialys är att den kan 
anpassas specifikt efter aktuell föroreningsparameter, 
den är lätt att underhålla och kräver inga kemiska 
tillsatser. Nackdelen är emellertid att den tekniska 
utrustningen som krävs är dyr. Metoden är dock 
inte lika energikrävande som omvänd osmos och 
den går att tillämpa även där tillgången på vatten är 
låg. Elektodialys är mindre känslig för utfällningar 
än omvänd osmos. Däremot kan vätgas bildas och 
orsaka explosioner om anläggningen hanteras fel. 
Ofta kombineras metoden med en förbehandling 
men det är inte alltid nödvändigt (Socialstyrelsen, 
2006).

2.4 Adsorption

Langmuir (1978) hävdar att sorption är av större vikt 
än fällning för att kontrollera uranets rörlighet.

Krafter som kovalent bindning, hydrofob bind
ning och vätebindning liksom attraktionskrafter 
som elektrostatiska bindningar och van der Waals 
bindningar är grunden för adsorptions processer. 
Kemiska sorptionprocesser sker med hjälp av de första 
tre nämnda bindningstyperna och är ofta irreversibla 
processer medan elektrostatiska processer verkar vara 
snabbare och reversibla (Vaaramaa, 2003).  

Uranylmineral är minst lösliga då pHvärdet ligger 
i intervallet 5–8,5. Det är i detta intervall som 
maximal sorption av UO2

2+ är möjlig på de flesta 
kolloidala material; Fe(III) och Mn oxihydroxider 

(brunsten), lera och organiskt material (Langmuir, 
1978). 

I kapitlet Uranets kemiska uppträdande i grund
vatten behandlas olika teorier om bland annat 
humussubstansers roll som adsorptivt material. 

En mer etablerad och beprövad adsorptionsmetod 
är Aktiverat aluminium (AA). Där råvattnet filtreras 
över en bädd av granulära adsorbenter, t.ex. Aktiverat 
aluminium (dehydrerat Al(OH)3), järnoxider eller 
hydroxider. Metoden fungerar i viss mån som en jon
bytesprocess men brukar räknas till adsorptions
metoderna. På ytan av aluminiumbädden adsorberas 
avlägsnade joner i utbyte mot hydroxidjoner. AA
bäddar kopplas parallellt eller i serie.

Parallellkopplingen ger en ökad kapacitetsvolym 
men sämre avskiljning medan seriekopplingen 
minskar läckage, har en mindre kapacitetsvolym och 
ökar avskiljningen (Socialsyrelsen, 2006).

Bädden måste efter en tid regenereras för att inte 
bli mättad. Då används en stark bas t.ex. Kaustik
soda (koncentration natriumhydroxid 2–4 procent), 
sedan sköljs bädden med en stark syra t.ex. två
procentig svavelsyra tills jämvikt vid neutralt pH upp
nåtts.  Efter regenereringar fås en tydlig kapacitets
förlust dessutom uppstår stora mängder restvätska 
med hög uranhalt. Denna restprodukt måste tas om 
hand (Socialsyrelsen, 2006).

Regenereringen med många kemikalier av bädden 
gör att processen kan vara besvärlig. Även pH måste 
justeras för att undvika korrosion och för att vattnet 
skall kunna användas som dricksvatten. Social
styrelsen refererar till Sorg (1988) och ett försök där 
man sänkt uran koncentrationerna från 273–432 
µg/l till en medelhalt på 1µg/l.

Kolfilter är en filtreringsmetod som grundar sig i 
adsorption. Metoden är effektiv mot flera förorenings
ämnen och är vanlig i vattenreningsprocesser. När 
filtret blivit mättat deponeras det eller återanvänds 
det efter upphettning. De försök som gjorts har 
emellertid inte visat på någon god förmåga hos kol
filter att avlägsna uran, tvärt om finns det en risk att 
filtret vid mättnad i stället ger ifrån sig uran så att 
utgående vatten får en högre uranhalt än inkom
mande (Socialstyrelsen, 2006).
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1958). Det finns många olika typer av geologiska 
medier, men en grov indelning har utarbetats bero
ende på de största skillnaderna på mediernas egen
skaper. Indelningen är följande: Porösa medier, 
uppspruckna porösa medier och uppspruckna icke
porösa medier. De olika medierna skiljer gällande 
tillgänglighet av kontaktytor för reaktioner med av
seende på: Interaktion mellan rörligt och ickerörligt 
vatten, inverkan av dispersion och uppehållstiden 
för grundvattnet i lokala områden (Cherry, 1984). 

Porösa medier är exempelvis sand, grus, silt och 
leravlagringar. I porösa medier transporteras uran 
enbart med vattenflödet genom porutrymmen mellan 
partiklarna (Cherry, 1984).

I uppspruckna porösa medier flödar grundvattnet 
helt eller nästan helt i sprickor. Den del som inte är 
uppsprucken har mycket låg permeabilitet vilket gör 
att vattenflödet huvudsakligen kommer att ske längs 
sprickorna. En mindre mängd uran kan dock före
komma mellan och på partiklar i det lågpermeabla 
mediet, då det är huvudsakligen där de kemiska 
processerna sker. Uranets spridning med vattnet till 
och från det lågpermeabla mediet styrs av dispersion 
som orsakas av skillnader i urankoncentration. Några 
exempel på sådana medier är uppsprucken sandsten, 
siltsten och skiffer (Cherry, 1984).

Uppspruckna ickeporösa medier har inte någon 
nämnvärd primär porositet och urantransporten 
sker huvudsakligen med vattnet som flödar genom 
sprickor där de kemiska processerna också kan ske 
(Cherry, 1984). Diffusion i bergets fasta del är möjlig 
men i praktiken obetydlig (Mácsik et al., 2003). 
Uppsprucken granit och gnejsberggrund tillhör 
denna kategori (Cherry, 1984).

1.2.3  Uranets kemiska uppträdande  
i grundvatten

Spridningen av uran beror till stor del på omständ
igheterna i vattenmiljön. Det är en mängd olika 
faktorer som påverkar uranets geokemi och därmed 
löslighet i vatten (Langmuir, 1978). Det finns även 
ett antal olika mekanismer som kan hindra eller för
stärka spridningen av uran i grundvattnet (Goughlin 
et al., 2002) De mest betydelsefulla faktorerna och 
mekanismerna är följande (Langmuir, 1978):

Uraninnehållet i berggrunden och dess vittrings/•	
löslighetsbenägenhet

Tillgången till vatten•	
Syre och koldioxidförekomsten i vattnet och pH•	
Temperatur•	
Förekomsten av ligander, såsom karbonater, •	
fosfater, fluorider, sulfater, silikater, kalcium m.fl. 
som kan komplexbinda uran och/eller bilda svår
lösliga uranmineral.
Förekomsten av adsorbtiva material som exempel•	
vis organiskt material, järn – och manganpartiklar.

Alla ovannämnda parametrar är föränderliga och de 
flesta är oberoende av varandra (Langmuir, 1978). 
Detta innebär att då bestämning av uranets form 
och löslighet i ett visst miljöförhållande skall göras, 
måste hänsyn tas till hela systemet. Nedan beskrivs 
det översiktligt vilken påverkan de olika faktorerna 
och mekanismerna kan ha på spridning av uran.

pH

Vilka uranylkomplex som bildas beror på pH och 
övriga joner i vattnet. I en ren vattenlösning med en 
urankoncentration på 108 mol/l dominerar UO2

2+, 
UO2OH+, och UO2(OH)2

0 oavsett pH värde. Vid 
högre uranylkoncentrationer bildas mer avancerade 
hydroxylkomplex till exempel (UO2) 3(OH)2

+ 
(Vaaramaa, 2003). 

I naturligt vatten bildar uranyljonen starka karb
onatkomplex. Vid normala tryckförhållanden tar 
uranylkarbonatkomplexen över U(VI)hydroxyl
komplexen då pH ligger mellan sex och sju. Karb
onatkomplexen är mycket viktiga eftersom de ökar 
uranets rörlighet genom att begränsa uranets ad
sorption i syrerikt vatten och genom att öka löslig
heten av uranmineraler. Då pHvärdet ligger mellan 
sex och åtta dominerar UO2CO3

0, UO2(CO3)22, 
och UO2(CO3)2

4 medan Uranyl dioch trikarbo
natkomplexen börjar dominera först vid pH 7,5 
(Vaaramaa, 2003).

Uranyl bildar också komplex med florider, fosfater 
och sulfater. I gruvområden förekommer uranylfosfat 
och sulfatkomplex. Uranylfluoridkomplex är bara 
av betydelse vid låga pHvärden. Uranylkarbonat 
konkurrerar med sulfat kring pH 5, och med fosfat 
vid pH 7, för att vid högre pHvärden dominera 
(Vaaramaa, 2003). UO2

2+ bildar även komplex med 
organiskt material men huvudsakligen i sura lös
ningar. Vid pH 8 har man funnit att uranyl bundits 
till det organiska materialet om lösningen inte 


