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R E S U M O

estudos qualitativos do com

portamento de distribuição do Ácido Nitrico, Th(IV) e Eu{III)se

paradamente no sistema HXO3 - H2O - TBP - n-Dodecano, além do

efeito da temperatura no coeficiente de distribuição do Th(IV)/i

- \ *

Dados sobre, coeficientes de distribuição de Metais Actní !

deos tais como U, Pu\e Produtos de Fissão como também de Ácido/

Nitrico em TBP - n-Dodècano apresentam grande importância para

o estudo das condições ótimas de operação e para ura eficiente
- \ _ /

controle das operações de extração no reprocessamento de cornbus

tível nuclear pelo processo PURBx, enquanto que os referentes ao

Th (IV) apresentam interesse em relação ao reprocessamento dè com

bustlveis a Tõrio. \ ^

Dados sobre a atividade termodinâmica do^TBP no /sistema

HND3 - H2O - TBP - n - JBodecano são importantes para a predição

de coeficientes de distribuição de Ü, Pu e Produtos de Fissão no "*"jiioi t •nu ninnrJB*TTr irír"T rrn 11 ii lir> r<n">ifti inatUdn'i coeficientes de dis

tribuição de Eu(III) entre soluções aquosas de HNO3 e TBP em n-_J

Dodecano. Devido ao fato de que a composição do complexo de ./

Eu(III) extraído na fase orgânica é bem conhecida, pode-se fazer

uma predição sobre o decurso teórico da dependência do coefici

ente de distribuição do Eu(III) com a concentração de TBP. Des

vios da dependência experimental em relação aos valores teóri

cos dão informações sobre a atividade termodinâmica do TBP . na

fase orgânica. Uma descrição matemática para o coeficiente de

distribuição do Eu(III) e HUO3 no sistema mencionado foi sugeri

da. Essa descrição permite uma avaliação do comportamento do co

eficiente de atividade do TBP na fase orgânica.

ii



Z U S S A M E N F A S S U N G

In dieser Arbeit wurden qualitativen Beschreibungen des

Verhâltnisses der Veteilungskoeffizienten von Salpetersâure,

Th(IV) und Eu(III) im System HNO -H O-n-Dudekan und des Effekts

der Temperatur fiber den Verteilungskoeffizientvan Th(IV) voree

stellt.

Daten fiber Verteilungskoeffizienten von Actiniden wie U,

Pu und Spaltprodukten und auch von Salpetersâure im TBP-n-Do

dekan sind sehr wichtig für die Bestinunung von Bedingunçen für

den optima11en Verlauf von Extraktionsverfahren in der Wiede

raufarbeitung von Kernbrennstoffen im Purex-Prozess,andereseits

die auf Th(IV) betreffenden Daten sind ebenfalls wichtig für die

VJiederaufarbeitung von Thorium-kernbrennstoffen.

Daten fiber die thermodynanische Aktivitãt von TBP in deni

System HNO^-H-O-TBP-n-Dodekan sind wichtig für die Voraussage

von Verteilungskoeffizienten von U, Pu und Spaltprodukten in

Purex-Verfahren. In dieser Arbeit wurde der Verteilungskoeffizi

ent von Eu(III) zwischen wâssriçen Ldsungen von Salpetersâure

und TBP ir n-Dodekan gemessen. Weil die Zussamensetzung des ex

trahierten Komplexes von Eu(III) bekannt is kann der teoreti-

sche Verlauf der Abhângigkeit des Verteilungskoeffizienten von

Bu(III) von der TBP-Konzentration vorausgesagt werden. Abwei-

chungen der experimentellen Abhângigkeiten von den theoretischen

geben dan» Auskunft fiber die thermodynamishe Aktivitat von TBP

in der organischen Phase. Eine mathematische Beschreibung des

Verteilungskoeffizienten von Eu(III) und HNO3 im ervShnten Systen

wurde vorgeschlagen. Diese Beschreibung erlaubt, eine SchStzung

fiber das Verhâltniss der Aktivitâtskoeffizi-enten von TBP in der

Organischen Phase.



A B S T R A C T

Tn t.M rr~Tmrfr wnn rrrrmnt vri-.a qualitative description of

the behaviour of distribution coefficients of Nitric Acid,Th(IV)

and Eu(III) separately in the system HNO,-H_0-TBP-n-Dodecan and

the effect of the temperature in the distribution coefficient of

Th(IV)

Data about the distribution coefficient of Actiniae like

ü, Pu and Fission^Rçoducts and also Nitric Acid in TBP-n-Dodecan

are very important foi1 the study of the optimal conditions for

operating and for a ef f icienÈ^eçntrol of the extraction processes

in the reprocessing of nuclfear fu<L by PUREX process and data

about the distribution of Th(IV) in TBP̂ -n-Dodecan are important

for the reprocessing of Thorium nuclear fuels.

Data about—th&—fehei-modynamie—aotivity-pfTBP

5yüLmn IINOvHtf̂ Q-»TBP-Dodacan̂  -iüsa-- ef—ImpõftancêTõr p

distribution çòéfíieienfcs of IU Pu

^process. "WÊBBBk9g;iia&F?-The distribution coefficient of

Eu(III) between aqueous solutions Nitric Acid and solutions of TBP

in n-Dodecan «•*• measnredj Since tliu Luwpooition of the exctrncted

Eu (HI) complex i s known, the theoretical course of the de

pendency of the distribution coefficient on the TBP concentration

can be predicted. Deviations of experimental dependencies from

theoretical ones give then information about the thermodynamic

null Atfi I f of TBP in the organic phase. A mathematical description

for the distribution coefficients of Eu(III) and HNO- in the «en

tioned system was sugested. This description will make possible

an avaliation of the behaviour of the activity coefficients of

TBP in the organic phase.

i v
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

Devido ao crescente desenvolvimento da Tecnologia Nucle-

ar nos últimos anos t? ã construção a cada ano de novos reatores

nucleares, surge em nossos dias o problema da produção sempre

maior de combustível irradiado. Devido a isso o problema do re

processamento de combustíveis nucleares se apresenta como uma

questão de fundamental importância com a necessidade da criação

de novas usinas de reprocessamento, o uso de novas técnicas no

reprocessamento e a reavaliação e modificação das técnicas con

vencionais. Mais devido à razões políticas do que econômicas, a

situação atual em todo o mundo mostra que em relação â demanda

de combustível nuclear, as capacidades de reprocessamento são

completamente insuficientes, conduzindo ao armazenamento de um

número sempre crescente de material irradiado com um aumento nos

níveis de radiação produzidos.

0 tratamento a ser dado ao combustível nuclear irradiado,
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depende da sua composição,do tipo de reator nuclear e de suas

características de funcionamento tais como a potência e o burn

-up. Para os reatores nucleares mais difundidos na atualidade,

os reatores do tipo LWR (Light Water Reactor),o elemento corabus

tível ê constituído por um conjunto de barras contendo 3% de

U-235 como material flssil. As barras de combustível permanescem

em média de 2 a 3 anos no núcleo do reator. Como fatores limitan

tes do tempo de permanência das barras de combustível no reator

estão o decréscimo de sua estabilidade mecinica devido aos altos

níveis de radiação a que estão submetidos e a formação de elemen

tos "envenenadores" de neutrons com a conseqüente redução da ca

pacidade de produção de potência do combustível. As barras de

combustível são armazenadas em piscinas localizadas na própria es

tação de potência e após um período de cerca de 5 meses - quando

o nível de radioatividade 8 e tf proveniente dos isótopos de meia

vida mais curta tenha decaído a níveis que ofereçam segurança ãs

futuras operações,devem ser conduzidos ã usina de reprocessamen

to. |5|, |9|,|l2|,|l9|.

Os objetivos do reprocessamento são: recuperar os materi-

ais físseis contidos no elemento irradiado jã que em média 0,7%

em peso de U-235 permanece no combustível irradiado após sua re

tirada do reator e oferecer condições de segurança para a subse

quente operação de acondicionamento pela separação de Produtos

de Fissão altamente radioativos. 0 Plutõnio físsil recuperacb po

de ser utilizado na fabricação de novo material combustível na

forma de õxidos mistos para serem utilizados principalmente nos

reatores reprodutores rápidos (FBR). 118|,130 j.

0 método de reprocessamento atualmente consagrado em to-
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do o mundo para combustíveis de reatores do tipo PWR (Pressuri-

zed Water Reactor) é o processo PUREX (Plutonium Uranium Reduc-

tion Extraction process). O processo PÜREX se baseia na extra

ção em contra-corrente dos isõtopos flsseis U-235, Pu-239 e Pu

-241 contidos na forma de íons U(VI), Ü(IV), Pu(vi) e Pu(IV),

presentes em uma solução concentrada de ácido nltrico,utilizada

para dissolução da barra de combustível, por meio de uma mistu

ra extratora.de TBP (tri-n-Butilfosfato) dissolvido ã 30% em vo

lume em n-Dodecano. O Urânio e o Plutõnio são inicialmente ex

traídos para a fase orgânica enquanto que os Produtos de Fissão

permanecem em solução aquosa devido aos seus baixos coeficientes

de distribuição em TBP. Em seguida U e Pu são separados um do

outro, através da redução seletiva do Pu(IV) ã Pu (III) que pos

sui um baixo coeficiente de distribuição e passa para a fase a

quosa, enquanto que o Urânio permanece na fase orgânica na for

ma de U(VI). Essa redução se processa pela adição de U(IV) como

agente redutor, o qual pode ser obtido eletroliticamente e é es

tabilizado por hidrazina. 0 Urânio é então re-extraído da fase or

gânica por meio de uma solução diluída de ÁcidoNitrico. Os Pro

dutos de Fissão altamente radioativos são concentrados e armaze

nados para futuras operações de recuperação de isótopos e acon

dicionamento definitivo do resíduo nuclear. As soluções de U e

Pu seguem respectivamente para os ciclos de purificação de U e

Pu, usando extração por solvente com TBP-30%-n-Dodecano e em ai

guns casos na purificação de Pu também trocadores iônicos usan

do Arainas terceárias. Com este processo de purificação atinge-se

fatores de descontaminação da ordem de 10 para o Urânio e de a

té IO7 para o Pu. |20|.

0 uso consagrado do TBP como solvente no reprocessamento
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de combustível nuclear tem sua justificativa nas suas excepcio

nais qualidades: boa estabilidade química frente ao Ácido Nitri

co e ã radiação coin baixo Índice de degradação, boa capacidade

de extração de metais Actinideos de Valencia +4 e +6, além de

propriedades físicas convenientes, tais como viscosidade, peso

especifico, pontos de fusão e ebulição, índice de refração,cons

tante dielétrica, etc,o que viabiliza a sua aplicação tecnoló

gica em usinas de reprocessamento. A presença do n-Dodecano co

mo diluente além de ajustar as referidas propriedades físicas â

valores convenientes às condições do processo, também traz a

vantagem econômica de reduzir o consumo de TBP. |l|,|26|.

O TBP forma cor. Actinideos de Valencia +6 e +4,complexos/

do tipo MO2(NO3)2.2TH? e M(NO3)..2TBP - onde M representa o

metal Actinídeo. Em alguns casos a estrutura desses complexos

pode ser elucidada ccr. o auxílio da análise por raios-X,no caso

da extração do U(VI), por exemplo, a estrutura do complexo UO2

(NO,)., .. 2TBP pode ser representada por fi9( z

0

onde as moléculas de T3P estão representadas por (BuO)_P=0.

O mecanismo de extração desses metais por TBP pode ser re

presentado pelas seguintes equações:

+2M0 2
+ 2 + 2N0~ • 2 C?^MD 2(NO 3) 2 . 2TBP (D

M+4M+4 • 4N0~ + 2 TB? ;£ M(NO3>4 '. 2fBP (II)

onde a barra sobre a fórmula representa espécies químicas na fa
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se orgânica.

O mecanismo de extração por meio de TBP se dá portanto per

solvatação do nitrato metálico presente" na fase aquosa, através

das moléculas do TBP nas proximidades da interface entre as du

as fases. Isso ocorre devido ã ação do grupo funcional -P = O,

que se liga coordenativamente aos orbitais vazios do metal pos

sibilitando a formação do complexo molecular na fase orgânica.

Neste processo o complexo na fase orgânica adquire estabilidade

extra devido ã solvatação pelas moléculas de TBP. |l4|.

A eficiência da extração pode ser avaliada por meio do

coeficiente de distribuição:

M4
" M

onde cTT representa a concentração total de M na fase orgânica e

CM a concentração total de M na fase aguosa, isto é, a soma das

concentrações de todas espécies envolvendo M na respectiva fa

se.

Em usinas de reprocessamento, a extração de materiais com

bustlveis é feita por meio de equipamentos extratores tais como

colunas pulsantes e misturador-decantadores. No projeto e a

valiação de funcionamento desses equipamentos é importante o co

nhecimento dos valores dos coeficientes de distribuição de ü,Pu

e alguns Produtos de Fissão para diferentes condições de proces

so. Para um prognóstico acerca do valor do coeficiente dedistri

buição é necessário saber como ele se comporta diante de modifi

cações .de variáveis do processo tais como concentração do ácido

nitrico, concentração do TBP, temperatura, etc. |22| . Partindo-

-se de uma equação de extração mais geral e fazendo-se certas
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considerações pode-se chegar à uma expressão analítica para o

coeficiente de extração do metal M"1 (ver apêndice A.2) :

m n

DM = KMCNOÍ CDM = KMCNOÍ CTBP

O maior problema para uma predição correta dos valores

do coeficiente de distribuição reside no fato de que nas condi

ções práticas em que se realiza o reprocessamento de combustl

veis nucleares, a constante estequiométrica de equilíbrio K,nao

apresenta valor constante mas varia devido ã variação nos valo

res dos coeficientes de atividade com a composição do sistema.

A não constância dos coeficientes de atividade reflete o compor

tamento não ideal dessas soluções. Esse afastamento da idealida

de pode ser verificado em soluções orgânicas de não eletrólitos

mesmo quando bastante diluídas e 5 bem mais pronunciado em solu

ções de eletrólitos principalmente quando concentradas. A forma

das funções que regem tais variações é difícil de ser assegurada

e o tratamento dado até aqui ao problema tem sido praticamente

empírico.1331 -

Com relação a esses problemas,tem-se proposto várias a-

proximações, duas das quais tem tido emprego mais amplo e se

baseiam nos conceitos de força iônica constante e do meio iõni

co constante. O conceito de força iônica tem origem teórica e

estabelece que em um meio de força iônica I constante, o coefi

ciente de atividade dos eletrólitos permanece constante. O con

ceito de meio iônico é um conceito empírico e estabelece que,

quando a composição da solução é mantida constante o coeficien

te de atividade de seus componentes permanece constante. A cons

tante de equilíbrio pode ser então descrita de forma empírica
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em função da força iõnica da solução. Esse procedimento no en-

tanto traz muitas desvantagens já que a constância dos coefici

entes de atividade coin a força iõnica se mantém apenas para con

centrações de íons abaixo de O,1M, enquanto que no caso prático

em reprocessainento, trabalha-se com soluções bom mais concentra

das.

A atividade de nitratos metálicos na fase aquosa tem si

do determinada por raétcJos que se baseiam principalmente na me

dida de potenciais de células eletroquímicas e no abaixamento do

ponto de fusão ou elevação do ponto de ebulição nessas soluções

pela adição de eletrólitos.

Para o caso de soluções orgânicas nem sempre esses meto

dos podem ser aplicados e pouco se conhece a respeito da ativi

dade dos componentes dessas soluções. No caso de soluções de TBP

em n-Dodecano bastante diluídas, estas se aproximam de soluções

ideais devido ã baixa constante dielétrica do TBP. o que reduz

os efeitos de não idealidade produzidos pela presença de um sol

vente polar em diluente apoiar. 124| , | 38 | .

Entre os efeitos que levam ã não idealidades na fase or

gânica, podem-se distinguir efeitos não específicos e efeitos

específicos. Os efeitos não específicos se caracterizam pela ai

tsração dos coeficientes de atividade devido a variação de ener

gia livre inerente ao processo de dissolução. Os efeitos especí

ficos se relacionam com a variação dos coeficientes de ativida

de devido a formação de compostos, associação, dissociação,etc.

No caso 'das soluções de TBP que constituem a fase orgânica, um

dos principais fatores que levam ao aparecimento de não ideali-

dades é a formação dos complexos de TBP com os nitratos meta
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licos, com Ácido liítrico e coro H20. |25J.

Nesse Trabalho foram feitos estudos qualitativos sobre o

comportamento dos coeficientes de distribuição de Ãcido N&rico,

Tório e Európio separadamente no sistema TBP 30%-n-Dodecano-H-O

-HNO,. Foi estudado como o coeficiente de distribuição de cada

um desses elementos se comporta â medida que a concentração de

Ácido Nltrico varia na fase aquosa. Ao lado disso foi estudada

a coextração do ácido nítrico pelo TBP na extração de Eujni) .

Foi também estudado o efeito da temperatura no coeficiente de

distribuição do Tório e do Ácido Nítrico no sistema mencionado,

para duas concentrações de ácido nítrico na fase aquosa. Também

um estudo sobre a alteração dos coeficientes de atividade do TBP

com as concentrações de TBP e de Ácido Nítrico no sistema menci

onado foi apresentado.

A importância dos dados obtidos reside no fato de que a-

queles referentes ao Th(IV) no sistema em estudo são encortrados

na literatura especializada com escassez enquanto que os referen

tes ã extração de Eu CHI) são praticamente inexistentes. Além

disso os dados obtidos com Eu(III) possibilitam o estudo sobre

alterações no coeficiente de atividade do TBP, além de servir

como um modelo para o estudo do comportamento do coeficiente de

distribuição do Pu(III) que apresenta um corrçortamento de distribuição

semelhante ao do Eu(III) mas não permite um fácil estudo do com

portamento do seu coeficiente de distribuição devido ã facilida

de que tem de se oxidar ã Pu (IV) principalmente em presença de

soluções de ácido nítrico.
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CAPlTULO II

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 - Mecanismo de Dissolução dos Materiais

Afim de se proceder a uma análise termodinâmica qualita-

tiva é conveniente se subdividir o processo de dissolução dos

materiais em três outros processos I 13|:

Separação das moléculas do soluto em espécies isoladas.

£ um processo endotérmico e a energia necessária para vencer a

interação soluto-soluto cresce em geral com as forças intermo-

leculares na seguinte ordem: substâncias moleculares apolares

^ substâncias ligadas por pontes de hidrogênio -^substâncias i

ônicas.

Separação das moléculas do solvente afim de oferecer. espaço pa

ra as moléculas do soluto. £ um processo endotérmico e a ener

gia envolvida cresce com as Interações intermoleculares no sol

vente, ou seja solventes apolares ̂  solventes polares < solven

tes ligados por pontes de hidrogênio. Ao mesmo tempo a energia

é tanto maior quanto maiores forem as moléculas do soluto por

que nesse: caso um maior, número de ligações intermolècularts pre

cisam ser quebradas a fim de oferecer mais espaço para as mole

cuias do soluto.
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Interação soluto-solvente. E um processo exotérmico sen

do a energia liberada tanto maior quanto maior fõr a interação:

ambas as moléculas do solvente e do soluto são apolares <* uma

delas é apoiar e a outra é polar <" ambas são polares < as parti

cuias do soluto são solvatadas pelas moléculas do solvente.

A variação total de entalpia é tanto mais negativa à me

dida que a perda de energia na primeira e segunda etapas são me

nores e/ou o ganho de energia na teceira etapa é maior. Uma va

riação negativa da entalpia favorece termodinamicamente o pro

cesso de dissolução tendo em vista yue geralmente esse processo

vem acompanhado por uma variação positiva de entropia devido ã

mistura de duas substâncias puras e isso favorece uma variação

negativa da energia livre, conforme a seguinte equação:

A G = A H - TA S.

Uma variação negativa na energia livre é a condição termodinâmi

ca para que os processos naturais à pressão e â temperatura cons,

tantes ocorram espontaneamente.

2.2 — Fatores que Determinam a Distribuição de um Soluto entre

dois Solventes

Um alto coeficiente de distribuição é favorecido por uma

baixa afinidade do distribuente na fase aquosa. Por afinidade

entende-se aqui a energia total de interação envolvida no preces

so. Os fatores que favorecem uma baixa afinidade do distribuente

na fase aquosa e em geral uma alta afinidade na fase orgânica

são |24|:

Carga nula ou pequena: a hidratação de íons cresce rapi

damente com a carga.
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Raio iônico grande: a hidratação de Ions decresce e a e

nergia de formação de espaços cresce com o'crescimento do raio

iônico.

Natureza não-polar: quanto menor a polaridade da molécu

Ia menor a sua interação com os dipolos da água.

Ausência de átomos eletronegativos: a ligação de Hidrogê

nio com as moléculas de H2O só pode ocorrer se houverem átomos

eletronegativos nas moléculas de soluto.

Baixa atividade da água e estrutura das moléculas de á

gua altamente ordenadas: os agentes de salt-oút produzem odecrés

cimo da disponibilidade da água para a interação com o distribu

ente.

2.3 - Tipos de Processos de Extração

Os processos de extração por solvente podem ser classifi

cados de acordo com o mecanismo de extração da seguinte forma

|24|:

Distribuição física

Distribuição envolvendo solvatação

Distribuição envolvendo associados iônicos

Distribuição envolvendo reação com excesso de ligante

Distribuição envolvendo agregação

Distribuição envolvendo reação de troca iônica

2.4 - RelaçSes Termodinâmicas Importantes|7{

Regra das fases de Gibbs. t uma regra prática que perni

te conhecer o número de variáveis independentes necessárias pa
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ra se descrever um sistema e pode ser escrita da seguinte forma:

P + V = C • 2, onde P representa o número de fases, V o número

de variáveis independentes necessárias para descrever o estado

do sistema e C o nü<nero de componentes.

Condição de equilibrio de fases. Para um sistema consti

tuido de unia fase aquosa em equilíbrio com a fase orçãnica,o po

tencial químico do componente i deve ser igual em arcas as fa

ses, ou seja jii = ptx onde o potencial químico é definido por:

é igual a energia livre parcial molar do componente i em uma mis

tura.

Equação de Gibbs-Duhem. Para sistemas em equilibrio ã

temperatura, pressão e composição constante, a seguinte relação

é válida:

r
*r n.du. = 0

onde n. é o número de moles do componente i.

Equação de Van't Hoff. Para uma reação química em solu

ção ideal, no estado de equilíbrio, a seguinte equação éválida:

o

7"( dlnK \ A H<

ÍT /p RT

onde K ê a constante estequiométrica de equilíbrio calculada a

partir das frações molares, ^ H ° é a variação de entalpia-padrãb

envolvida na reação, R é a constante universal dos gases e T é

a temperatura absoluta.

Força iõnica. 6 um valor definido para soluções eletro-

líticas p.ela seguinte fórmula:
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onde c. é a concentração do eletrólito expressa em molalidade e

z. é a carga do Ion em solução.

2.5 - Soluções Ideais e Soluções Reais J7|

Solução Ideal. Ê a que segue a lei de Raoult em todo o

intervalo de concentrações.

Lei de Raoult. Para soluções diluídas de um soluto não

volátil em um solvente liquido, a seguinte relação é válida:

P. = x.pi ,

onde P. é a pressão parcial do componente i em uma mistura líquL

da em equilíbrio com seu vapor, p? é a pressão de vapor do com

ponente i puro e x, é a fração molar do componente i na mistura

líquida.

Características da solução ideal: não há variação de vo

lume no processo de mistura, isto é, A V mist = 0 , não há vari

ação de entalpia no processo de mistura, isto é, A H mist = 0.

Solução diluída ideal. £ a solução na qual o soluto' se

gue a lei de Henry e o solvente a lei de Raoult.

Lei de Henry. Para soluções diluídas de um soluto não vo-

látil em um solvente liquido a seguinte relação é válida: P. = K.x.

onde P. é a pressão parcial do soluto j, x. é a fração molar do

soluto j na solução líquida e K. ê uma constante.

Solução Regular. A teoria da Solução Regular foi desen

volvida com o intuito de descrever quantitativamente os dados

de distribuição em termos de interações intermoleculares. Solu

ção Regular é a solução hipotética na qual todas as moléculas

são misturadas completamente ao acaso e forças intermoleculares

tais como interações químicas, associação e fortes interações di
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polo-dipolo são consideradas desprezíveis.

Potencial Químico e Atividade. Em soluções ideais o po-

tencial químico de um cor.ponente i de uma mistura líauida pode

ser dado pela seguinte equaçãor

em soluções reais o potencial químico de i pode ser dado por;

pi = pi° + RTlna.

0 coeficiente de atividade do componente i é uma medida da ex

tensão do afastamento da idealidade e pode ser definido a par

tir das duas últimas equações da seguinte forma: y. = a./x.. Ei?,

soluções ideais y. = 1 .

Funções termodinâmicas de excesso. Em soluções não ideais

tem-se uma variação de volume e de entalpia no processo de mis

tura diferentes de zero, isso leva a definição de funções termo

dinâmicas de excesso que podem ser definidas a partir da defini

çao de excesso de energia livre parcial molar para o componente

1 da seguinte forma:

s J*i ~ Pi**' isto é/ J*i = R T l n v i
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CAPlTULO III

EXTRAÇÃO

3.1 - Extração de Ácido NÍtrico

O estudo sobre a extração de ácido nltrico por meio de

TBP diluído em n-Dodecano é muito importante para um maiscontple

to entendimento acerca da atuação desse solvente em sistemas maisconplicados

e de interesse prático, como as soluções obtidas durante o repro

cessamento de combustíveis nucleares em que também estão presen

tes nitratos de metais Actinídeos e Produtos de Fissão.

Em comparação com outros ácidos inorgânicos, o ácido ní

tricô apresenta um alto coeficiente de distribuição em TBP-n-Do

decano, não produzindo considerável degradação do TBP até concei

trações em torno de 10M. O mecanismo de extração de HNO~ tem si

do bastante estudado levando ã conclusão de que o ácido nítri

co passa para a fase orgânica na forma não dissociada J24|.Acom

posição do complexo entre TBP e ácido nítrico é no entanto dif í

cil de ser assegurada. Parte das complicações se deve ã co-extra

ção de H.O por parte do TBP.[1^1

A solubilidade do TBP em água é bastante reduzida (em tor

no de 0,0015M), no entanto, a solubilidade da água no TBP é con

siderãvel. Mesmo na ausência de ácido nítrico existe dificuldade
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em se averiguar as espécies formadas na fase orgânica na extra

ção de H_0 pelo T3P. A medida que a concentração do T3P decres

ce, a concentração de H^O na fase orgânica decresce devidoã pre

sença de quantidades crescentes do diluente n-Dodecano que apre

senta solubilidade mútua muito baixa com a água. Com um aumento

da concentração de HNO^ na fase aquosa, a concentração de H_Ora

fase orgânica decresce, e passa por um mínimo, conforme afig.l.

Existem evidências pela análise de espectros infra-verme

lho *e de ressonância magnético nuclear da formação do complexo

TBP.H-O, embora outros complexos com um maior número de molécu

Ias de água-tenha sido proposto com a mudança da temperatura e

e da composição dos sistemas de extração f3[ . Tais complexos

podem ser representados porJ24| :

(BuÜ)3P = O H - OH

(BuO)-P = O HOH O = P(BuO)3

Através de medidas calorimetricas do calor de formação,

existem evidências favoráveis ã que o TBP se ligue diretamente/

ao ácido nítricô, pela ação do grupo doador fosforil - P = 0,so

bre o átomo de hidrogênio do HNO, e não por intermédio da mole

cuia de água, con fome representado abaixo: \ 261

(BuO)

(BuO) P = 0 ... OH - N ^
/ ^ 0

(Buo)

O efeito do aumento da concentração do HNO^ na fase orça

nica com o aumento da concentração de TBP se deve ao fato de que

a medida que a concentração de TBP aumenta, aumenta o caráter

polar da fase orgânica, o que favorece a extração do HNO . 0 fa

to de que o aumento na concentração de TBP é aproximadamente pro
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porcional ao aumento na concentração de ENO, na fase orgânica,

aliado aos resultados da análise espectometrica (infravermelho

e ressonância magnético nuclear) cão evidências â formação do

complexo TBP.HNO3 |16|̂ .

A formação de outros complexos entre TBP e HNO., na fase

orgânica tem sido sugerida tais como TBP.2HN03, TBP.3HNO3 e

TBP.4HNO3. Em algumas dessas formulações foi sugerida a parti

cipação dos grupos butõxi do TBP na reação. As evidências sobre

as propriedades doadoras do grupo butõxi nesses sistemas não são

no entanto conclusivas, sendo provável cue o excesso de ácido

nítrico se dissolva na fase orgânica sem a formação de tais com

plexos j 3l , \24\ .

A presença de ácido nítrico na fase orgânica contribui, pa

ra um aumento nos desvios de idealidade pela alteração dos coe

ficientes de atividade do TBP, o que ao lado de efeitos de hidra

tação na fase orgânica pela formação de complexos envolvendo mg

léculas de H-0, complica sensivelmente o tratamento quantitati

vo dos dados de distribuição na extração de nitratos metálicos

em TBP-n-Dodecano. |1i|

3.1.1 Parte Experimental

Reagentes:

Ácido Nítrico, P.A. - Merck

Tri-n-Butilfosfato, P.A. - Merck

n-Dodecano, P.A. (isento de olefinas) - Fluka

Hidróxido de Sódio, P.A. - Merck

Solução mista de Fluoreto de Sódio e Oxalato de Amônio

Obs.: todos os reagentes foram usados sem operações pré

vias de purificação.
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Aparelhagem:

Equipamento de Titulação automática (Combititrator) mode

Io EA872, firma Metrohm, composto de:

Bureta automática de 5 ml

Gerador de impulsos (Irnpulsomat)

pH-metro

Registrador gráfico.

Procedimento:

5 ml da solução de Ácido Nítrico em uma dada concentra

ção foi equilibrada com 5 ml de TBP-30%-n-Dodecano em frasco de

20 ml por 3 minutos mediante agitação manual.

Esperou-se 5.minutos para a separação de fases.

Transferiu-se de 10 a 50 ̂il da fase aquosa e de 100 a

1000 ul da fase orgânica separadamente para um Becker de lOOml.

Adicionou-se água destilada até o volume de 60 ml, além

de aproximadamente 1 ml da solução de Fluoreto de Sódio e Oxalá

to de Amônio e procedeu-se a titulação com solução de Hidróxido

de Sódio 0,04 M usando o equipamento de titulação automática.

Foram usadas soluções de Ácido Nítrico em concentrações

de 1M, 2M, 3M, 4M, 5M e 6M. Em cada uma das determinações tomou

-se dupla amostragem da fase aquosa e da fase orgânica e tomou

-se a média dos resultados.

0 volume da solução de Hidróxido de Sódio gasto na titu-

lação foi obtido da curva de titulação no ponto referente ao pon

to final de titulação. Calculou-se as concentrações de ácido ní

tricô nas fases aquosa e orgânica por meio da seguinte fórmula:



-19-

C0H~ X V0H" X fOH
(ou CH

O coeficiente de distribuição do Ácido NÍtrico foi então

calculado pela fórmula:

3D =H
H

Onde CQH-, VQH- e fOH~ são a concentração, o volume e o

fator da solução de Hidróxido de Sódio e VH e V,, são o volume

da fase aquosa e da fase orgânica usados na determinação.

3.2 - Extração de Tõrio (Th(IV)).

A extração de metais Actinldeos por meio de TBP-n-Dodeca

no tem sido muito estudada devido ã importância de Actinldeos

tetravalentes tais como Pu(IV) e Np(IV) no reprocessamento de

combustível nuclear de reatores PWR. A extração de Th(IV) apre

senta interesse prático em relação ao reprocessamento de combus

tíveis de reatores ã Tõrio, bem como na extração de Tõrio de a-

reias monazíticas e na separação do Tõrio que freqüentemente á-

companha os minérios de.Urânio. |l7|,J36| •

O comportamento da extração de Th(IV) por TBP em n-Dode-

cano na presença de HNO3, apresenta diferenças pronunciadas em

relação àquele referente ao Pu(IV) e Np(IV). Em geral o Torio a

presenta coeficientes de distribuição mais baixos que os apresen

tados pelo Pu (IV) e Np (IV) para uma grande faixa de concentra-/

ção do HNO3 na fase aquosa )2| . Outro aspecto interessante na

extração de Tório é que para macroconcentraçoes de Tõrio na fa

se orgânica, pode ocorrer a formação de uma terceira fase. Nes
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tes sistemas trifãsicos, uma das fases é bastante pobre em To-"

rio e é composta principalmente de T3P-n-Dodecano, a outra ê ri

ca em Tõrio além da fase aquosa. A formação de 3a. fase ocorre

em concentrações de Tório na fase orgânica maiores que 0,0224 e

depende da acidez da fase aquosa, ocorrendo em concentrações mais

baixas, ã medida que a acidez da fase aquosa aumenta acima de 2M

devido à redução da solubilidade do complexo de Tório em TBP-n

-Dodecano com o aumento da acidez na fase orgânica J2i|.

Medidas da concentração de H^O na fase orgânica dão in

dicações de que o Tório passa para a fase orgânica na forma não

hidratada. Estudos de diluição da fase orgânica com a conpcsição

da fase aquosa mantida constante levam ã conclusão de que o To

rio pode formar diferentes complexos na fase orgânica comoTBP.

Foi sugerida a seguinte fórmula para esses complexos:

Th(NO3)4 . XTBP com x = 1, 2, 3 OU 4.

O equilíbrio entre o di e o tri solvatos também foi sugerido,de

acordo com a equação:

2 Th(NO3)4 . 3TBP + Th(NO3>4 ^ 3Th(NO3>4.2TBP (III)

Quando a concentração de Tõrio na fase orgânica se torna

elevada, a formação do complexo trisolvatado deixa de ser impor

tante. A composição do complexo em sistemasonde há formação de

3a. fase é Th(NO3)4 . 2TBP, o qual possui solubilidade limitada

em n-Dodecano 1231 ,.| 24 |.

3.2.1 - Parte Experimental

Reagentes:

Ácido Nítrico P.A. - Merck

Tri-n-Butilfosfato P.A. - Merck
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n-Dodecano P.A. (isento de olefinas) - Fluka

Hidróxido de Sódio P. A. - Merck

Solução mista de Fluoreto de Sódio e Oxalato de Amõnio

Solução de Nitrato de Tório 1M

Solução de Complexon 0.0264M

Solução de Xilenol Orange 1% em KNO-(aq)

Álcool Metílico P.A. - Merck

Obs.: todos os reagentes foram usados sem operações pré

vias de purificação.

Aparelhagem:

Equipamento de titulação automática (Oombititrator),mode

Io EA872 - firma Metrohm

Bureta automática de 5 ml.

Procedimento:

5 ml da solução de Ácido Nítrico em uma dada concentra-/

ção foi equilibrada com 5 ml de TBP-30% em n-Dodecano e com 250

ul da solução 1M de Nitrato de Tório em um frasco de 20 ml por

agitação manual por 3 minutos.

Esperou-se 5 minutos para a separação de fase.

Transferiu-se de 50 a 500 jul da fase aquosa e de 200ul a

? ml da fase orgânica separadamente para um Becker de 100 ml.

Adicionou-se água destilada até o volume de 60 ml além de

aproximadamente 1 ml da solução mascarante de Fluoreto de Sódio

e Oxalato de Amônio e procedeu-se a titulação do Ácido Nítrico

com solução de Hidróxido de Sõdio 0,04M usando o equipamento de

titulação automática.

Transferiu-se de 500 a 1000 ml da fase aguosa e 1 a 2 ml
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da fase orgânica separadamente para um Becker de 100 ml.

Adicionou-se 10 ml de Álcool Metllico ã fase orgânica a

gitando-se vigorosamente.

Adicionou-se em cada Becker água destilada ate o volume

de 60 rol, ajustou-se o pH para a faixa de 1 a 2 pela adiçãoquan

do necessário de 100 a 200 ul de Ácido Kítrico 4M.

Adicionou-se alguns miligramas do indicador de Xilenol /

Orange 1% em KNO, e procedeu-se a titulação do Tório com solu-

ção de Complexon 0,0264M com uma bureta automática.

Foram usadas soluções de Ãcido NÍtrico em concentrações

de 0,lM; 0,2M; 0,3M; 0,4M; 0,5M; 1M; 2M; 3M; 4M; 4,5M e 5M. En>.

cada uma das determinações tomou-se dupla amostragem da fase a

guosa e da fase orgânica e tomou-se a média dos resultados.

O volume da solução de Complexon gasto na titulação foi

lido diretamente no visor da bureta no ponto final de titulação

observado pela viragem da coloração inicial rôsea clara da solu

ção para uma coloração amarelo clara.

Calculou-se as concentrações de Ácido Nítrico nas fases

aguosa e orgânica e o coeficiente de distribuição do ácido nl

tricô na forma descrita anteriormente (item 3.1.1), as concen

trações de Tõrio na fase aguosa e orgânica foram determinadas

por meio da seguinte formula:

C x V v f
._ *-cpx * cpx Jcpx

Sn °U Th - v ^ (ou ^

0 coeficiente de distribuição do Torio foi calculado pe

Ia fórmula:
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Onde, C x, Vcpx., fCDX são a concentração, o volume e o fator da

solução de Complexon e V T h e V T h são os volumes da fase aquosa

e da fase orgânica usados na determinação.

3.2.2 - Efeito da Temperatura na Extração de Th(iv)

0 efeito da temperatura sobre o equilíbrio em um proces

so de extração por solvente é talvez o fator mais complexo e cer

tamente o menos compreendido — a temperatura afeta o equilíbrio

de formação de complexos na fase aquosa que por sua vez depende

da composição dessa fase.

O coeficiente de distribuição do Th(IV) sofre sensível

variação com a temperatura em um amplo intervalo de temperaturas

de 25 a 130°C. Um estudo da variação do D̂ , com a temperatura a

presenta grande interesse no reprocessamento de combustíveis de

Tório, no sentido de se estabelecer a temperatura ideal para a

extração de Tõrio e obter um alto fator de descontaminaçao para

Th e U pelo estudo do fator de separação Th/U em relação ã tem

peratura. Em geral o coeficiente de distribuição do Th(IV) apre

senta um comportamento distinto em relação â temperatura quando

comparado com outros metais Actinídeos tais como Np(IV)e Pu(IV)

enquanto que um aumento na temperatura provoca aumento dos coe

ficientes de distribuição de Np(IV) e Pu(IV), ele provoca uma

redução no coeficiente de distribuição do Th(IV) 181 / {27f .

A variação do coeficiente de distribuição com a tempera-

tura pode ser avaliada com o auxílio da equação de Van't Hoff,

na seguinte forma:

dlnKTh . - A H (3)

d(l/T) R

Considerando-se a constância dos coeficientes de ativida
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des e das concentrações de Nitrato na fase aquosa e T3P na fase

orgânica com a temperatura e levando em conta as considerações

feitas na equação (2), pode-se escrever:

d (l/T)

A mudança de energia livre que acompanha a extração de

Th(IV) para a fase orgânica pode ser avaliada qualitativamente/

por meio da seguinte equação:

AG = AH - TA S . (5)

Um alto valor negativo de /S,G favorece termodinâmicamente o pro

cesso de extração.

A variação de entropia A S envolvida na extração de Th

(IV) para a fase orgânica está relacionada com a variação do nu

mero de partículas que acompanha a formação do complexo Th (NO-,),.

.2TBP na fase orgânica pela associação de sete partículas para

formar una partícula do complexo. 141-

A entalpia de extração é o resultado do balanço entre o

calor de remoção dos íons do seu envoltório aquoso e o efeito de

calor da formação do complexo de Tõrio na fase orgânica. A vari

ação de entalpia pode ser considerada como o resultado de três

contribuições: A H = A H i + A H
2 + A H , . A H , relaciona-se com

as variações de entalpia que acompanha na desidratação do íon du

rante a sua passagem da fase aquosa para a fase orgânica. A.H-

se relaciona com a variação de entalpia que acompanha a formação

do complexo de Tõrio, incluindo as variações produzidas devido

â solvatação do complexo na fase orgânica. A H , se relaciona com

o processo de solubilização do complexo Th(NO,)4.2TBP na fase

orgânica, incluindo as variações referentes ã formação de espa

ços afim de alojar o complexo nessa fase f251 .
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Foi sugerida a seguinte formulação para as variações de

energia livre que acompanham os processos de extração de metais:

&G - AG d e p + A G i n d • AGn

A G, representa a parcela da energia livre que depende da tem

peratura e se relaciona com as interações eletrostaticas do pro

cesso de extração. A G . , representa a parcela da energia IÍVE

independente da temperatura e relaciona-se com as interações não

eletrostâfcicas dos processos de extração. A G representa a par

cela da energia livre que se relaciona com a variação do número

de partículas no sistema pela formação de complexo \A\ .

O comportamento do coeficiente de distribuição do Th(IV)

com a temperatura na extração do Th (IV) por meio de TBP-n-Dode-

cano em presença de HNO, pode ser analisado qualitativamente com

o auxílio da equação (5) . Verifica-se que as variações da ental

pia são favoráveis ao processo de extração do Torio, mas as va

riações de entropia não são,.tendo em vista que o Th(IV)apresen

ta baixa entalpia de hidrataçao o que não é acompanhado por uma gran

de variação positiva de entropia pois a variação positiva de en

tropia devido a desidratação é pequena e a variação de entropia

que acompanha a formação do complexo de Tõrio na fase orgânica

é negativa |27| .

Valores de A H para a reação de extração de Th (IV) têm

sido avaliados através do coeficiente angular da curva D . ver

sus log l/T e com o auxílio da equação (4). No entanto os resul

tados obtidos por esse método não se apresentam muito significa

tivos já que não i levado em conta a parcela da entalpia refe-/

rente a diluição da fase orgânica até o estado padrão. Outro mé

todo mais significativo para a determinação de A H baseia-se em
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ntedidas calorimétricas das diferentes parcelas de \̂ H [ 2S | .

Valores para a variação de energia livre ^C.para a rea

ção de extração de Th(IV) podem ser calculados a partir do cãl

culo da constante de equilíbrio para essa reação que por sua vez

pode ser calculada conhecendo-se a atividade das espécies pre

sentes por meio da seguinte equação:

= -RTlnKTh (6)

i
Valores para a variação de entropia A S para a reação de '

extração do Th(IV) podem ser calculados usando a equação(5). Os

valores de /\G e ^ H podem ser obtidos das equações(6) e (3)res

pectivamente.

3.2.2.1 - Parte Experimental

Reagentes:

Ácido NÍtrico, P.A. - Merck

Tri-n-Butilfosfato, P.A. - Merck

n-Dodecano, P.A. (isento de olefinas) - Fluka

Hidróxido de Sódio, P.A. - Merck

Solução mista de Fluoreto de Sódio e Oxalato de Antônio

Solução de Nitrato de Tório, 1M

Solução de Complexon 0,0264M

Solução de Xilenol orange 1% em KNO3(aq)

Álcool Metllico, P.A. - Merck

Obs.; todos os reagentes foram utilizados sem operações

prévias, de purificação.

Aparelhagem:

Equipamento de titulação automática (Combititrator),mode
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lo EA872, firma Metrohia.

Bureta automática de 5 ml.

Recipiente de extração acoplado a um termostato.

Procedimento:

15 ml da solução de Ácido Nítrico a uma dada concentração

foi equilibrada com 15 ml de TBP-30%-n-Dodecano e 500 ul da so

lução 1M de Nitrato de Tório em um recipiente de extração de 40

ml conectado a um termostato regulado para uma dada temperatura

por 10 minutos de agitação.

Esperou-se 10 minutos para a separação de fases.

Transferiu-se separadamente cada uma das fases diretamen

te para dois frascos, tomando-se a porção central de cada fase.

Transferiú-se 50 a 500 ul da fase aquosa e 200 til a 2ml

da fase orgânica separadamente para um Becker de 100 ml.

Adicionou-se água destilada até o volume de 60 ml além

de aproximadamente 1 ml da solução mascarante de Fluoreto de Só

dio e Oxalato de Amônio e procedeu-se a titulação do Ácido Nx-

trico com solução de Hidróxido de Sódio 0,04M usando o equipa-/

mento de titulação automática.

Transferiu-se 500 a 1.000 ul da fase aquosa e l a 2ml da

fase orgânica separadamente para um Becker de 100 ml.

Adicionou-se 10 ml de Álcool Metílico ã fase orgânica, a

gitando-se vigorosamente.

Adicionou-se em cada Becker água destilada até o volume

de 60 ml, ajustou-se o pH para a faixa de 1 a 2,pela adiçiò quan

do necessário de 100 a 200 ul de Ácido Nltrico 4K.

Adicionou^se alguns miligramas do indicador de Xilenol
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irange 1% em KNO3 e procedeu -se a titulação do Tório com solução

le Complexon 0,0264M com uma bureta automática.

Foram usadas soluções de Ácido Nítrico em concentrações

te 0,5M e 4M e para temperaturas de 25,30,40,50 e 60°C. Em cada

ima das determinações tomou-se dupla amostragem da fase aquosa

! da fase orgânica e tomou-se a média dos resultados.

Calculou-se as concentrações de Ãcido Nítrico e Tório

ias fases aquosa e orgânica e os coeficientes de distribuição

Io Ácido Nítrico e do Tório na forma descrita anteriormente (i-

:ens 3.1.1 e 3.2.1).

(.3-- Extração de Európio (Eu(III))

A extração de Lantanídeos trivalentes por meio de TBP tem

»ido estudada com o principal objetivo de se estabelecer condi

:ões ideais que forneçam altos valores para o coeficiente de se

>aração no processamento de terras raras. Para esse fim o uso

le TBP tem se mostrado tecnicamente competitivo em relação ao

iso de trocadores iõnicos. Por outro lado a importância do es-

:udo da extração de Lantanídeos e outras terras raras em conec-

:ão com o reprocessamento de combustíveis nucleares pelo proces

JO PUREX reside no fato de que sob certas condições alguns Pro-

iutos de Fissão podem ser coextraldos juntamente com U e Pu, pa

:a a fase orgânica, necessitando portanto de futura remoção, a-

:im de que os fatores de descontaminação requeridos possam ser

itingidos. |15|,|32I,|34j.

Foi pesquisada a variação do coeficiente de distribuição

itravés da série dos Lantanídeos, chegando-se ã conclusão que o

:oeficiente de distribuição varia de forma sistemática com o nu
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nero atômico Z, tendo sido sugerida uma curva contínua com infle

xãona posição referente ao Gd 128 j . Estudos semelhantes realiza

dos com metais Actinídeos trivalentes demonstram que eles são

igualmente extraíveis pelo TBP em relação aos respectivos ele-/

rnentos Lantanídeos trivalentes de aproximadamente mesmo raio.|6J

Através de experiências de diluição do TBP com n-Dodecano

em baixas concentrações obteve-se um resultado muito importante

referente ã extração de Lantanídeos em meio nítrico por meio de

TBP-n-Dodecano, de que em todos os casos ocorre a formação de

complexos tri-solvatados com TBP, de composição M{NO3)3.3TBP, /

não se verificando variação no número de solvatação quer com a

variação da acidez na fase orgânica quer com o número atômi<o ao

longo da série de Lantanídeos J14|» .|24|,|32|.

0 Eu(III) presente na fase aquosa constituída de Eu(NO,)3

e HNO, ê extraído pelo TBP-n-Dodecano na forma do complexo mole

cular Eu(NO^),.3TBP, que se encontra presente na fase orgânica

na forma não hidratada. O fato de que o Eu(III) forma complexo/

com TBP na fase orgânica de composição bem conhecida ê muito

importante no aspecto teórico pois permite uma avaliação dos e-

feitos de não-idealidade na fase orgânica.

Outro importante aspecto prático do estudo da extração

do Eu(III) por meio de TBP-n-Dodecano é que esse permite que se

tenha uma idéia do comportamento do coeficiente de distribuição

do Pu(III), devido ao comportamento análogo já mencionado entre

Actinídeos e Lantanídeos tais como Pu(III) e Eu(III) e devido a

dificuldade prática de se medir o coeficiente de distribuição do

Pu(III) que facilmente se oxida a Pu(IV), principalmente em pre

sença de Ácido Nitricô.



-30-

A influência do diluente na extração de Eu(X0,K no sis

tema TBP-diluente-HNO^-H^Q foi estudada através de vários expe

rimentos, mantendo-se constante a composição da fase aquosa e

variando apenas o tipo de diluente na fase orgânica. Os valores

mais altos para o coeficiente de distribuição do Su(IIl) foram

obtidos usando diluentes alifãticos não substituídos de pequena

cadeia carbônica. Estes estudos levam â conclusão que os fato

res que mais afetam a extração do Eu(IlI) em relação ao tipo de

diluente são a interação eletrostatica entre o complexo de

Eu (NO,),. 31BP e os dipolos permanentes ou induzidos nas moléculas

do diluente e a energia necessária ã formação de espaços na fa

se orgânica. Também foi verificado que a influência do diluente

na extração aumenta â medida que as diferenças estruturais en-

tre as moléculas do extrator ,e do complexo na fase orgâni-

ca aumenta, relativamente âs interações com as moléculas do di-

luente 1351,137

3.3.1 - Parte Experimentai

Reagentes:

Ácido Nítrico, P.A. - Merck

Tri-n-Butilfosfato, P.A. - Merck

n-Dodecano, P.A. (isento de olefinas)- Fluka

Hidróxido de Sódio, P.A. - Merck

Solução mista de Fluoreto de Sódio e Oxalato de Amõnio

« — 4Solução de Nitrato Europio 10 M, marcado com os isoto-

pos Eu 1 5 2' 1 5 4 - Amersham

Obs.: todos os reagentes foram utilizados sem operação

prévia de purificação. Não foi usado carregador inativo na solu

ção de Nitrato de Európio.
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Aparelhagem:

Equipamento de titulação automática (Combititrator),rnodê

Io EA872, firma Metrohrc.

Recipiente de extração acoplado a um termostato

Sistema de contagem o, modelo Berthold BF5001G,constitui

do de:

Detetor de cristal de Nal(Tl) de geometria 2 TÍ

Mecanismo automático de substituição de amostra

Analisador multicanal

Programadora/Registradora

Osciloscópio

Procedimento:

15 ml da solução de Ácido Nitrico em uma dada concentra

ção foi equilibrado com 15 ml de TBP-30%-n-Dodecano e com 500

~ -4
ml da solução 10 M de Nitrato de Europio em um recipiente de

extração de 40ml a 25°C por 10 minutos sob agitação.

Esperou-se 10 minutos para a separação de fases.

Transferiu-se separadamente cada uma das fases, direta-/

mente pra dois frascos, tomando-se a porção central de cada fa-

se.

Transferiu-se 30 ul da fase aquosa e 250 ul da fase orgâ

nica separadamente para um Becker de 100 ml.

Adicionou-se água destilada até o volume de 60 ml, além

de aproximadamente 1 ml da solução mascarante de Fluoreto de Só

dio e Oxalato de Amônio e procedeu-se â titulação do Ácido NÍ-

trico com .solução de Hidróxido de Sódio 0,04M usando o equipamen-

to de titulação automática.
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Transferiu-se 100 ul da fase aquosa e 1 a 2 ml da fase

orgânica separadamente para frascos de 3 ml.

Adicionou-se água destilada ou TBP afim de igualar o vo

lume das amostras, fechou-se bem o frasco e levou-se para o sis

tema de contagens.

Escolheu-se o tempo de contagens de 10 minutos e a faixa

de energia de 100 a 400 Kev, com o auxílio de osciloscõpio,para

que se obtivesse uma boa eficiência de contagem.

As contagens foram impressas na registradora na forma de

número de contagens por minuto (cpm), subtraídos da contagem de

fundo.

Foram feitas determinações a partir de soluções de Ácido

NÍtricô de 0,5; 1; 2; 3; 4; 5 e 6 M tornando-se dupla amostragem

da fase aguosa e orgânica em cada uma das determinações.

Calculou-se as concentrações e o coeficiente de distribui

ção do Ãcido Nítrico na forma descrita anteriormente (item 3.1.1).

0 coeficiente de distribuição do Európio foi determinado pela

formula:

D _ cpm(Eu)
Eu ~ cpm(Eu)

onde cpm(Eu) e cpm(Eu) são o número de contagens por minuto pa-

ra a fase orgânica e aquosa respectivamente subtraídas da res-

pectiva contagem de fundo.
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CAPlTULO IV

ATIVIDADE TERMODINÂMICA DO TBP NO SISTEMA

HNO3-H2O-TBP-n-DODECANO

Os dados sobre a atividade do TBP no sistema em estudo são

muito importantes na predição de valores do coeficiente de dis

tribuição de U, Pu e Produtos de Fissão para diferentes compo

sições das fases orgânica e aguosa nas misturas que constituent

as soluções obtidas no reprocessamento de combustível nuclear pe

Io processo PÜREX. Essa predição é importante no estabelecimen

to de condições ótimas de operação e para um eficiente controle

das operações de extração permitindo o cálculo de concentrações

em equipamentos extratores no reprocessamento. Informações sobre

o coeficiente de atividade de nitratos metálicos podem ser encon

trados na literatura mas muito pouco se conhece a respeito de cg

eficientes de atividades dos componentes na fase orgânica |22| .

A reação de extração de metais Actinídeos e Lantanídeos

por meio de TBP-n-Dodecano em presença de Ácido Ni tricô pode ser

dado pela seguinte equação:

M1"* + mNO" + n TBP ̂  M(NO-) ...nTBP (IV)
3 3 m

0 coeficiente de distribuição de Mm+ pode ser dado por (ver

seção A.2) :
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T n
DM = K a C (vn
M = KM aN0; CTBP (vTBP f yM(NO,l 3 m

Para a avaliação do coeficiente de distribuição D para u

ma dada composição do sistema é necessário o conhecimento dos

valores das constantes termodinâmicas de extração K e do termo

envolvendo os coeficientes de atividade do TBP e do complexo en

tre o metal e o TBP na fase orgânica. |22Jr|29J.

Devido â dificuldade em se determinar as atividades das es

T -pecies presentes, a constante termodinâmica K.. e usualmente subs
ri —

tituída pela constante estequiometrica K sob certas condições

nas quais os coeficientes de atividades das espécies presentes

são consideradas constantes. Esse procedimento no entanto apre

senta desvantagens quando usado para o cálculo .do coeficiente

de distribuição porque nesse caso, exceto para baixos valores da

força iônica, KM não permanece constante com a variação da com

posição do sistema devido â alteração dos coeficientes de ativi

dade das espécies presentes. Na prática tem-se usado aproxima-/

ções por meio de funções empíricas para representar a dependên

cia da constante de equilíbrio com as concentrações dos componen

tes do sistema em ambas as fases. Uma das possibilidades apresen

ta % em função da força iônica da fase aquosa.

O principal método usado na determinação de coeficientes

de atividade de solventes orgânicos baseia-se em princípio na

medida da sua pressão de vapor. Esse método no entanto não pode

ser aplicado para o TBP, devido a sua baixa volatilidade. Meto

dos de partição baseados na determinação da concentração de TBP

na fase aquosa usando TBP marcado com P tem sido também usados

na determinação da atividade do TBP, não apresentando no entan
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to resultados satisfatórios, devido a interferência de produtos

de degradação do TBP. Os coeficientes de atividade do TBP tem si

do avaliados a partir de dadcs de distribuição nos sistemas H o

-TBP-Diluente e HNO,-H_O-TBP, por métodos gráficos e analíticos

baseados.na aplicação da equação de Gibbs-Duhem aos componentes

do sistema | 3 | , j'f p|,| 11|,|31 | .

No presente trabalho o fato de que o mecanismo de extração

do Eu (III) por meio de TBP-n-Dodecano em presença de HNO- é /

bem conhecido foi usado afim de se obter informações acerca do

comportamento do coeficiente de atividade do TBP com a composi

ção do sistema. O mecanismo de extração do Eu(III) no sistema

em estudo pode ser descrito pela seguinte reação:

Eu + 3 + N0~ + 3TBP ̂  Eu (N03) 3. 3TBP (V)

O coeficiente de distribuição do Eu(III) pode ser dado por

DEu = KEu CN0~ CTBP (8)

ou

DEu " KEu aNO 3
CTBP (yT3P ^ YEu (NO-j^ ' (9)

sob condições ideais, pode-se escrever:

D E u = K E U 3 N O 3
C T B P

de modo que os desvios do comportamento ideal podem ser dados

por:

DEU / DÊÜ = <yfBP / yEu(NO3)3.3TBp) -"- < 1 1 }

Ò método usado para a avaliação de ( y ^ / y ^ ^ p ) .JXBP) ** função

das concentrações dos componentes do sistema, consiste em manter

a composição da fase aauosa constante e verificar o comportanen

to de (D_ / D Í ; ) com a concentração de TBP na fase orgânica. Con
Eli £fU
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forme a equação (10), a curva log D* versus log C-— é u

ma reta com coeficiente angular igual a 3, já que em condições

de constância da composição da fase aquosa, a atividade do ni-

trato pode ser considerada constante. A curva experimental log

DE versus log C,^, apresenta um desvio em relação ao comporta-

mento linear ideal que pode ser dado por:

A = log De*P - log D " = log ( y 3 ^ / y =-
"Eu ""* "Eu i w y " TBP ' J Eu(NO3)3.3T3P'-

Assim para uma determinada composição constante da fase

aquosa, pode-se verificar o comportamento da função representa

da por ^ com a variação da concentração de TBP na fase orgâni

ca. A repetição desse procedimento para diferentes concentrações de

Ácido Nítrico na fase aquosa permite acompanhar o comportamento

da função representada por A c o m a concentração de HNO, na fa

se aquosa.

Os fatores que levam ao aparecimento de não idealidades

na fase orgânica são de dois tipos: fatores específicos e fato

res não específicos. Entre os fatores específicos estão a forma

ção do complexo Eu(N0,).3TBP na fase orgânica bem como a forma

ção de complexos entre HNO, e TBP e entre TBP e HJO na fase or

gânica tais como TBP.HNO, e TBP.H-O. Os fatores não-específicos

relacionara-se com as variações de entalpia e entropia associa-/

das ao processo de dissolução dos componentes na fase orgânica.

0 coeficiente de atividade do TBP tal como foi estudai»re

presenta os desvios do comportamento ideal do TBP no sistema de

vido ao somatório de fatores específicos e não específicos. Des

se modo estudou-se a atividade total do TBP no sistema. 0 efei-

to de fatores não específicos no comportamento ideal da solução de Tur-

no sistema poderia ser feito considerando que as moléculas "li
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vres" do T3P, isto é aquelas que não estão ligadas quer ao HNO,

quer ao H_0 ou ao Eu(III), fossem as únicas espécies reativas en

volvendo TBP no sistema e usando na equação (9) a concentração

de TBP "livre" ao invés da concentração total de TBP. Esse Dro

cedimento exigiria no entanto um completo conhecimento do r.eca

nismo de extração do HNO, e de H_0 no sistema com a variação da

concentração de HNO~ na fase aquosa e dos valores das respecti

vas constantes termodinâmicas de equilíbrio para suas reações de

extração. As indefinições relativas ao mecanismo de co-extração

de H-0 e HNO, no sistema e das constantes de equilíbrio para as

suas possíveis reações de extração dificultam o estudo dos refe

ridos fatores em termos de coeficiente de atividade do TBP para

o sistema. |22|, [ 25 [:r

4.1 - Parte Experimental

Reagentes:

Ácido Nítrico, P.7i. - Merck

Tri-n-Butilfosfato, P.A. - Merck

n-Dodecano, P.A. (isento de olefinas) - Fluka

Hidróxido de Sódio, P.A. - Merck

Solução mista de Fluoreto de Sódio e Oxalato de Amônio

- -4
Solução de Nitrato de Europio 10 M, marcado com os isoto

pos Eu 1 5 2' 1 5 4 - Amersham

Obs.: todos os reagentes foram usados sem operações pré-

vias de purificação. Não foi usado carregador inativo na solu-

ção de Nitrato de Európio.

Aparelhagem:

Equipamento de Titulação automática (Combititrator),mode-
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lo EA872 - firma Metrohm

Recipiente de extração acoplado a um termostato

Sistema de contagens - modelo Berthold BF5001G.

Procedimento:

15 ml de uma solução de Ácido NÍtrico em uma' dada concen

tração foi prê-equilibrada com 15 ml de TBP em n-Dodecano cada

vez era concentrações de 0.07M; 0,18M; 0,36M; 0,51M; 0,73Mel,LM

através de três agitações em um recipiente de extração conec

tado S um termostato a 25°C por três minutos em cada agitação.

Esperou-se 5 minutos para a separação de fases, após cada

agitação.

Após essa operação inicial de pré-equilíbrio, a fase orgâ.

nica foi equilibrada com 15 ml da solução de Ãcido NÍtrico, adi

cionando-se 500 nl de solução 10~ M de Nitrato de Európio e agi

tando-se por 10 minutos.

Esperou-se 10 minutos para a separação de fases.

Transferiu-se separadamente cada uma das fases para dois

frascos tomando-se a porção central de cada fase.

Deixou-se as fases em repouso nos frascos por cerca de 17

horas para que houvesse uma completa deposição de gotas de água

eventualmente dispersas na fase orgânica.

Tránsferiu-se 30 ul da fase aquosa e 250 ul da fase orgâ

nica para um Becker de 100 ml.

Adicionou-se água destilada até o volume de 60 ml além de

aproximadamente 1 ml da solução mascarante de Fluoreto de Sódio

e Oxalato de Amônio e procedeu-se S titulação do Ácido NÍtrico

com solução de Hidróxido de Sódio 0,04M, usando o equipamento de
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titulação automática.

Transferiu-se 100 ul da fase aquosa e 1 a 2 sil da fase or

gãnica separadamente para frascos de 3 ml. Adicicnou-se áaua des

tilada afim de igualar o volume das amostras, fechou-se bem os

frascos e levou-os para o sistema de contagens.

Foram usadas soluções de Ácido Nltrico em concentrações de

1M, 2M, 3M, 4M, 5M e 5,5M.

Calculou-se as concentrações de Ácido Ni tricô nas fases

aquosa e orgânica e os coeficientes de distribuição do Ácido Ni

tricô e do Európio na forma descrita anteriormente (item 3.1.1/

e 3.3.1).
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CAPlTüLO V

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando a formação de um único complexo entre o UNO

e o TBP, a extração do HNO-. em TBP pode ser representada pela

seguinte reação:

H + NO3 + TBP ̂ T HNO3 .TBP (VI)

e o coeficiente de distribuição do HN03 pode ser dado por:

DH = KHCHCH = KHCHCTBP •

Foram medidos coeficientes de distribuição do HNO, entre

a fase orgânica constituída por TBP-30%-n-Dodecano, para concen

trações de HNO3 de 0,4M; 1,1M; 1,8M; 2,7M; 3,6M; 3,9M; 4,12-1; e

5,1M, na fase aquosa.-A tabela 1 e figuras 2 e 3 apresentam os

resultados. A curva log DH versus log CH, apresenta um máximo pa

ra uma concentração de HNO3 de 2M, apresentando um coeficiente de

distribuição máximo igual a 0,23. A curva não apresenta o com

portamento descrito pela reação (VI) e equação (13), o que indi

ca o efeito conjunto de um ou mais dos seguintes fatores: mudan

ça de composição no sistema envolvendo formação de outros ccaple

xos com TBP na fase orgânica, efeitos produzidos pela co-extra

ção de H-0 e alterações nos coeficientes de atividade dos compo

nentes do sistema. A existência do máximo pode ser explicada em

termos da crescente concorrência pelas moléculas "livres" de TDP

por parte das moléculas de HNO, e H,0, o que está ce acordo com

o fato de que para maiores concentrações de HNO3 na faseaguosa,

a concentração de H_O na fase orgânica cresce bastante.
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O mecanismo de extração de Th(IV) em TBP pode ser descrito

para uma grande faixa de acidez pela seguinte equação:.

+ 4Th+4 + 4NO + 2TBP ^± Th(KO3)4-2TBP (VII)

e o coeficiente de distribuição do Torio, pode ser dado por:

DTh = KTh CN0~ CTBP { 1 4 )

Foram medidos os coeficientes de distribuição do Tõrio en

tre a fase aquosa contendo ThtNOO. e HNO3 e a fase orgânica

constituída de TBP-30%-n-Dodecano para concentrações de HNO3 na

fase aquosa de 0,08.M; 0,16M; 0,22M; 0,3M; 0,4M; 0,9M; 1,8M; 2,3

M; 3,6M; 4,3M e 4,8M. A tabela 2 e figura 4 apresentam os resul

tados.

0 comportamento do coeficiente de distribuição do Torio em

relação ã crescente concentração de íons nitrato na faseacjjosa,

pode ser descrito pela curva log D— versus log CNQ-. Ã medida

que a concentração de NO, na fase aguosa aumenta, verifica-se /

um aumento em DT. devido ao efeito de salt-out dos Ions NO.,. A

concentração total de nitratos na fase aquosa foi calculada da

seguinte maneira: CNQ- = CH +
 4C T n-

Uma observação ã curva mostra que a tangente ã curva muda

de uma inclinação inicial igual a 3 para outra igual a 1 para

concentrações de nitrato na fase aquosa acima de 2M. Estudos fei

tos pela extração de Th(IV) a partir de soluções de HNO, por

meio de trocadores iônicos, indicam que a formação de complexos

de Torio na fase aquosa é considerável (271 e que é afetada pe

Ia concentração de nitrato na fase aguosa. Isso está de acordo

com os resultados obtidos que indicam uma mudanç2 de composição

do complexo na fase aquosa que passa da forma Th(NO,) para. a
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forma Th (NO.,)., com o aunento áa concentração de NO., na fase aquo

sa para concentrações crescentes de HNO,, conforme as seguintes

equações:

Th(NO3)
+ + 3N0~ + 2TBP ^ Th (NO ) 4. 2TBP (VIII)

2 _ 3
üTh KTh CTBP CN0, ( 1 5 )

e

Th(NO3)3 + N0~ + 2TBP ^=^ THTNÕT) . 2TBP (IX)

DTh = KTh CTBP CN03 (16)

Os valores obtidos para o coeficiente angular da curva

log D . versus log CM^- correspondem aos expoentes de C^- nas

equações (15) e (16).

A formação de complexos carregados de Tório na fase aquo-

sa que são pouco extraíveis em TBP-n-Dodecano, aliado à competi

ção na- fase orgânica do Nitrato de Tõrio com o HNO3 pelas mole

cuias de TBP livre e ã alterções dos coeficientes de atividade/

dos componentes do sistema são os fatores responsáveis pelo com

portamento apresentado pelo coeficiente de distribuição do Th

(IV) com o aumento da concentração de nitrato na fase aquosa.

Uma comparação dessa curva com outras traçadas a partir de da-

dos obtidos na literatura francesa e americana |17|, mostra u-

ma boa concordância para uma grande faixa de concentrações de ni

trato na fase aquosa.

Para o estudo do efeito da temperatura na extração do Th

(IV) foram determinados coeficientes de distribuição do Th (IV)

entre soluções aquosas de Th (NO,) - e HNO3 e a fase orgânica cojns

titulda de TBP-30%-n-Dodecano para temperaturas de 25, 30, 4 0,

50 e 60°C e concentrações de Ácido Nítrico na fase aquasa de
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3,3M e 0,4M. Paralelamente determinou-se em cada caso o coefici

ente de distribuição do HNO, no sistema para cada temperatura.

A tabela 3 apresenta os resultados.

No cálculo dos coeficientes de distribuição foram aolica-

das correções para as concentrações de Th(IV) e HKO^ nas fases

aquosa e orgânica, levando-se em consideração as variações de

densidade de cada fase com a variação de temperatura. Para o ca

so da fase aguosa a densidade foi identificada com a densidade

da água pura c a curva de variação da densidade da água com a

temperatura foi usada para a correção (figura 5). No caso da fa

se orgânica, a densidade foi identificada com a densidade do TBP

-30%-n-Dodecano e foi usada uma equação empírica para a corre-/

ção da densidade com a variação da temperatura.

dt = -7,5 x IO"
4 (t - 25) + d25 (17)

A concentração corrigida, cm cada fase foi calculada mui

tiplicando a concentração obtida por um fator de correção cor-

respondente ã cada fase; o fator de correção foi calculado pela

relação entre as densidades â temperatura de experiência e a

25°C.

C c o r* = f x C c a l c' (18)

faq = 1,0029 x djj o (19)

for9 = i - 9,H3 x (t-25) x IO"4 (20)

Experimentos de extração de Th(IV) no sistema em estudo

para diferentes concentrações de HNO3 na fase aquosa e TBP na

fase orgânica indicam que o coeficiente de distribuição do Tõrio

permanece inalterado após um tempo de agitação de 10 ziín. -J ô | .

Esse tempo foi portanto o adotado para os experimentos de parti



-44-

ção realizados.

Foram levantadas as curvas do coeficiente de distribuição

de Th (IV) e HNO, era função da temperatura e plotadas na forma

log D . versus l/T.(figuras 6 e 7). As curvas apresentam compor

tamento linear em toda a faixa de temperatura estudada, o que

está de acordo com a equação(4), para valores de /\E constantes.

Pela inclinação positiva das retas pode-se observar o comporta-

mento exotêrmico da extração do Th(IV), isto é, um aumento de

temperatura leva a uma redução no coeficiente de distribuição do

Tõrio.

A curva referente ã extração de Th(IV) em solução aquosa

de HNO, 3,3M, apresenta maiores valores para o coeficiente de

distribuição do Th(IV) do que aquela referente ao HNO, 0,4M, o

que está de acordo com os resultados anteriormente obtidos no

estudo da variação do coeficiente de distribuição do Th(IV) com

a concentração de HNO, na fase aquosa. A redução na inclinação/

da curva está relacionada com a redução do valor de (~AH) con

forme a equação (4), o que está de acordo com resultados forne

cidos pela literatura J:8| ,|27| . A curva log D H N 0 versus l/T

também apresenta um comportamento linear com um coeficiente an

guiar positivo para concentração de H.NO3 igual a 0,4M. Para a

concentração de HNO, igual a 3/3M, não foi obtido, no entanto ,

comportamento linear.

O mecanismo de Extração de Eu(III) por meio de TBp-n-Dode

cano em presença de HNO, pode ser descrito através da reação

(V) e seu coeficiente de distribuição através da equação (8).

Determinou-se coeficientes de distribuição de Eu(III) e HNO, en-

tre a fase aquosa, constituída de solução de Nitrato de Eurõpio
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em Ácido Nltrico e a fase orgânica composta de TBP-30%-n-Dodeca

no, para concentração de HNO~ na fase aquosa de 0,4M; 0,9M;1,7M;

2/5 M; 3,5M; 5M e 5,9M. A tabela 4 e figura 8 mostram os re í
— •

sultados. Verificou-se que o coeficiente de distribuição do 5-
t

Eu(III)aumenta linearmente cora a concentração de HNO3 até aproxi f

madamente 3M, atingindo nesse ponto um valor máximo do coefici- •

ente de distribuição igual a 0,07. Para concentrações de HNO, ;

mais elevadas que 3,5M o coeficiente de distribuição do Eu (III)

decresce acentuadamente.

Una interpretação para esse comportamento pode ser dado co

mo segue: o aumento inicial na curva pode ser atribuído ao crês '

cente efeito de salt-out produzidos pelo aumento da concentração

de íons nitrato na fase aquosa com o aumento da concentração de

HNO_. O aumento da concentração de HNO., co-extraldo na fase or-

gânica produz uma crescente concorrência entre o complexo de '.

Eu (III) e o.HNO-, pelo TBP- livre na fase orgânica, pela formação do

complexo TBP.HNO, nessa fase. Essa concorrência crescente em con

centrações crescentes de Ácido Nltrico na fase aquosa explica o

comportamento da curva passando por um máximo. Deve-se notarque

o setor decrescente da curva log D,, versus log-, corresponde a

Eu qd

parte decrescente da curva log DH versus log CH, ocorre que ape

sar do decréscimo do coeficiente de distribuição do HNO3 nessa

faixa de concentrações; a concentração de HNO^ na fase orgânica

aumenta produzindo uma crescente concorrência pelo TBP "livre".

Mediu-se também o coeficiente de distribuição do Eu (III)/

em um experimento adicional no qual a composição da fase aquosa

contendo uma concentração muito baixa de Ácido Nitricô na fase

aquosa (0,005M) e NaNO3 4M como a .ente de salt-out, foi mantida
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constante. Foram realizadas medidas para concentrações de T3P i

guais ã 0,07M; 0,llM; 0,18M; 0.36M; 0,51M; 0,7lM e 1,1M. A taòe

Ia 5 e a figura 9 apresentam os resultados. O fato de que o ni

trato não ê extraído para a fase orgânica e portanto não fon?.a

complexos com o TBP como ocorre com o HNO ', está de acordo com

a verificação de que na figura |9|, a curva experimental afastou

-se apenas ligeiramente da dependência linear ideal de inclina

ção igual a 3 para altas concentrações de TBP. Os valores maio

res obtidos para o coeficiente de distribuição do Eu(III) em re

lação àqueles obtidos em presença de Ãcido Nítrico demonstram o

efeito de salt-out desse eletrólito.

No estudo sobre a atividade termodinâmica do TBP foram fei

tas diversas experiências de partição do Eu(III) entre as fases

aquosa e orgânica no sistema HNO^-H O-TBP-n-Dodecano, nás quais

mediu-se o coeficiente de distribuição do Eu (III) e HNO -, no sis-

tema para composições constantes da fase aquosa e concentrações

de TBP de 0,07M; O,11M; 0,18M; 0,36M; 0,5lM; 0,73M e 1,1M.Foram

realizadas tais medidas para concentrações de HNO3 na fase aquo

sa iguais a 1#1M; 2,1M; 3,1M; 4,1M; 4,6M e 5,7M. A tabela 6efi

guras 10 e 11 apresentam os resultados.

Uma discussão sobre as curvas de dependência do coeficien

te de distribuição do.Eu(III) com a concentração de TBP na fase

orgânica para as diferentes concentrações de ácido nítrico na fase a

quosa pode ser. feita nos seguintes termos: todas as curvas apresen

tara um aspecto semelhante - para baixas concentrações de TBP ve

rifica-se o comportamento linear ideal com inclinação igual a

3, seguindo portanto a equação (10). A medida que a concentra

ção de TBP aumenta, verifica-se um gradual afastamento do com
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portamento linear ideal na direção de valores mais baixos do co

eficiente de distribuição do que em um sistema ideal devido ã

redução no coeficiente de atividade do TBP. Observa-se qua em

experiências com baixas concentrações de HNO-j na fase aqucsa, o

desvio da curva experimental em relação ã reta ideal de coefici

ente angular igual a 3, começa para concentrações de TBP mais

altas. Isso pode ser explicado, levando-se em conta que nas ex

periências feitas para baixas concentrações de FINO., na fase aqu

osa a concentração de HNO- -na fase orgânica era mais baixa de

rodo que a coextração do HN03 contribuía de maneira menos efeti

va para a alteração dos coeficientes de atividade do TBP.

Nesse trabalho apresentou-se um modelo matemático capaz

de descrever o comportamento da extração do Eu(III) por meio de

TBP em n-Dodecano no sistema em estudo em função das concentra

ções de HNO, e TBP. Esse modelo foi desenvolvido pelos Drs. Z.

Kolarik e G. Petrich do Instituto para "HE3SSE CHEMIE" no Centro

de Pesquisas Nucleares de Karlsruhe na Alemanha Ocidental e é

baseado em equações empíricas da forma:

D M = a CÍU" ( 1 + cAd + eBf + ) " 1 (21)

Essa equação representa a dependência do coeficiente de

distribuição de metais,DM, com a concentração de nitrato na fa

se aquosa CM_- e onde os termos entre parênteses representam /

desvios de idealidade devido â alterações no coeficiente ãe ati

vidade do TBP em razão do decréscimo da concentração de TBP li

vre com a concentração das espécies A,B,etc. na fase orgânica /

J22|. A dependência do coeficiente de distribuição do Eu(III)coni

a concentração de HNO., na fase aquosa foi descrita como:
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(22)

onde com o termo A, foi considerada a dependência de D com a

concentração do TBP. Verificou-se que essa dependência era fun

ção da concentração de HNO, na fase aquosa e na verdade de for

ma não-monotõnica. Devido a isso, descreveu-se o termo A da se

guinte maneira:

ri—
T B P (23)

A = ~

Os parâmetros a,b,c,d,e,f,g,h e i foram encontrados

com a ajuda de um programa de computador pelo método dos mínimos

quadrados. A tabela 7 apresenta esses valores. A tabela 9 mostra

os valores do coeficiente de distribuição do Eu(III) calculados

a partir das equações (22) e (23). O denominador da equação(23)

representa o desvio do comportamento ideal na dependência log

D_ versus log C—n_ que conforme já se mencionou vale:
£«U X ar

. 3 .
1 yTBP ' yTBP ' yEu(NO3)3.3TBP ''

Estudou-se a dependência de ( y — / y £ u ( N 0 ) ,3TBP '
 c o m a C O n"

centração de TBP na fase orgânica para concentrações de HNO, na

fase aquosa iguais a 1M, 3M e 5M e com a concentração de HNO,

na fase aquosa para concentrações de TBP de 1,1H; 0,5M e 0,2M./

As tabelas 10 e 11 e figuras 12 e 13 apresentam os resultados./

Os valores tabelados foram obtidos pelo cálculo de (D^- / D ^ )

usando o modelo representado pela equação (22).

As curvas referentes a coextração de HHO3 para a fase or

gânica nos experimentos .de partição discutidos acima apresenta

ram todas comportamento linear. A coextração do HN'O3 no sistt-rra

em estudo pode ser representada pela reação (VI) e seu cooílici-
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ente de distribuição pela equação (13). Substituindo-se. a cons

tante estequiornetrica de equilíbrio pela constante termodinâmi-

ca, pode-se escrever a equação (13) da seguinte forma:

T
DH = KH aN0~ CTBP ( VTBP ^ -HNÕ^TTBP ) { 2 4 )

que sob condições ideais se reduz a:

D H d = KS aN0- CTBP í25>

As retas obtidas experimentalmente não seguem, no entan-

to, a equação (25), apresentando coeficientes angulares diferen

tes de 1. Esse comportamento pode ser atribuído ã desvios da i-

dealidade devido ã alterações dos coeficientes de atividade das

espécies envolvendo HNO- na fase orgânica que podem ser descri

tas pelo termo ( Y^QP / YHNÕ—TBP ' d o m e s m o m o d o <3ue n a extra

ção de Europio. Esse comportamento foi verificado até mesmo pa

ra baixas concentrações de HNO, na fase aquosa e baixas concen

trações de TBP. A tabela 12 apresenta a variação do coeficiente

angular da reta log D versus C=^j com a concentração de TBP.

De acordo com os valores obtidos, verifica-se que o termo (

apresenta-se ligeiramente decrescente em concentra

ções de HNO3 na fase aquosa acima de 4,1M ou crescente em con

centrações de HNO, abaixo de 3,1M.

A dependência do coeficiente de distribuição do HNO, na fa

se aquosa foi descrita de forma semelhante ã do Europio,através

da seguinte equação:

Du = 5 xB (26)
H 1 i m C"n

onde com o termo B foi considerada a depedência de D^ cora a con

centração do TBP. Em vista da observação de que o coeficiente

angular da reta log DH versus log C T B p variava corn a concentra-
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ção de HNO, na fase aquosa, descreveu-se o termo B da seguinte

maneira:

(p + qCu + rC^ )
B = C H H > (27)

TBP
onde o expoente de C^gP representa o coeficiente angular de

log D versus log C-=^£ . Os parâmetros j,l,m,n,p,q e r foram
li xaf

obtidos pelo método dos mínimos quadrados. A tabela 8 apresenta

esses valores. O termo (y^gp / YHNCTTTBP5 P° d e s e r representado

pelo expoente na equação (27) e sua dependência com a concentra

ção de HNO_ na fase aquosa pela variação da inclinação da reta

log UNO, x log C em função da concentração de HN03 na fase aqu

osa. A tabela 13 e figura 14 apresentam os resultados, os valo

res calculados foram obtidos pelo cálculo do expoente na equa-

ção (27). A tabela 14 apresenta uma comparação entre valcres ex

perimentais e calculados de D .
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CAPlT'JLO VI

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos na extração de Ãcido Nitricô,Th(IV;

e Eu(III) por meio de TBP-30%-n-Dodecano em presença de Ãcido

Nítrico, permitem conhecer a composição ideal para a extração de

cada um desses componentes. Os resultados obtidos com Th(IV)müs

tram o efeito da formação de complexos de Th(IV) no comportamen

to do coeficiente de distribuição de Th(IV) com o aumento da con

centração de NO,. O estudo do efeito da temperatura mostra o cc.?.

portamento exotêrmico da extração de Th(IV) nesse sistema.

As experiências feitas com Eu(III) mantendo-se a composi-

ção da fase aquosa constante indicam o comportamento ideal das

soluções somente para concentrações de TBP menores que 3% e con

centrações de HNO, menores que 3M. 0 estudo dos desvios do con

portamento ideal com a composição do sistema indicam o decrésci

mo do termo ( y|g^ / y E u ( N O ) ,3TBP) ' i s t o ê aumento no des'io

da idealidade, com o aumento da concentração de TBP na fase a-

quosa conforme já discutido. Resultados obtidos por Siekiersky

|37J no estudo da influência de diluentes na extração de Eu(113

dão indicações de que o coeficiente de atividade do complexo de

Eurõpü» decresce com a concentração de TBP na fase orgânica,por

tanto chega-se ã conclusão de que o coeficiente de atividade do

TBP na fase orgânica deve decrescer.na mesma direção que Í ^ ^ Q J
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Uma futura avaliação do coeficiente de atividade do complexo

de Eurõpio na fese orgânica permitirá una avaliação caantita-

tiva do coeficisr,te de atividade do TE? nRst-3 fase.



-53-

TABELA 1 - Coeficiente de Distribuição do HNO, em TBP

30% - n - Dodecano.

0.4340

1.0580

1.8190

2.6730

3.6120

3.8560

4.0530

5.0790

0.0667

0.2240

0.4130

0.5940

0.7490

0.7620

0.8410

0.9520

0.1535

0.2110

0.2270

0.2220

0.2070

0.1976

0.2080

0.1874
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Tabela 2 - Coeficiente de Distribuição do Th(IV) entre

solução aquosa de HNO^ e TBP-30%-n-Dodecano na fase orgânica.

0.07680

0.1558

0.21800

0.29300

0.40000

0.89800

1.77700

2.32900

3.61100

4.29400

4.83300-

CH

0.0122

0.0219

0.0325

0.0486

0.0692

0.1846

0.3690

0.4900

0.6870

0.7220

0.7500

CTh

0.0616

0.0638

0.0578

0.0556

0.0416

0.0342

0.0.218

0.0170

0.0129

0.0110

0.0104

CTh

0.0026

0.0056

0.0068

0.0094

0.0078

0.0190

0.0298

0.0342

0.0381

0.0406

0.0416

0.3230

0.4110

0.4490

0.5150

0.5670

1.0340

1.8650

2.3970

3.6630

4.3380

4.8750

DTh

0.0422

0.0877

0.1176

0.1691

0.1875

0.5550

1.3670

2.0120

2.9530

3.6910

4.0000



Tabela 3 - Dependência dos coeficientes de Distribuição do Th(IV) e HNO3 entre solu

ção aquosa de HNO3 e TBP-(30%)-n-Dodecano na fase orgânica com a temperatura,

t(9C)

25

•29.4

40

50

60

25

30

40

50

60

1/TdC1)
vio4

33.5

33.1

31.9

30.9

30.0

33.5

32.9

31.9

30.9

30.0

3.6120

3.0920

3.1460

3.1500

3.2906

0.4000-

0.3526

0.3808

0.3300

-

c,,
0.6870

0.5820

.0.6670

0.6690

0.8339

0.0690

0.0588

0.0603

0.0493

-

P cor.
Hi
3.6120

3.0877

3,1309

3.1213

3.2450

0,4000

0.3520

0.3790

0.3270

rr cor.
Si

0.6870

0.5800

0,6579

0.6538

0.8073

0.0690

0.0585

0.0595

0.0482

-

0.1900

0.1877

0.2100

0.2090

0.2490

0.1730

0.1662

0.1570

0.1472

-

0.01280

0.01056

0.01556

0.01888

0.02060

0.04200

0.05320

0.07260

0.05600

0.06550

0.0380

0.03140

0.03600

0.03990

0.04010

0.00780

0.00990

0.01080

0.00818

0.00858

r cor,

0.01280

0.01054

0.01550

0.01870

0.02030

0.04200

0.05310

0.07230

0.05550

0.06460

•z cor;

0.03800

0.03120

0,03750

0.03900

0.0J390

0.00780

0,00985

0.01068

0.00800

0.00831

2.9700

2.9610

2.4190

2.0830

1.9130

0.1880

0.1855

0.1478

0.1442

0.1286



-56-

Tabela 4 - Coeficientes de Distribuição de Eu(III)entre so

lução aquosa de HNO, e TBP-30%-n-Dodecano na fase orgânica.

CH

0.3807

0.9303

1.7274

2.4579

3.5156

4.9621

5.9175

CH

0.0835

0.2071

0.4095

0.5041

0.7517

0.7670

0.8950

DH

0.219

0.223

0.237

0.205

0.214

0.155

0.151

DEu

0.0112

0.0256

0.0517

0.0692

0.0717

0.0548

0.0617
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Tabela 5 - Coeficiente de Distribuição de Eu(III)entre so

lução aquosa de NaN0,-4Me TBP-n-Dodecano na fase orgânica.

TBP

1.095

0.732

0.511

0.364

0.181

CH

0.00755

0.006750

0.005160

0.006170

0.005540

CH

0.00925

0.005350

0.002410

0.001831

-

DEU

1.24300

0.55700

0.21500

0.09270

0.01075
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Tabela 6 - Coeficientes de Distribuição de Eu(III) e.HKO

entre solução aquosa de HNÜ3 e TBP-n-Dodecano na fase orgânica

em função da concentração de TBP. Pontos(*) não computados para

o calculo de D̂  na tabela 9.r»u

c
TBP

1.095

0.732

0.511

0.364

0.184

0.110

0.074

0.037

1.090

0.730

0.510

0.364

0.182

0.108

' 0.074

1.095

0.732

L CH
1.3360

1.3140

1.3630

1.3650

1.2430

1.2490

1.3920

1.3190

2.1150

2.1400

2.1400

2.1310

2.1440

2.1080

2.1170

3.1960

3.1210

CH

0.29900

0.19250

0.11830

0.07570

0.03020

0.01680

0.01020

0.00960

0.43600

0.28900

0.19390

0.13290

0.06350

0.03580

0.02270

0.70000

0.46200

DH

0.22400

0.14600

0.08670

0.05540

0.02430

0.01340

0.00732

0.00687

0.20630

0.13510

0.09610

0.06230

0.02960

0.01695

0.01073

0.21900

0.14810

DEu

0.0394000

0.0210000

0.0050700

0.0049500

0.0008540

0.0002000

0.0000690

0.0000223

0.0574000

0.0306000

0.0167400

0.0079500

0.0017000

0.0000019

0.0001158

0.0628000

0.0359000
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CTBP

0.511

0.364

0.184

0.110

0.074

0.037

1.095

0.732

0.511

0.364

0.182

0.108

0.074

1.095

0.732

0.511

0.364

CH

3.0840

3.0960

3.0060

3.0180

3.0650

3.0250

3.9510

4.0060

4.0320

4.1980

4.1850

4.1280

4.1610

4.5340

4.4740

4.4680

4.5390

CH

0.35500

0.25100

0.15200

0.06580

0.04180

0.02120

0.70970

0.48190

0.34000

0.28100

0.14150

0.08110

0.05720

0.85600

0.58400

0.41900

0.30100

DH

0.11520

0.08110

0.05060

0.02180

0.01360

0.00700

0.18000

0.12030

0.08460

0.06700

0.03380

0.01964

0.01375

0.18870

0.13060

0.09390

0.06640

DEu

0.0183100

0.0092100

0.0020400

O.O0055'0

0.0001827

0.0000444

0.0658000

0.0317000

0.0163200

0.0080300

0.0015450

0.0004210

0.0001790

0.0580000

0.0283000

0.0136600

0.0063700
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CT3P

0.183

0.109

0.074

1.090

0.730

0.510

0.364

0.183

0.110

0.074

1.090

0.730

0.510

- 0.364

0.183

0.110

0.074

CH

4.8120

4.7820

4.7380

4.6000

4.6910

4.6520

4.6410

4.5780

4.4620

4.6000

5.6600

5.5970

5.6800

5.6410

5.5580

5.6580

5.8790

CH

0.15280

0.09760

0.06400

0.80700

0.58500

0.41000

0.28800

0.14350

0.08630

0.07100

0.91400

0.63400

0.44600

0.32600

0.15960

0.09660

0.04820

DH

0.0318

0.02040

0.01350

0.140366

0.12470

0.08810

0.06210

0.03130

0.01930

0.01543

0.16140

0.11320

0.07840

0.05770

0.02870

0.01707

0.00820

DEU

0.0012700

0.0003200

0.0000700

0.0614000

0.0296000

0.0142600

0.0080600

0.0010430

0.0003910

0.0000610

0.0502000

0.0229000

0.0109300

0.0051500

0.0010560

0.0003110

0.0000240
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Tabela 7 - Parâmetros das equações (22) e (23)

a

0,1076

b

1,722

c

0,003915

d

4,757

e

3,166

f

1,756
g ! h

0,9301 0,004234

i

4,24

Tabela 8 - Parâmetros das equações (26) e (27)

j

0,2062

1

0,08873

m
0,01926

n

2,02
P

1,549
q

-0,2599

r

0,02818
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r Tabela 9 - Coeficientes de Distribuição de Eu( l i i ) , en t r e

solução aquosa de HNO3 e TBP-n-Dodecano na fase orgânica - Valo

res experimentais e valores calculados pelas equações (22)e(23).

CH

1.336

1.314

1.365

1.243

1.249

1.392

2.115

2.140

2.140

2.131

2.144

2.117

3.200

3.120

3.080

3.100

3.010

3.020

CTBP

1.0950

0.7316

0.3637

0.1843

0.1102

0.0743

1.0900

0,7300

0.5100

0.3640

0.1820

0.0735

1.0950

0.7316

0;511O

0.3637

0.1843

0.1102

exp
DEu

0.039400

0.021000

0.004950

0.000854

0.000200

0.000069

0.057400

0.030600

0.016740

0.007950

0.001700

0.000116

0.062800

0.035900

0.018300

0.009210

0.002040

0.000555

cale
DEU

0.039539

0.019979

0.005100

0.000809

0.000193

0.000073

0.057640

0.031175

0.016601

0.008424

0.001627

0.000129

0.066533

0.035751

0.019143

0.009734

0.001968

0.000489

exp cale
DEU /DEU .

0.996

1.051

0.971

1.055

1.035

0.947

0.996

0.982

1.008

0.944

1.045

0.899

0.944

1.004

0.956

0.946

1.037

1.134
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3.060

3.950

4.010

4.030

4.200

. 4.190

4.130

4.5 30

4.470

4.470

4.540

4.810

4.780

4.740

4.600

4.690

4.650

CTRP

0.0743

1.0950.

0.7316

0.5110

0.3637

0.1822

0.1080

1.0950

0.7316

0.5110

0.3637

0.1825

0.1091

0.0736

1.0900

0.7303

0.5103

0.000183

0.065800

0.031700

0.016300

0.008030

0.001545

0.000421

0.058000

0.028300

0.013660

0.006370

0.001270

0.000320

0.000070

0.061400

0.029600

0.014260

0.000158

0.062826

0.032519

0.016688

0.007760

0.001384

0.000331

0.058756

0.030069

0.015051

0.006983

0.001069

0.000252

0.000082

0.057836

0.028775

0.014335

1.157

1.047

0,975

0.977

1.035

1.116

1.273

0.987

0.941

0.908

0.912

1.188

1.268

0.859

1.062

1.029

0.995
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CH
4.640

4.580

4.460

4.600

5.660

5.600

5.680

5.640

5.560

0.381

0.930

1.727

2.460

3.520

CÍBP

0.3638

0.1831

0.1099

0.0737

1.0900

0.7303

0.5103

0.3638

0.1831

1.0960

1.0960

1.0960

1.0960

1.0960

0.008060

0.001043

0.000391

0.000061

0.050200

0.022900

0.010900

0.005150

0.001060

0.112000

0.025600

0.051700

0.069200

0.017170

0.006764

0.001192

0.000300

0.000088

0.050393

0.023917

0.010752

0.004785

0.000775

0.010690

0.027912

0.049753

0.063361

0.085494

1.192

0.875

1.305

0.696

0.996

0.957

1.014

1.076

1.368

1.048

0.917

1.039

1.092

1.095
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Tabela 10 - Relação entre coeficientes de atividade na fa

se orgânica em função da concentração de T3P no sistema HNO,-H O

-TBP-n-Dodecano.

CH

l o g c ^ p

-1.7

-1.6

-1.5

-1.4

-1.3

-1.2

-1.1

-1.0

-0.9

-0.8

1M

0.001

0.002

0.003

0.005

0.007

0.011

0.016

0.023

0.035

0.051

2M

0.003

0.004

0.006

0.008

0.012

0.019

0.027

0.041

0.059

0.086

3M

~log(y

0.003

0.004

0.006

0.009

0.014

0.020

0.030

0.044

0.064

0.093

4M 5M

3 , „. j
TBP ' YEu;

0.002

0.003

0.005

0.007

0.010

0.015

0.023

0.034

0.049

0.072

0.001

0.002

0.003

0.004

0.006

0.010

0.014

0.021

0.032

0.047

6M

0.001

0.001

0.002

0.003

0.004

0.006

0.009

0.013

0.020

0.029
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-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

. 1M

0.074

0.107

0.152

0.211

0.287

0.381

0.492

0.618

0.758

0.907

2M

0.124

0.174

0.240

0.324

0.425

0.543

0.675

0.819

0.972

1.132

3M

-log

0.133

0.187

0.257

0.344

0.448

0.569

0.704

0.850

1.005

1.166

4M

1 TBP

0.104

0.148

0.206

0.281

0.373

0.483

0.608

0.746

0.895

1.052

5M

EU '

0.068

. 0.099

0.141

0.197

0.269

0.359

0.467

0.590

0.727

0.875

6M

0.043

0.063

0.092

0.131

0.184

0.253

0.340

0.443

0.564

0.698
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Tabela 11 - Relação en t re os coef ic ien tes de a t iv idade

na fase orgânica em função da concentração de HNO, na fase aquo

sa no sistema HN03-H20-TBP-n-Dodecano.

^TBP

l o g C H

0

0.176

0.301

0.398

0.477

0.544

0.602

0.653

0.699

0.740

0.778

1 .1 0 , 5 0 , 2

- log( yJB p / yE u )

0.675

0.801

0.881

0.918

0.913

0.873

0.807

.0.728

0.645

0.565

0.491

0.286

0.368

0.424

0.451

0.447

0.418

0.372

0.320

0.269

0.223

0.184

0.074

0.103

0.117

0.135

0.134

0.122

0.104

0.086

0.069

0.054

0.043
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Tabela 12 - Coeficiente angular da reta log D versus
H

log CH em função da concantraçao de' HNO3 na fase aquosa na extra

ção de Eu(III) em TBP-n-Dodecano (valores experimentais).

inclin.

1.3

1.30

2.1

1.10

3.1

1.06

4.1

0.9

4.6

0.9

Tabela 13 - Coeficiente angular da reta log Du versus
— — — — — n

log Cj, em função da concentração de HNO3 na fase aquosa na extra

ção de Eu(III) em TBP-n-Dodecano (valores calculados).

inclin.

CH

inclin.

1.0

1.317

4.0

0.960

1.5

1.222

4.5

0.950

2.0

1.142

5.0

0.954

2.5

1.075

5.5

0.972

3.0

1.123

6.0

1.004

3.5

0.984

-

—
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Tabela 14 - Coeficiente de distribuição de HNO,. entre so

lução aquosa de Eu(NO3)3 e TBP-n-Dodecano na fase orgânica em fun

ção da concentração de HNO, na fase aquosa. Valores experimenta-

is e calculados pelas equações (26) e (2 7).

CH

1.336

1.315

1.363

1.243

1.249

1.392

2.115

2.140

2.130

2.140

2.110

2.120

3.200

3.120

3.080

3.100

3.020

c
TBP

1.0950

0.7316

0.5110

0.1843

0.1100

0.0743

1.0900

0.5100

0.3640

0.1822

0.1080

0.0735

1.0950

0.7316

0.5110

0.3637

0.1100

°rp

0.2240

0.1464

0.C867

0.0243

0.0134

0.0073

0.2060

0.0961

0.0623

0.0296

0.0169

0.0107

0.2190

0.1480

0.1150

0.0810

0.0218

?Sa l c

0.2292

0.1381

0.0886

0.0239

0.0124

0.0081

0.2233

0.0952

0.0651

0.0300

0.0165

0.0108

0.2084

0.1395

0.0971

0.0688

0.0203

D H X P / °H a l C

0.978

1.060

0.979

1.018

1.078

0.902

0.922

1.010

0.957

0.987

1.024

0.994

1.051

1.061

1.184

1.178

1.076
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CH

3.065

.3.025

3.950

4.010

4.030

4.200

4.190

4.130

4.160

4.530

4.470

4.470

4.540

4.810

4.780

4.740

4.690

CT3?

0.0743

0.0371

1.0950

0.7316

0.5110

0.3637

0.1822

0.1080

0.0735

1.0950

0.7316

0.5110

0.36 37

-0.1825

0.1090

0.0736

0.7303

Dexp
H

0.0136

0.0070

0.1800

0.12Q0

0.0846

0.0670

0.0338

0.0196

0.0138

0.1890

0.1310

0.0938

0.0664

0.0318

0.0204

0.0135

0.1250

•>r i c

0.0137

0.0067

0.1942

0.1311

0.0927

0.0661

0.0342

0.0208

0.0144

0.1826

0.1253

0.0891

0.0640

0.0322

0.0198

0.0137

0.1221 •

DeXp /Dcalc

0.998

1.047

0.927

0.916

0.912

1.014

0.988

0.943

0.955

1.035

1.045

1.053

1.037

0.987

1.029

0.984

1.024
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CH

4.650

4.640

4.580

4.460

5.660

5.600

5.680

5.640

5.560

5.660

0.381

0.930

1.727

2.460

3.520

5.920

4.960

CTBP

0.5103

0.3638

0.1831

0.1099

1.0900

0.7303

0.5103

0.3638

0.1831

0.1099

1.0960

1.0960

1.0960

1.0960

1.0960

1.0960

1.0960

0.0881

0.0681

0.0313

0.0193

0.1614

0.1132

0.0784

0.0577

0.0287

0.0171

0.2190

0.2230

0.2370

0.2050

0.2140

0.1510

0.1550

D c a l c -H

0.0873

0.0634

0.0332

0.0207

0.1597

0.1087

0.0756

0.0546

0.0284

0.0168

0.2157

0.2277

0.2281

0.2205

0.2027

0.1557

0.1742

D S x p / D S a l c

1.009

1.075

0.942

0.932

1.011

1.041

1.037

1.056

1.011

1.014

1.015

0.979

1.039

0.930

1.056

0.970

0.892
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FIGURA 1 - Concentração de H20 na fase orgânica constituí-

da de TBP puro em função da concentração de HNO3 na fase aquo-

sa. Obtido de |ll|.



-73-

FIGURA 2 - Coeficiente de distribuição do HN03 em função

da concentração de HNO^ na fase aguosa em TBP-30%-n-Dodeaano. /

Pontos (x) obtidos de |29|.
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FIGURA 3 - Concentração de HNO, na fase orgânica em fun

ção da concentração de HNO, na fase aquosa em TBP-30%~n-Dodeca

no. Pontos (x) obtidos de [29|-
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FIGURA 4 - Coeficiente de distribuição do Th(IV) entre so

lução aguosa âe HNO, e TBP-30%-n-Dodecano na fase orgânica em

função da concentração de NOZ na fase aguosa. Pontos(x) obtidos

da literatura francesa, pontos(3) da literatura americana |17| .
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0.9 9 —

0.98 -

0.97 —

FIGURA 5 - Densidade da água em função da temperatura.
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logD.

05

— -0.9

50 30

-PIGÜRA 6 - Coeficiente de distribuição de Th (IV) entre so

lução aquosa de HN03 e TBP-30%-n-Dodecano na fase orgânica em

função da temperatura, (x) HN03 3,3M, <+) HNO, 0,4M.
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-0.5 k

log D

-0.9 h

50 30

FIGURA 7 - Coeficiente de distribuição de HN03 0,4M entre

solução aquosa de HN03 e TBP-30%-n-Dodecano na fase orgânica em

função da temperatura.
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log D,

-2 —

— 0

logDu

log C H I

FIGURA 8 - Coeficiente.de distribuição de Eu(III)entre so

lução aguosa de HNO-j e TBP-30%-n-Dodecano na fase orgânica em

função-da concentração de HNO, na fase aquosa. Pontos(x) obti-

dos da tabela 6 .



-80-

0 —

log D
EU

-2 —

FIGURA 9. - Coeficientes de distribuição de Eu (III) entre so

lução aguosa de NaN03 e HNO^ e TBP-n-Dodecano na fase orgânica em

função da concentração de TBP.
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-4 —

FIGURA 10 - Coeficientes de distribuição do Eu(III) entre

solução aquosa de HNO, e TBP-n-Dodecano na fase orgânica em

função da concentração de TBP. (+)HNO3 1M (© ) HNO3 2M.
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log DH

log C

FIGURA 11 - Coeficientes de distribuição do HNO, entre so-

lução aquosa de HNO- e TBP-n-Dodecano na fase orgânica em fun

ção da concentração de TBP. (+) HNO^ 1M, (©)HNO, AH.
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logCT6?

|"IGURA 12 - Relação entre coeficientes de atividade na fa-

se orgânica em função da concentração de TBP no sistema HNO.,-

H20-TBP-n-Dodecano. Cursta 1 (KNO3 3M), curva 2 (HNO3 1M) e cur

va 3 (HNO3 6M).
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log CH I

FIGURA 13 - Relação entre coeficientes âe atividade na

fase orgânica em função da concentração de HNO, na fase aquo

sa no sistema HN03-H20-TBP-n-Dodecano. Curva 1 (TBP 1,1M),/

curva 2 (TBP 0,5M) , curva 3 (TBP 0,261).
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inclin-

1.20 —

0.95 —

FIGURA 14 - Coeficiente angular da r e t a log Du versus C.,
H H

era função da concentração de HNO, na fase aquosa no sistema /

HNO-j-HjO-n-Dodecano (valores calculados).
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LISTA DE SÍMBOLOS

X - espécie química na fase orgânica

X - espécie química na fase aquosa

M - metal

Dx - coeficiente de distribuição de X

C x - concentração molar de X

a - atividade molar de .X

y x - coeficiente de atividade de X na escala molar

Kx - constante termodinâmica de equilíbrio para a reação de

extração de X

Kx - constante estequiometrica de equilíbrio para a reação

de extração de X

Q^ - constante de estabilidadde do i-ésimo complexo de X na

fase aquosa

TBP - tri-n-Butilfosfato

PUREX - Plutonium Uranium Reduction Extraction process

G - energia livre

/±G - variação de energia livre

H - entalpia

2\H - variação de entalpia

S - entropia

AS - variação de entropia

F - quociente de coeficientes de atividade

u - potencial químico de X

u° . - potencial químico de X no líquido X puro

T - temperatura absoluta

d... - densidade de X



f - fator de correção de densidade

n - número de solvatação

f - fator de correção da concentração da solução aquosa de X

cpm - número de contagens por minuto da amostra subtraído do

número de contagens por minuto devido à radiação de fun

do

Subscritos:

ag - fase aguosa

org - fase orgânica

id - ideal

exp - experimental

in - inicial

cor - corrigido

cale - - calculado

t - temperatura de experiência (°C)
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A P Ê N D I C E S

A.l Definiçlo dos Termos Usados em Extração por Solvente |24J:

Extração por Solvente Ê um processo de transferência de

massa no qual uma substancia é transferida de uma fase líquida

para outra fase líquida.

Distribuição É o estado final de equilíbrio do processo

de extração por solventes.

Distribuente Ê a espécie química cuja distribuição está

sendo, estudada.

Solvente Ê uma substância líquida usualmente orgânica /

que é praticamente imiscível com a fase aquosa e é capaz de dis

solver relativamente bem o distribuente.

Extrator . Ê uma substância com propriedades de solvente

que reage com o distribuente extraindo-o para a fase orgânica.

Diluente . £ uma substância usada para dissolver o extra

ente e fornecer-lhe propriedades físicas adequadas sem que tenha

propriedades de extraente.

Constante de Distribuição É a razão entre as concentra

ções molares de uma determinada espécie química na fase orgâni-

ca e na fase aquosa.

Coeficiente de Distribuição Ê a razão entre a concentra

ção total do distribuente, isto é a soma das concentrações ana

líticas de .todas espécies químicas que envolvem o distribuente,

na fase orgânica e na fase aquosa •

Percentagem de Extração É a percentagem da quantidade
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total do distribuente que está presente na fase orgânica.

Constante Termodinâmica de Equilíbrio £ definida como a

razão entre o produto das atividades dos produtos, elevados ca

da um ao seu coeficiente estequiometrico pelo produto das ativi

dades dos reagentes elevados cada um ao seu coeficiente estequi

omitrico em relação à* reação de extração do distribuente.

Constante Estequiometrica de Equilíbrio É definida como

a razão entre o produto das concentrações dos produtos elevados

cada um ao seu coeficiente estequiometrico pelo produto das con

centrações dos reagentes cada um elevado ao seu coeficiente es

tequiomitrico em relação ã reação de extração do distribuente.

Fator de Separação É definido como a razão entre os coe

ficientes de distribuição de dois elementos no mesmo sistema de

extração.

Fator de Descontaminação É definido como a razão entre

a percentagem de impurezas de uma determinada solução antes do

processo de purificação por extração por solventes e a percenta

gem de impurezas dessa solução após o processo de purificação /

por extração por solventes.

Salting-Out . É o efeito observado pelo aumento no coefi-

ciente de distribuição de espécies não eletrolíticas entre solu

ções aguosas e a fase orgânica pela adição de eletrólitos ã fa

se aquosa devido a alterações no coeficiente de atividade do-dis

tribuente.

A.2 Dedução da Fórmula Geral para o Coeficiente de Distribui-

ção de Nitratos Metálicos entre Soluções Aguosas de Ácido

Nltrico e TBP |20|

Reação de extração:
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Mm+ + mNO~ + nTBP-± M(NO-.) . nTBP3 ^ J m

A constante termodinâmica para essa reação, pode ser dada

por:

T
 CM(NO_) . nTBP

K* = 2_m X F

onde F contém os coeficientes de atividade das espécies precen

tes e pode ser dado por:

( 3 m - nTBP

V " X ̂ 03- X

Paralelamente à reação de extração ocorre a reação de for

mação de espécies carregadas contendo n na fase aquosa:

Vp+ + i N O r ^ M(NO^)'!'"Í (i / m; i = 0, 1, ... )

as contantes de estabilidades das espécies formadas podem ser da

das por:

3 1
i : (ü)

x C —

o coeficiente de distribuição de M pode ser dado por:

D = r / cM — v^u / \,u ....................
ri OT W

em vista da consideração (a), pode-se escrever:

CM ~ CM(N0,) . nTBP
ò m

a concentração t o t a l de metais na fase aguosa pode ser dada por:

K " Z. M(NO3)T" = CMm+ + /LCM(NO )m~^

tendo-se em v i s t a a equação . ( i i ) pode-se escrever :
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= CM m + ^ CM m +

cM = v p j0

l Í C N0" í " 1

a concentração de T3P "livre", isto ê não ligado quimicap.ente ao

metal ou ao ácido nitrico pode ser dada pela seguinte equação:

WTBP WTDP M(NO^) .
3 m

onde C=jj^ ê a concentração inicial de TBP.

Tendo em vista a consideração (b), pode-se escrever:

= CHNO,.TBP
3 j

Isvando-se em conta as equações (iv) e (v) , pode-se escrever:

n — r > i n _ „ r> _ r>

considerando-se a equação (i), tem-se:

M / i n
« P „ »n _.̂ m

levando-se em conta a equação ( i i i ) / tem-se:

F XDMX ( ! • • STPI Ĉ QJ )

{ CTBP nLM HNO} X C

in
T I C ^ - nCjj - C ^ ) n x

M
D — .i _

3

substituindo-se a constante termodinâmica de equilíbrio pela

constante estequioroétrica: KM » ̂ - y tem-se:
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DM = V

r-l

Tendo-se em vista as considerações (c), (d) e (e) pode-se

escrever:

DM =

plexo.

Considerações:

a. O metal extraído" na fase orgânica forma um único com

»

b. 0 único complexo formado entre TBP e HNO, é TBP.HNO,.

c. A concentração do metal na fase orgânica é desprezl

vel.

d. O complexo TBP.HNO^ participa da reação de extração/

da mesma forma que as moléculas de TBP livres.

ê. A formação de complexos na fase aquosa é desprezível.

• / -


