
COMITETUL DE STRT' PEH'fKU BKB5GIX

INSTITUTUL DE FIZICA

Sanda Elena Morgulescu

DETBRHINAREA FACTORILOR ELEHENTZUtI DE SEPARARE AI

iioTOEILOR 2 3 5O SI 23flO IK PR0C8SVL DE SCHIMB IONIC SI

ELOMJTI IN SISTEMUL APA - GLICERINA

Rezumat al tezei de doctorat

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC,

Dr. Ing* AOHELIAN CALUSARO

Btteorcşjtl

1977



COPRINS

4.

6.

7.

pag.

.Introducere 1

PARTEA Bl

2. Originea c

formulei 1

3. Metode gen

uraniului

LIOGRAFICA

Sectelor izotopice şi importanta

Igeleisen Mayer . 1

rale de separare a izotopilor

Procese frcţitale 17

4.1.

4.2.

Modelelteoretlce 19

Calculul factorului de separare-izotopica In

cazul izotopilor uraniului pentru procesele

frontalţ! 28

4.3. Cercetă.|i experimentale şi brevete . . . . . . 31

Deplasare defbandă (eluţie) . . . . . . . . . . . . 39

5.1. Calcului factorului de separare 41

5.2. Cercetai;i experimentale şi brevete privind

separ areii izotopilor uraniului . . . . . . . . 43

PARTEA EXPERIMENTALA 45

Metode experimentale . . . . . . ; . . . . . . . . 46

6.1. Dispozitivul de separare . . . . . . . . . . . 46

6.2. Prepararea răşinii în formă U(XV) 47

6.3. Determine rea spectrofotonetrică a cantităţii

de uranlv adsorbită pe răşină . . . . . . . . 49

6.4. Prepararea răşinii In formă Ti(XII) 49

6.5. Pregătire a coloanelor pentru lucrul la

temperaturi ridicate (50 - 90°C) 50

6.6. Prepararea soluţiei de O O 2 & 2 necesară

benzilor ie uraniu . . . . . * . . 50

5.7. Colectarea şi prepararea probelor pentru

analiza ]a spectrometrul de aasă 51

6.8. Determini rea constantelor de distribuţie . . . 55

6.9. Spectre <le absorbţie . . . . . . . . . . . . . 56

Rezultate exp irlmentale şi discuţii 56

7.1. Studiul sonstantelor de distribuţie 56

7.2. Efectul glicerinel asupra spectrelor de

absorbţ.'.e caracteristice uraniului . . . . . . 62

7.3. Procesul cromatografic frontal invers utilizat

în aco] ui separării izotopilor uraniului în



sistemul Fe(III)-apă-glicerină In seduţia-
răşină cationlcă în forma O (IV) . , 69
- Constantele de echilibru aparenta Ir. apa
9l amestecuri apă - glicerina . . , ., 73

- Influenţa gradului de reticulaxe al răşinii . . 82
- Influenţa temperaturii . . . . 84
- Influenţa ionilor ferici în eluant 88
- Influenţa dimensiunilor răşinii 90
- Discuţii:

, 1. Valorile termodinamice aparente 90
2. Efectul parametrilor principali 94

7.4. Procesul cromatogr&Sic bazat pe metoda depla-
sării de bandă utilizat In scopul separării
Izotopilor uraniului 96
- Cumularea lucrului de separare 98

- - Influenţa glicerinei 102
- Influenţa temperaturii 103
- Influenţa complexanţilor. . . . 105

7.5. Calculul factorului de separare pentru o
unitate de separare prin schimb ionici . . . . 114

7.6. Calculul cascadelor de separare a izotopilor
uraniului pentru combustibili.nucleari 3% şi
pentru materiale puternic îmbogăţite . . . . . 113
a) Calculul cascadelor.de separare a izoto-

pilor uraniului pentru.3* 235O,<t-l,0213. . 124
b) Calculul cascadelor de separare a izoto-

pilor uraniului pentru materiale puternic
îmbogăţite eC- 1,02713 127

CONCLUZII . i 130
BIBLIOGRAFIE 135



IMTRODDCERS

In ultimii zace ani, cererea de energie dnbllndn-ae pe
plan mondial, se impune. ea o parte din ce Xn ce val nare din ca-
pacitatea nucleară să fie utilizată Xn «copoi satisfacerii aces-
tei cereri.

PXnă Xn anul 1980, este prevăzut ca aproximativ 80% din
capacitatea generatoare jradeara totală să fia utilizată pentru
reactorii cu apa grea. Estialnd că producţia cumulativă a S.0.A.
va acoperi numai pXnă.Xn. 1977 cerinţele mondiale de uraniu îmbo-
găţit, se Impun*, instalarea «nor no?, capacităţi adiţionale de Xm-
bogăţire a.uraniului.si găsirea unor noi Mijloace de îmbogăţire
mai ieftina.

Scopul tezei prezente- este- de a găsi condiţiile experimen-
tale optime ..necesara obţinerii unui factor elementar de separare
cXt mai mare Xn cazul separării Izotropilor uraniului pa schimbăr»
tori de Ioni ţi adaptarea acestei metode la condiţiile ţării
noastre.

Metoda schimbului, ionic cuplat cu schimbul chimie aplica-
tă la separarea izotopilor .uraniului a Început să fie studiată
relativ recent - din anul 1967 - de Shlaokam «1 col. /28, 67-69/.

De atunci s-au .publicat cttava patente da îmbogăţire a
izotopilor uraniului-pxtn-.sehlmb. ionic si chimic /91*>96/.- .

In anul 1973, un grup de cercetători japonezi /97r9s/ pub-
lică două patenta cu rezultata deosebit de bane Xn separarea izo-
topilor uraniului, care aa trezit interesul Xn sensul că această
metodă poate deveni competitivă eu celelalte metode de ssparar*
a izotopilor uraniului.. .. . . ...

In anul.1976, pe basa acestei experienţe /99/, se calculea-
ză că -investiţiile capitala specifice Xn cazul acestei metoda de-
păşesc de J.00 ori investiţiile specifice necesare difuziei gazoa-
se. Se preconizează. Insă că această, metodă da îmbogăţire a uraniu-
lui va ajunge la realizare industrială Xn 20 ani.

Pe baza.rezultatelor experimentale (1 călcatelor da casca-
da din această texă~s?a ajuns la concluzia că metoda schimbului
ionic si chimic aplicată la.lsetopll uraniului asta avantajoasă
tehnologie faţă de celelalte metode fi sa întrevede posibilita-
tea utilizării industriale a metodei.
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Teza conţină e parte bibliografică (44 pagini)r care tra-
tează originea.efectelor.izotopice şi bazele teoretice ale meto-
delor de separare si ale..tehnicilor de cronatografie pe bchimbă-
tori de ioni aplicate la..izotopii uraniului.

Partea experimeateJJL (95 pagini) este împărţită In două
capitole nari - Metode e/cperimentale si rezultate experimentale.

Teza.se încheie..em concluziile (5 pagini) şi 179 referin-
ţe bibliografice..

PAHIHA

1. Originea efectelor izotopiiee si importanta formulei
Bigeleiaen - Haver

Efectele izotopice care au drept origine inegalitatea de .
naşă a Izotopilor slnt sesizabile şi constituie baza Metodelor
de separare izotopieă*.. .

Numărul diferit de.neutroni din nucleele izotopice gene-
rează numai diferenţe de masă între izetopiw-In.consecinţă, struc-
tura electronică* forţele.inter«tonice.(energia.potenţială) -slnt
identice pentra.izotopi si-nu»ai:-nivelele, energiê , de vibraţie si
rotaţie stat: dnpiasatw izefcaplc.--

In figura 1_ (Ei.gJ.-din. teză) slnt prezentate .pe aceeaşi
curbă de energie.potenţială,,neţflijlnd-efectele.izotopice rota-
ţionale mult.prea. mici, .modlflcilrile izotopice pentru frecvenţe-
le normale de vibraţie ').

distanta intg/atimici
Flg„x - Hlvelele <J'e vlbraţiM pentru izotopii hidrogenului.
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I

Deplasarea izotopică a frecventelor de vibraţie determina
modificarea funcţiilor de partiţie, respectiv a constantelor de
viteza (efect- izotopic cinetic) si a constantelor de echilibru
(efect izotopic termodinamic)*

Formula Blgeleisen - Mayer /*/, explicitate funcţie de
frecvenţele de vibraţie, se poate acrier

1-e "21
exp (6)

unde: •

indicii 1 şi 2 s£nt simbolurile moleculelor izotop substi-
tuite cu izotopii Aj şi Aj, f - raportul sumelor de stare reduse,
<T- numărul de simetrie şi n - sumarul de atomi din. moleculă,

D • |j unde h este constanta Iţii. Plank,9 -frecventa superioară
de vibraţie, T - temperatura absoluta, iar X —constanta lui
Boltzman.

Cu ajutorul acestei formala se pot prevedea condiţiile Xn
cart) se obţine efectul izotopic maxim. Influenţa temperaturii, a
complexării.şi a altor parametri care pot interveni Xn sensul mă—-
ririi separărilor izotopice.

2. Metode generale de separare a.izotopilor uraniului
In Europa s-a anticipat utilizarea a trei metode de îmbo-

găţire a uraniuluis difuzia gazoasă, centrifugarea şi metoda du-
zelor.

In toate metodele de separare există un efect elementar
de îmbogăţire, caracterizat printr-un factor elementar de separa-
re o( . Acesta exprimă gradul.de separase dintr-un amestee de doi
izotopi si este cauza diferenţelor.care apar Xn.fracţiile molare
X şi l-X ale celor doi Izotopi sau Xn vitezele lor de migrare.
Pentru raportul fracţiilor molari» se utilizează Xn practică ra-
portul de abundenţă izotopică*

(7)

In metodele de separare care au la bază atingerea unui e-
chilibru (centrifugarea, schimbul chimie) se defineşte «( In format

(8)
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Se presintă principiile âe baza ale metodelor de separare

menţionate 9! formula factorului de separare utilizată.

Paralel ca celelalte metode a fost cercetat si procedeul

da înbogăţlre a izotopilor uraniului prin schimb cblaic si ionic

/9»27/. Principiul metodei constă In deplasarea unei benzi de ura-

niu pe o coloană cu răşină schimbătoare de ioni prin intermediul

unui eluant. Efectul izotopic al reacţiilor care produc înainta-

rea benzii In coloană, unde se formează şi se rup legături com-

plexa Intre ionul metalic şl ligand.în prezenţa răşinii, se da-

toxeştfe deosebirii de afinitate a celor doi izotopi pentru eluant.

Acest efect izotopic determină devierea de la unitate a constan-

ta! aparent» de echilibru X pentru reacţia clasică de schimb i-

«otopic de tipulî

bAjY bAjY (3)

unde Aj şi Aj slnt izotopii elementului A.

Constanta de echilibru aparentă K este parametrul esen-

ţial pentra separarea izotopică şi care.reflectă totalitatea

reacţiilor chiodce care au loc In procesul elementar pe schimbă-

torul de ioni. Kalclhana /3S-39/ studiază acest proces elementar

pornind de la sisteme simple plnft la sistemele cele mai compli-

cate, pentru care deduce ecuaţiile de calcul ale factorului de

separare. Formula generală a factorului elementar de separare

ce pentra izotopii 1 şi 2, clnd efectele £ţr

la format
c s X n t «ici.

ln°C - °C - 1 - (16)

Bezultă că factorul de .«eparaxe teoretic este suma efectului Izo-

topic fizic £fc, al efectului izotopicAQ din reacţiile chimica

din soluţie şi al efectului izotopicA- din reacţiile chimice

«are au loc In faza schimbător. Din studiu reiese că efectele

x pot să se anuleze reciproc dacă reacţiile chlnlce sSnt

de acelaşi fel. Cupllnd diferite tipuri de reacţii latre eele

două faze (de exemplu reacţii de formare de complecşi într-o fa-

ză şi reacţii de oxidare sau reducere in cealaltă fază) şi con-

centraţii diferite Intre speciile chimice din cele două faze,

cele două efecte sa> însumează, separarea izotopilor devenind

•ai uşoară.

In anul 1962, KwK'lhwnw şi col. /38,47/ au confirmat expe-

rimental că schimbul ionic cuplat cu reacţiile de oxido-reducere
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235„

Intre formele de valenţă IV şl vx ale uraniului măreşte factorul
de separare.

O reacţie de schimb izotopic Intre O (IV) .şl o (VI) trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:pentru a fi utilizată cu
succes In separarea izotopilor uraniului /44/J
a) existenţa unui efect izotopic mare Intre Isotopli
(factorul de separare nare).
b) atingerea rapidă a echilibrului, adică o viteză mare a schim-

bului izotopic.
Combinarea unui factor de separare mic pentru «n singur

stadiu Xn cazul Izotopilor uraniului ca o viteză de schimb rapidă
este calea care va duce la descoperirea «noi proces economic da •

. îmbogăţire a uraniului bazat pe schimbai ionic cuplat cu cel chi-
mic. Aceste două condiţii slnt exclusive şl de aceea sa impune
necesitatea obţinerii condiţiilor experimentale optime pentru îm-
bogăţirea izotopilor uraniului. .

Prin intermediul răşinii schimbătoare «a ioai, afectul de
separare izotopică obţinut prin prooesml elementw -studiat ante-
rior este cumulat prin repetarea proceselor de adserbţie-desorb-
ţie. Această cumulare a efectului (multiplicare) sa realizează
printr-una disţtehniclle croemtografica» proces frontal direct şl
invers sau eluţie.(deplasare da bandă).

3. Procese frontale
Procesul frontal direct se realizează prin.trecerea cern- i

tinuă a unei soluţii care conţine izotopii de separat pasta răşi-
na schimbătoare de ioni, pXnă cXnd isotopli apar Xn solatia «fia»
ent care iese din coloană. • . ',. ' -*'

Kefluxarea chimică (conversia unei forme chimice Xn altă
formă chimică) se produce Xn frontul benzii de uraniu. ., --,

Procesul frontal invers se realizează prin eluţia ameste-
cului izotopie iniţial adsorbit pe răşină prin intermediul unei
soluţii care nu conţine aceşti izotopi.

Kefluxarea chimică are loc Xn partea terminală a benzii
de izotopi care se deplasează Xn josul coloannl.

PresupunXnd că se atinge echilibrai izotopic la o poziţia
X»&c din ooloană, condiţiile limită care caracterizează aceste
procese se pot scrie Xn forma:
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(y(o,o)«K.x(o,o)« %
proces 1 -

,\y(O,t)

direct jy(Zu,t)

procec
frontal
invers

K.y(Z,0)«x(Z,0)- ţo

y(0,t) • x(O,t)

y(Zc,t) - K.

(IB)

unde: K - constanta de echilibru globală pentru reacţia (3),
x(0,0) •- fracţia molară a Izotopului dat In faza solidă la punc-
tul Z-O şi timpul t, x(Zu,t) - fvacţia molară a izotopului dat în
faza solidă la punctul Z-Zu şi timpul tj y(0,0), y(O,t) şi y(Z„,t)
au aceeaşi semnificaţie ca x, pentru faza soluţie? lQ - lungimea
patului de răşină , C?Q - raportul de abundenţă izotopică pentru
materialul de alimentare.

3.1. Modele teoretice
J. Shimokawa şi P. Kobayashl /66,67/ studiază procesele

frontale iaaginlnd un model discontinuu In care substanţa chimică
este echilibrată Izotoplc treaptă cu treaptă (taler cu taler) cu
o altă substanţă, iar/constanta de echilibru Izotoplc rămlne cons-
tantă In timpul scbimbulni.

J. Shimokawa şi G. Nishio /68,69/ au aplicat teoria casca-
dei a lui Cohen la studiul separării lsotopice pe coloanele cu
schimbători de ioni, considerlnd curgerea continuă a soluţiei de
la un strat de răşină infinit de ale la altul (modelul continuu).
Se obţine ecuaţia:

p(Z)

yff,t) - K o % exp | (K-l)** f (Z)

1 -TiS*)] sin h i * Y(S.)g(Z)S
J J l * J J J

unde:
-i/i ̂  ($, + 0,)S* - 4K

Sj) - | 1 {©j -OjJSj - tf{K - 1)1

(25)

(26)

(27)

(28)
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Parametrul S. (numere negative) din ecuaţia (25) reprezln*

tă rădăcinile-ecuaţiei:

tg h

Din ecuaţia generală (25), aplicînd condiţiile limita şl
semnificaţiile parametrilor f(Z), g(Z)r p(z) şl KQ pentru proce-
sele frontale, se obţine o ecuaţie care caracterizează acest pro*
ces.

Există o bună concordanţă Intre curbele efluent obţinute
prin calcul cu această ecuaţie şi curbele trasate experimental
pentru Izotopii uraniului. _

E. G3rd şi A. Căluşaru /73,74/ utilizează concepţia de
reacţie lzotopică într-o celulă elementară pentru deducerea unei
rcuaţii care permite găsirea unei.relaţii Intre compoziţia izoto*
pică de echilibru In soluţie şi răşină ca o funcţie de mai mulţi
parametri care se pot controla experimental, tendinţa sistemului
către echipartiţia izotopică este limitată de efectul izotoplc,
relaţia diluţiei izotopice fiind adaptată corespunzător acestui
caz. Ecuaţiile generale obţinute au fost exprimate Xntr-o formă
convenabilă pentru calculator şi s-au simulat procese frontale ş$
de deplasare de benzi pentru izotopii uraniului.

Curbele izotopice de eluţie trasate cu calculatorul au c04.n1
cls cu cele experimentale şi au permis obţinerea unor concluzii
utile. ' ':?H.

3.2. Calculul factorului de,separare igotopică In cazul

_ izotopilor. uraniului pentru procese froatale.

Glueckauf /76,1O/ consideră curgerea continuă a soluţiei
de la un taler teoretic la altul (model discontinuu), Se define?»
te un taler teoretic efectiv ca o unitate de volum (A V) în inte-
riorul căreia concentraţia se poate trata ca uniformă în cele
două faze.

Factorul de separare se calculează cu ajutorul formulei:
-2

(35)

4VS' 4 64 ";w£

Experimental se trasează curba analizelor izotopice pentru
probei* luate din efluent ca o funcţie de volumul respectiv şi sa'
determină îmbogăţirea relativă medic jf, ca intersecţia dreotel
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cu ordonata, iar valoarea 5' este dată de panta dreptei. //o este
presiunea osmotică, iar V este volumul de eflueot.

Avantajul acestei metode de calcul a factorului de separa-
re consta Ia determinarea valorii % pentru zona de precizie maxi-
mă a pastei care poate fi utilizata pentmx zonele cu precizie mi-
că a determinărilor izotopice.

Speding /78,79/ dă următoarea formulă a factorului de se-
parare:

V ci (36)

unde:
Vţ - volumul prebei i, c± - concentraţia, ~ţo - raportul izo-
topic iniţial, Yţ - raportai izotopic Xn fracţiunea i, iar
Q - capacitatea de schimb a răşinii.
Zn cazul numeroaselor procesa de schimb ionic cuplate cu

reacţii de scaimb chimic este dificilă determinarea unei celule
elementare.de separare (talar teoretic) asa cum a fost concepută
Xn studiile anterioare. Zn practică, pentru procesele elementare
se calculează constanta de echilibra globală K, care este consi-

derată egală cu factorul eleaantar de separare.
Zn paragraful M.3. slnt prezentate cercetările experimen-

tale pi brevetele care utilizează procesele frontale.

_t 4» Deplasarea de bandă
O anumiţi cantitate de amestec de Izotopi sXnt adsorbiţi

Xn partea da sus a patului de răşină si slnt eluaţi cu o soluţie
care nu conţine aceşti Izotopi. Befluxarsa chimicii se produce în
frontal si în partea terminală a benzii de uraniu. ConslderXnd că
la deplasarea benzii este atinsă starea de echilibru, iar compo-
ziţia lzotopică nn se modifică Xn zona centrală a benzii Xn tim-
pul deplasării, sa pot scris condiţiile limită pentru zonele A
•1 B ale benzii despărţite de zona centrală:

Zona A {p. . . ZonaB
- x<z,o> - Jn yU»0) - K.X(Z.O) - T o

rco,t) - x<o,t)
) - K. %
Za cazul eluţlel se aplică aoeleasi «odele teoretice ca la
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procesele frontale ţinînd cont de specificul metodei şi aplicXnc
condiţiile limită de mai sus ecuaţiei generale (25) în scopul ot
ţinerii unei ecuaţii caracteristice procesului.

4.1. Calculul factorului de separare.
. In cazul izotopilor uraniului, pentru experienţele de de-

plasare de bandă combinate cu oxido-reducere, A. Căluşaru /95/
prezintă calculul factorului de separare pe o curbă teoretică d*
eluţie (Fig.2 -Fig.14 în teză), care intersectează linia uraniu»
lui natural j la 0,5 şi împarte cantitatea de uraniu din bandjk
în două porţiuni: fracţiunea frontală îmbogăţită şi cea termina»
lă sărăcită. Curba are această configuraţie cînd s-a atins com-
poziţia izotopică de echilibru:

ml. efluent

Fig.2. Forma curbelor efluent în cazul proceselor de eluţie.

In aplicarea acestei metode este necesară cunoaşterea con
poziţiei lzotopice medii a fracţiei îmbogăţite *£ , şl a fracţie
sărăcite ţ n 2• Problema matematică este de a împărţi triunghiul
considerat în două suprafeţe egale Sj şi Sj. Valoarea lui e «îin
figură poate fi găsită utilizînd teorema.lui- Thais*:

e - w.a' q - v.l (47)
Conaiderîhd echivalenţa suprafeţei triunghiului superior

Sj cu a trapezului.inferior SJI se scrie raportul lor, care «stt
egal cu unitatea:

(48)

Deci:

1

2w2. •1.

S l
S 2

w*l

• e ' t l m
(a'-elq+l)

//?. l-a'/fî»

w2

(l-wll+w)

5" ^ ~

. " 2

l -«
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ConsidarXnd intersecţia dreptei din figură cu axa ordonatei

se abţine a' cu care se calculează:

%.x -•% - <«'-» t » f 2 - To - <•'-•> t«>
Factorul de separare "K per stadiu este calculat din rapor-

tul:

<* - (50)

Xn paragraful 4.2. sînt prezentate cercetările experimen-

tata «1 brevetate Xn cară s-a utilizat metoda deplasării de bandă

Xn separarea Izotopilor uraniului.

PARTEA

5. Metode experimentale.

Dispozitivul de separare format din coloane de Pyrex cu

înălţimea da 2,020 m al 0 j _ t " 8 aa cu cămaşă exterioară de 10 mm

«sta adaptat lucrului la temperatură prin interaadiul unui diapo-

zitiv automat compus dintr-unautotransformator, un releu, un ter.-

mocuplu si o spirală da nichelină înfăşurată pa eămasa exterioară

a coloana!. Prin intermediul acestui dispozitiv se menţine tempe-

ratura constantă cu o precizia de £1°C.

'•**— Reactivii folosiţi Xn toate experienţele au fost de puritan

ta p.a. .

Răşina Xn formă O(XV) se obţină prin agitarea cantităţii

da răşină necesară, Xn patru etape, cu soluţia de tetraclorură de

uraniu.

Tetradorura da uraniu aa abţine prin reducerea soluţiei de

dorură de uranil pa amalgam da tine (reducător Jones).

Cantitatea da U(XV) adaorbltă pa răşină sa determină prin

deaorbţla uraniului din 3 ml da răşină eu HNO 3 ltl, iar concentra-

ţia de uraniu aste determinată spaetrofotomatrlc cu araenazo XXI

la lungimea de undă A * €60 »/«. , cu-un spactrofotometru Pye Uni-

cam S.P.SOO. •

Pentru obţinerea răşinii Xa ferma Ti(XXX), ae dizolvă pul-

berea de titan metalic pur Xn acid olorhidric concentrat p.a. si

urme de HF, Duşi dizolvare, soluţia aa diluează si sa agită Xmpre-

ună cu- răşina; cXnd experienţele sa efeetaaasă Xn mediu apK-gllce-

xiaâ* Xn această soluţia aa introducă şl procentul de glloerlnă
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corespunzător.

Soluţia de cloruri de uraniu necesară obţinerii benzilor
de uraniu pe răşina schimbătoare de ioni se prepară din azotat
de uranil p.a. (produs belgian) prin evaporări repetate la sec (3-
4 ori) cu HC1 concentrat. Se.obţine în final o soluţie de aO 2

C 12
0,05 H £n BC1 0,2 M.

Pentru lucrul, laţtenperaturi. ridicate (60-98°C), în scopul
evitării aerării.răşinii, soluţiile de Tid 3 se fac cu apă distl'
lata fiartă şi răcită, iar răşina.este dezaerată.prin fierbere.
Coloanele .Ix^are se - realizează, experienţele am unplu cu o solu-<
ţie de HCl.0,3 H In apă-glicerină şi se lasă.24 h la temperatura
de lucru. Eaşina în formă Ti(III). este.introdusă în coloană prin
cădera liberă prin porţiunea.de lichid,la temperatura de lucru...

După terminarea.experienţei, benzile de uraniu sînt fracţie?
nate cu un colector automat de.probe.şi aceste.fracţiuni sXnt pu-
rificate In vederea.analizei.izotopice. Purificarea.probelor se,
face pe schimbător., de. ioni, iar forma finală este azotat de urai
nil foarte pur. . ;

Analizele.izotopice.s-rau.realizat.cu un spectrometru.de Mi-
să Varian Hat CH6 pe filamente duble de reniu,după un progra»
standard.. . .

Pentru.fiecare analiză-izotopică s-au înregistrat automat,
cel puţin.10 cicluri ale maselor 235-238, s-a calculat o valoare
medie şi abaterea standard£. Pentru toate probele efectuate, e-
roarea medie a fost-mai mică.de.0,5%.

Constantele de distribuţie.s-au.determinat prin agitarea
0,2 g răşină.cu.10.nl soluţie, iar concentratia.de.uraniu a fost
determinată spectrofotometric cu.arsenazo III sau HJOJ. Pentru
calcul s-a.utilizat formula:

_ _ uraniu adsorbit pe rasinS volumul soluţiei / c, v

x -m 3v • (52}
_ uraniu în soluţie greutatea răşinii

6. «azultate experimentale si discuţii.

6.1» Studiul constantelor de distribuţie
Procesele frontal Inverse şi de eluţle, care au la baza

ixldarea şi eluţla ionului U(IV) adsorbit pe răşină catlonică cu
< soluţie de ioni ferici, sînt posibile datorită următoarei serii
constantelor da distribuţie: Ft(III) >O(IV)>OO2>-Fe(ir). Dato-,
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rită rolului important al ionului O(IV) tn această serie, s-a stu-
diat afectul glicerinei asupra constantei de distribuţie în cazul
.acestui ion.

S-au studiat constantele de distribuţie pentru o soluţie
8x10 M D(IV), în funcţie.de procentul de glicerina şi la concen-
traţii diferite de HC1 (0,1 - 2 Mj /89/.

-*••• In media puternic acid (1,5 - 2 H) valoarea constantelor
de distribuţie creşte puţin cu creşterea procentului de glicerina.
La concentraţii de acid clorhidric sub 1 M, constantele de.distri-
buţie nu variază pînă.la.30% glicerina, dar cresc apreciabil.în
domeniul 40-60% glicerina.-Invarianta sau creşterea valorilor cons*
tantelor de distribuţie pentru.ionul U(IV) în soluţiile care con-
ţin glicerina este.un parametru, esenţial care face posibilă.utili-
zarea sistemului apă-glicerină în experienţele de separare a izo-
topilor uraniului prin schimb ionic şi chimic, în care se utili-
zează oxidarea ionilor D(IV) şi eluţia cu ioni Fe(III).
J Datorită acestor proprietăţi, glicerina măreşte considera-
bil stabilitatea soluţiilor faţa de hidroliză.fi permite extinde-
rea domeniului de temepratură pe care se poa-fce lucra.

Acest* concluzii sînt susţinute şi de un studiu al constan-
telor d* distribuţie şi al profilului benzilor de uraniu în siste-
mul aeetat de.amoniu-glicerina pe răşina românească Vionit C.S.3,
asemănătoare rSşinli Dowex 50 /162/.

Din spectrele de absorbţie în vizibil pentru o soluţie de
UOjClj lxlO~2M în apă, 20% ţi 40% glicerina, reiese că extincţia
creste eu crasterea conţinutului de glicerina, iar unele din picu-
rile de absorbţie devin mai evidente. Creşterea absorbţiei poate
£1 explicată pxln creşterea, concentraţiei.ionilor complecşi dato-
rită schimbării in proprietăţile, flzico-chimice ale solventului
ta prezenţa glicerinei.

6.3. Procesul crotatograflc frontal, invers utilizat pentru
separarea izotopilor.uraniului In sistemul Pe(III)-
apa-qllcerin5 - răşină cationlcS în forma o(IV)

O(XV) adsorbit pa răsiaă eattonlot Dowex 50 est* eluat eu

o soluţie de ioni ferici. Are loc o reacţie de osildo-reducerc de

formai •• -

(57)
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principale de schimb izotoplc ,/61,62/, care s«

presupune că au loc între ionii O(IV) şi D(VZ) In forma

se pot scrie în forma:

(
235

a) schimb izotopic în faza răşină (proces lent)

canplex răşină Jrăşină

Irăsină

b) schimb izotopic în faza soluţie (proces rapid)
2 3 5o(vi)of+ + 2 3 8D(vi)o;+ , ^*
•• - Jrăşină L z Jsol

(58)

|?38O(VX)
r&fină

Reacţia globală de schimb izotopic este:
(59)

2 3 5 D(VI)O 2L
ăşină

(60)I . U|rA/v.

In prezent, neexistSnd date experimentale directe asupra

etapelor succesive ale reacţiei (60), este rezonabil să se consi-

dere că această reacţie.este o sumă a unor procese simple.

Rafina, ca suport pentru aceste reacţii şi ca mediu de

multiplicare,- are tendinţa de acumulare a ionului complex ~o,
235iar ionul - 0 est* acumulat în. soluţie. In final banda de ur.v.ii;

va avea o xonă sărăcită £n porţiunea terminală în U, iar fron-

tul şi mijlocul benzii are. o compoziţie izotopică uşor deasupra

compoziţiei- -Izotopice. Iniţiale (Fig.3-7ig.33 din teză). Datorită

acestui efect izotopic constanta de echilibru aparenta K, care

înglobează toate reacţiile existente în sistem, este uşor deviat;

de la unitate. -\.. ^ .*-

: Benzile de uraniu au.fost fractionate cu un colector de

: probe şi ptobelc au fost analizate izotopic la spectrometrul de

• mase. 8-a reprezentat variaţia raportului izotopic 2 3 5U/ 2 3 8U în

funcţia de «umărul de est de.bandă, ti, aproximînd aceste curbe

ou o parabola, '-••-»• reaiizitun program la calculatorul Hewlett

Packard tip 9810. Se trasează astfel curbele izotopice, se inâi-

>că numărul.de centimetri de bandă.la car* se produce inflexiunea

curbei ci aria cu compoziţie ixotopică modlflcată^B. Aceste date
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experimentale permit calculul constantei de echilibru aparente K,
consideraţi egală cu- .factorul elementar de separare «af , cu aju-
torai fonulei (22):

1 + « 1 + (22)

unde:
C o aste concentraţia Iniţială a uraniului
V a «ate volumul efluentului la Intersecţia curbei efluent

pentru procesul frontal Invers cu linia care reprezin-
tă ţ^. Acest punct este dat Xn C B de bandă.

Deoarece In publicaţiile Iul Shimokawa /2S,71/, In care
, abţinut valori pentru K de 1,0006, nu s-a f5cut un studiu

sistematic al acestui proces Xn funcţie de temperatură şi solvent,
Xn prezenta taxă •€• determină valorile teraodinamlce aparente ; ™"•
panttru reacţia da schimb lzotopic Xn apă si anestecuri de apă-gli-
cerină. Se obţin factori de separare de 1,0018.

In tabela .1 (Tabela IX Xn teză) aXnt prezentaţi parametrii
de Jucru fi constantele aparente de echilibru Xn experienţele de
cromatografle frontal Inversă.

In prezenţa glicerlnei, constanta aparentă de echilibru X
Ba est* modificată, spre deosebire de alte sisteme de solvenţi.
Marele avantaj al prezenţei glicerlnei Xn soluţiile da eluenţi
awwtH Xn faptul că măreşte :.stabilitatea soluţiilor faţă de hi-
droliză, permiţlnd studiul la o temperatură de peste 50°C, care
es'te limita superioară de studiu a sistemelor apoase, fără a in-
fluenţa negativ parametrii de separare al izotopilor uraniului.

..- Descreşterea gradului de reticulare de la X 12 la X 2
(exper. 11-13 şi 5 din tab.XX) produce creşterea constantei apa-
renta de echilibru cu mal mult de un ordin de mărime. Din simili-
tudinea variaţiei logaritmului natural al constantei de echilibru
Xn funcţie de gradul de reticulare cu variaţia coeficientului de
auto-dlfuzie Xn funcţia de gradul de reticulare, care este o li-
nie dreaptă eXnd auto-dlfuzia este etapă determinantă de viteză,
*e consideră că etapa determinantă de viteză a reacţiei globale
da schimb lxotopie asta reprezentată de dlfuxla ionilor în faza
răfini (fenomen da transport).

Din fig.3 (Fig.33 din taxă) rezultă că mărirea temperatu-
rii *Va lucru ara o influenţă considerabilă asupra măririi gradu-

separare izotoplcă. Constantele da echilibru calculate
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is i-
«M

S

Wig.3. Raportul de abundenţa izotopica Xn funcţie de lungime»

ooloanel la temperaturi diferite (notaţia experienţelor

este cea din tabela XX).



Tabel 1. Poraantrii de lucru si valorii* constantelor de echi-
ULbru pentru exi>erienţele frontal Inverse, (tab.IX -teză)

l

1

b

i:

Nr. Răşina
c r t . schlabStoaxe

1
4

4
i

6
7
8

9

.0

1

2

3

4

•

DOIMX 50 X 8r •

200-400 sash

Dewex SO.JC.2,
200-400 aesh

Dowex 50 x 4,
200-400 aesh

Dowex 50 X 12,
200-400 aesh

Dowx 50 x 4,
100-209-s»sh

Conc.
gl icerina Elttent

t

0

30

50

F«C13 0,06 M
+

HmC.\ 0,25 H

?eClj 0,2 H +
i a d 0,i'5 H

reci 3 0,5 M +
raci 0,25 M

•*C13 0, 06 M
+

»aCl 0,25 H

. . ..

Temp.
°C

40
fif)
20
^0
20
30
40
60

30

40

20

X

1,000636
1,001795
1,000525
1,001881
1,000505
1,0008379
1,001121
1,001835

1,00062

1,000434

1,001267

1,000962

1,000072

1,00018

paralt, prin integrarea ecuaţiei Ini van't Boff, ciad entalpla
de reacfleAH° - cat. Xn doaenlul de tesţwratură 20-60°C, calculul
Iul entalplel de reacţie AB° • 6,4 eal.mol*1 fi a entropiei de
reacţieAs° - 21,6 x 10*3 cal.0»"1.

Influenţa urs • temperaturii ara de aşteptat, deoarece

prin vdrlrea temperaturii se ating condiţiile de echilibru idea-

le într-un tii»p «ai scurt.
Concentraţia uraniului Xn fata lichidă poato £1 modifica-

tă prin variaţia concentraţiei ionului feric Xn eluent. Se obţin
.«pnstante de echilibra sal aaxl p o t n solvţil ee clorură feric»
•ii diluate (experienţele C, 7, * fi 10 A U



Dimensiunile granulelor de răşină au o influenţă mare asu-
pra parametrilor de separare. Constanta de echilibru obţinută pen-
tru experier.ţa pe Dowex.50 x 4, 200-400 mesh (exper.12 tab.IX) es-
te de 5 orx mai mare declt cea obţinută pe Dowex 50 x 4, 100-200
mesh (exper.14 tab.IX). Această comportare se explică prin faptul
că răşinile cu dimensiuni mici ale granulei de răşină au avanta-
jul unei suprafeţe active mai mari şi mai uşor accesibilă ionilor
de uraniu.

6.4. Procesul cromatografic.bazat pe-metoda deplasării
de bandă utilizat-pentru.separarea izotopilor ura
uraniului /94,165/.

Dean /96/ utilizează, acest -proces -la separarea izotopilor
uraniului şi ajunge la concluzia că Xn frontul şl Xn partea termi-
nală se produce.îmbogăţirea în O, ceea ce nu corespunde cu
realitatea. ....... . ;

In lucrările efactuate.Xn această teză.se stabileşte fapt '
tul că Xn .frontul.benzilor are loc concentrarea>~-.lzotopului O
şi Xn zona.terminală se produce.sărăcirea Xn.acest izotop. Scopul
experienţelor este de a.găsi.parametrii de separare optimi pentru
izotopii uraniului şi.de a-da o.soluţie tehnologică pentru o cas-
cadă de separare a.izotopilor;uraniului

Peste răşină In formă Ti(III) se trece soluţia de OO2C12

0,05 H Xn HC1 0,2 M pXnă clnd se formează o bandă de D(IV) de lun-
gimea dorită, conform reacţiei :

0 ( v l )sol + 2 T i ( I I I ) răşini* u{lv>răşln« + 2 T i ( I V )sol

(63)
In următoarea etapă.se întrerupe alimentarea cu DOjClj şi

se deplasează banda cu o sqluţie de FeClş+HCl+glicerină. Prin cele
două prooeae de oxido-reducere din frontul şi partea terminală a
benzii se realizează multiplicarea şi continuitatea procesului.

Se atudiasă influenţa lungimii de deplasare a benzii asu-
pra profilului curbelor izotopice In scopul determinării experimen-
tale a cumulării lucrului de separare. La lungimi de deplasare
mici ale benzii de uraniu, se modifică numai o parte din cantita-
tea de uraniu, cealaltă parte avlnd compoziţia izotopică a materia-
lului de alimentare şi formlnd un palier Xn legiunea centrală a
curbei (forma caracteristică de S) - Fig.4 curba 1 (Fig.40 Xn teză)

Pentru lungimi de deplasare mal mar:*., cum este cazul curbei
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"2 - Fig.4. (Fig.40 In teză), *e atinge echilibrul Izotopic, iar
modificarea compoziţiei izotopice variază linear In lungul benzii
de uraniu. S« observă o cunilare afLucrului de separare propor-
ţională eu lungimea de deplaaare care se realizează numai plnă
la atingerea echilibrului izotopic, deplasarea ulterioară a benzii
echilibrate avtnd loc fără cumularea lucrului de separare. Conse-
cinţa practică a.acestei comportări.est* faptul că pentru a obţi-
ne o Modificare apreciabilă a raportului Izotopic este necesară
separarea fracţiunii. îmbogăţite şi a celei sărăcite si repetarea
procesului .pentru .fracţiunea îmbogăţită.

Prezenţa, glicerlnel In aceste experienţe măreşte stabili-
tatea faţă de.hidroliză.a întregului sistem si permite atingerea
unor temperaturi de lucru.de 95°C.

Xxperienţa de deplasare de bandă pe răşina In formă Ti(III)
s-a realizat la 2$, 50, 60, 60 si 95°C. Pînă la 50°C se observă
un efect izotopic antagonist efectului izotopic reprezentat de
reacţia (60), observat'si. In experienţele frontale directe /75/.
Această comportară se datoreste efectului izotopic prezent in
reacţia (63), oare preferi.Izotopul u si care reduce gradul
de îmbogăţire obţinut datorit! efectului Izotopic al reacţiei (60).

Paste 50°C, efectul izotopic antagonist este anulat prin
creşterea temperaturii, supamfaţa corespunzătoare uraniului îmbo-
găţit creşte proporţional cu creşterea temperaturii. In Fig.5
(Fig.43 In teză) slnt prezentate experienţele pentru 60, 80 şi
•5°C. Valoarea maximi atinşi la 60°C pentru raportul Izotopic
est* 0,745, la 80°C - 0,751, iar la 95°C parametrii de separare
•cad sub cei obţinuţi la 60°C.-La 95°C glicerina nu mai Împiedi-
ci fenomenele de hldrollzt, se produc aerări ale patului de ră-
şină, caz* perturbi fenomenele de schimb Izotopic.

Pentru curba obţinută la 80°C a-a aplicat metoda de cal-
cul a factorului de separare<X prezentată In paragraful 4.1 şi
a-a obţinut o valoare de 1,0213.

Xn scopul măririi parametrilor de separare prin cuplarea
diferitelor tipuri de reacţii Intre faza soluţie şi răşină (sos-.-
plexare lntr-o faşă combinată eu oxido-reducere In altă fază),
al căror «fact Izotopicse cumulează, s-a utilizat acidul lactic
ea complexant pentru ionii O(XV) si U(VX). Deplasarea benzilor
sa face cu F«Cl34HCl+gllc*rină, la ear* se introduce 0,2 N acid
lactic fi 0,1 H cloruri da amoniu. S-a efectuat o experienţă la
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1

temperatura camerei, în care s-a atins o valoare maximi a rapor-
tului izotopic de 0,739, şi o experienţă la 90°C, In care 8-au
obţinut parametrii de separare mai puţin eficienţi faţă de 25°C.

6.6. Calculul cascadelor de separare a Izotopilor
uraniului pentru combustibili nucleari 3% si
pentru materiale puternic Îmbogăţite 93%

Factorul de separare pe unitate 1,0213 obţinut pentru
schimbul ionic şi chimic aplicat separării izotopilor uraniului ,•
faţă de 1,0133 şi 1,0043 pentru centrifugare si difuzie pentru
aceeaşi izotopi, au creat prenizele favoraJiile pentru considera-
rea metodei schimbului ionic ca o metodă aplicabilă pe scară lar-
gă la îmbogăţirea izotopilor uraniului.

Metoda schimbului ionic şi chimic oferă avantajul tehno-
logic al alegerii elementului de cascadă şl optimizării lui. A-
ceastă posibilitate de alegere a unităţii de separare se datore?»
te faptului că In această unitate nu se realizează o separare la
nivelul factorului elementar de separare ca In cazul difuziei şi
centrifugării, şi se poate cumula efectul unul multiplu al aoes*
tui factor la nivelul unei unităţi de separare. In cazul experien-
ţei In care s-a obţinut factorul do separare 1,0313 se consideră
ca unitate de separare prin schimb ionic o coloană cu lungimea
de 8 m, pe care s-a deplasat o bandă de 51 la 80°C.

Pentru această unitate s-a aplicat calculul cascadelor
de separare a izotopilor uraniului pentru 3% O şi pentru mate-
riale puternic îmbogăţite (93*. 2 3 5 D ) . Xn tabelul 3(tab.ZVXX Xa
teză) sXnt prezentate rezultatele calculului comparativ cu difu-
zia gazoasă şi centrifugarea.

Consumul de energie şi aspectele economice nu slnt tncă
suficient clarificate.
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^0.73
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0.71

0.70 -

0.0 0.1 0A OB 0.5 Wxt
lung, benzii, t unitdp

Fig,4. Variaţia «oapozlţiel lsotoplee a uraniului In «fluent In
funcţia de lunglMa benzii, cluant F«C13 0,2 M + aci 0,3 M + gli-
oarlnl 304, t«9t>«ntura 60°C» 1. 1-70 en, distanţa de deplasare
200 cat {3 x 1), 2. 1*55 ca, distanţa de deplasare 750 ca (12 x 1)
Jttslna utilixatS - Oowcx 50 x 8, 200-400 mceit.



I

0.70 -

a 0.0 02 OA 0.6 08 1.0*1
Lung, benzii, i un'ifdfi

Pig.5. Variaţia raportului da abundenţa izotoplea In funcţia da
luncriaaa bans'll da O (IV) daplaaata pa răşina Ti (III) cu eluanfc
PaCl3 0,2 M + HCX 0,3 M. Condlţllla axperiaentala alnt praianta-
tc In tabala 2'
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Tabel 2. Condiţiile experimentale pentru experienţele de deplasa-

re de bandă.prezentate I E Fig.5.

:urbei
Temp. Glicerina

% distanţa d e p l a a a r e

deplasare cm/zi

Tipul de

răşina

1 - 51 cm

80 40 pe 800 cm "' 10

(13,3 x 1)

Dcwex 50 x 8
200-400 nesh

1 - 55 ca

60 30 pe 700 cm 10

(12 x 1)

Dowex 50 x e
200-400 mesh

1 - 40 cm

3. » 95 50 pe 600 cm 20

(10 x 1)

Dowex 50 x 4
200-400 mesh

Tabel 3. Tabel comparativ între difuzia gazoasă, centrifugare şi

schimbul ionic pentru elementele principale ale casca-

dei (material de alimentare uraniu natural 0,725% O;

striping 0,4% 2 3 5 D ) /94/.

Parametru %2£*. Centrifugare Unitate de schimb
ionic si chimic

Factor de separare
pe stadie 1,0043 1,01 . 1,0213

Ir., stadiilor, de separare 951 309 193

Cantit. de uraniu In cas-
cadă pe unit. de produs

(noii O}
06.000 112.000 24.700

93%235O
Hr.. stadiilor de separare 2777 1629 743

Cantit. de uraniu In cas-
cada pa unit. de produs

(moli O)
6.993.000 6.840.000 1.508.000
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CONCLOZII

1. Invarianta sau creşterea valorilor constantelor de dis-
tribuţie pentru ionul U(IV) In soluţiile clorbldrice care'conţin '
glicerina este un parametru, esenţial, care face posibila utiliza-
rea sistemului apă-glicerlnă In experienţele de separare a izoto-
pilor uraniului.prin schimb.ionic şi schimb chimic, în care se u-
tilizează oxidarea ionilor U(IV) şl eluţia cu ioni Fe(IXI). Pre-*
zenţa glicerinei nu schimba locul O(IV) In seria constantelor de
distribuţie Fe (III) ̂  0 (IV) 7 O (VI) 7Fe (XI).

2. Determinarea, constantelor de distribuţie.pentru Ionii
uranil Sn soluţii de acetat de.uranil.indică, drept condiţie_optl~-
mă pentru eluant concentraţia de 0,25 H acetat da amoniu la.pB *
4,95 In experienţei': -de. deplasare, da baadX.de uraniu, pe-răşină-,
romaneasca Vionlt C.S..3; La-acest-pH.benzile.de uraniu.slnt bine
delimitate si oeplasarea.lor.se efectuează în.condiţii optime. .

3» Curbele de. eluţie.obţinute.prin.analiza speetrofoto -
oetrică a concentraţiei.uraniului.din probe pentru experienţele.
de deplasare de bandă. pe. răşină Vionit C.S.3 cu.acetat de amoniu
pH-4,95 îşi păstrează forma.pentru 10 şi 20% glicerina, la procen-
te nai mari apare tendinţa de.întindere a părţii terminale a ben-
zilor de uraniu.. In cazul experienţei realizate pe răşina Zenit I
profilul benzli.de eluţietşi păstrează forma pXnă la 40* glice-
rina In eluant.

Deplasarea de bandă pe.răşină Vionit C.S.3 se poate face
cu procente mici de.glicerina In.eluant.

4. Prezenţa glicerinei In eluant.utilizată In experienţe-
le frontal inversa şi du deplasare de bandă.permite mărirea de
niului temperaturii de lucru peste 50°, limita.superioară.de
peratură In.soluţiile apoase,.datorită, acţiunii.de stabilizare a
soluţiilor de clorură ferică, clorură de uranil şi titan-faţă de
hidroliză. Se poate.atinge.o.temperatură.de lucru de 80°C.

5. Creşterea stabilităţii soluţiilor faţă de hidroliză
In prezenţa glicerinei se datoreste schimbării proprietăţilor fi-
zico-chimice ale solventului. Această schimbare favorizează for-
marea ionilor complecşi.

Argumentele experimentale care confirmă această conclu-
zie dint următoarele» .. .

- creşterea constantelor de distribuţie ale ionului O (XV).
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In mediu de add clorhidrie 0,1 M - 1 M cu creşterea procentului
de glicerina de la 30 la 60%.

- se observă creşterea existenţei şl accentuarea picuri-
lor de absorbţie cu creşterea procentului de glicerina, Xn spec-
trele de absorbţie In vizibil pentru o soluţie de OO2C12 lxlO

-1H.

- spectrele de absorbţie In vizibil pentru soluţia de
T l & 3 Indică apariţia aglomerărilor de hidroliză după 24 ore In
soluţii apoase, după 15 zile In soluţii cu 10% glicerina şl după
30 zile 'in 20% glicerina.

• 6. Glicerina nu modifică spectrele de absorbţie In vizi-
bil caracteristice soluţiilor de IX>2C12 şl Tl& 3.

Din acest fapt experimental se trage concluzia eă pre-
zenţa glicerinei nu modifică natura proceselor care au loc In
aceste soluţii.

7. Procesul cromatografic frontal invers a fost utili-
zat pentru separarea izotopilor uraniului In sistamul Fe(ZZZ) -
apă - glicerina In soluţie - răşină catlonlcă In forma O(XV).

Zn acest scop s-au tras concluziile următoare asupra in-
fluenţei parametrilor principali, asupra constantei de echilibru
a reacţiei de schimb izotopic globale (60):

- prezenţa glicerinei nu modifică constanta de echili-
bru aparentă şi permite mărirea domeniului de temperatură pe care
se pot realiza experienţele.

-descreşterea gradului de reticulare al răşinii de la
X 12 la X2 produce creşterea constantei K cu mai mult de un or-
din de mărime. Gradele de reticulare mici slnt mult mal eficien-
te In separarea izotopilor uraniului.

- mărirea temperaturii de lucru de la 20° la 60°C are
un efect considerabil asupra îmbunătăţirii parametrilor de sepa-
rare lzotopică.

- soluţiile mai puţin concentrate de FeCl^ In eluant
produc mărirea constantei aparente de echilibru K, prin modifica"
rea concentraţieţuranlului din faza lichidă.

- răşinile cu dimensiuni de 200-400 mesh oferă condiţii
optime de separare permiţlnd atingerea mai rapidă a echilibrelor
de reacţie.

8. Entalpla de reacţie aparentă pentru reacţia (60) a
fost determinată ca fiind A H° • 6,4 cal.mol"1, iar entropia de
reacţie ă S° - 21,6 x IO"3 cal°K-1.

9. Difuzia Ionilor In* Interiorul structurii răşinii es-i
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te etapa determinantă de viteză a reacţiei globale de schimb lzo-
topic. Această concluzie este susţinută de variaţia' lnK Xn func-
ţie de gradul de reticulare care este o dreapta similară cu varia-
ţia logaritmului natural al coeficientului de auto-difuzie cu gra-
dul de reticulare cînd difuzia este etapă determinanta de viteză.

10. Metoda cromatografică de deplasare de bandă a fost
aplicată la separarea izotopilor uraniului pe răşina în formă
Ti(III) cu soluţie FeCl3+gllcerin&. Din studiul influenţei para-
metrilor principali asupra eficacităţii de separare a izotopilor
uraniului s-au tras următoarele concluzii:

- la lungimi mici de deplasare a benzii, se modifică izotopic
numai o parte de uraniu, cealaltă parte rămlne la compoziţia izo-
topică a materialului de alimentare. Curbele lzotopice au o - formă
caracteristică de S. Pentru lungimi de deplasare ami mari (8 x 1)
se atinge echilibrul izotopic, iar modificarea compoziţiei izoto-
pice variază linear în lungul benzii de uraniu.

- suprafaţa care reprezintă cantitatea de uraniu îmbogăţit nu
creşte proporţional cu lungimea de deplasare a benzii. După atin-
gerea echilibrului izotopic, deplasarea ulterioară a benzii se
produce fără mărirea lucrului de separare. Pentru a obţine o modi-
ficare apreciabilă este necesară separarea fracţiunii îmbogăţite
şi sărăcite şi repetarea procesului In cascade de separare.

- mărirea temperaturii are un rol deosebit de mare In îmbunătă-
ţirea parametrilor de separare ai izotopilor uraniului. Datorită
prezenţei glicerinei a-a putut mări domeniul de temperatură plnă
la 80°C, cînd s-a obţinut o valoare maximă a raportului izotopic
de 0,751 şi un factor de separare calculat de 1,0213.

- plnă la 50°C slnt prezente In sistem două efecte izotopice
antagoniste, care micşorează îmbogăţirea « W H » » obţinută.

- după 50°C efectul antagonist din frontul benzii dispar* şi
îmbogăţirea realizată creşte.

- temperatura de lucru nu poate depăşi 90°c datorită aerărll
răşinii şl hidrolizei sistemului.

- în prezenţa acidului lactic drept complexant, pentru 25°C,
deşi există un efect iaotopic antagonist, se obţin modificări 1-
zotopice mai mari faţă de valorile izotopice obţinut* In frontul
curbei la 90°C.

11. Pe baza realizărilor experimentale obţinut* se ajun-
ge la concluzia că uchimbul Ionic şi chimic Intre formei* de va-
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lentă XV şi VI ale uraniului poate fi aplicat la separarea izoto-
pilor pe baza unităţii de separare. Spre deosebire de procedeele
aplicate actual, difuzia gazoasă, centrifugarea şi metoda duzelor»
la care fiecare treaptă corespunde unui factor elementar de sepa-
rare, în unitatea prin schimb ionic şl chimic pot fi emulaţi mai
mulţi factori elementari de separare Intr-o treaptă prin optimiza—
rea benzii şi a lungimii de deplasare.

Unitatea de separare cea mal eficace este formată dintr-o
coloană înaltă de 8 m cu Pju,*"1 0,8 cm umplută cu răşină Dowex 50x8
200-40*0 mesh, pe care se deplasează la 80°C o bandă de uraniu cu
lungimea de 51 cm, factor de separare pe unitate - 1,0213.

12. Pe baza factorului de separare 1,0213 s-au calculat
parametrii principali caracteristici unei cascade de îmbogăţire
a Izotopilor şi s-au comparat cu cel obţinuţi pentru centrifuga-
re şi difuzie. Metoda schimbului ionic apare avantajoasă sub efec-
tul factorilor de cascadă şi In plus datorită faptului că unita-
tea de schimb ionic este mal uşor de realizat tehnologic.

Tin să mulţumesc tovarăşului or. Ing. Aurelian Căluşaru
pentru sprijinul deosebit acordat In formarea mea. ca cercetător
şi pentru îndrumarea de înaltă competenţă ştiinţifică în perioa-
da stagiului de doctorat.

Mulţumesc tovarăşului cercetător ştiinţific principal
Ord Eugen pentru sprijinul acordat în efectuarea programelor
la calculator şi pentru discuţiile fructuoase purtate în acest
domeniu.

Mulţumesc tuturor colegilor care nt-au ajutat şi încura-
t*t Xa. «ceasta perioadă.
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