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ABSTRACT

The separation of Gd, Sn, Eu and Dy from

uranium and its determination by Graphite Furnace Atomic

Absorption Spectrophotometry is outlined.

The lanthanides were separated from '

uranium by means the percolation of the uranyl nitrate solu_

tion 0,3 M in HF (50-250 g of U,0. /L) through an Al,0, '
(1)column . The lanthanides retained in the column were

eluted with 1 M HC1.

As thorium is also retained into the

AljO, under these conditions, its interference was studied.

The determination limits of the method

ranged from 0,01 to 0,1 ug of Ln/g Ü.
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INTRODUÇÃO

£ de grande importância na tecnologia nu

clear, o conhecimento do teor de terras raras em urânio, '

porque algumas delas apresentam alta secção de choque para

captura de neutrons térmicos, diminuindo a eficiência do

combustível. Na Tabela I apresentam-se as seccões de choque

do Gd, Sm, Eu e Dy, pois numa mistura natural de lantanídios

o Cd contribui com 751 da secçá*o de choque e Sm, Eu e Dy *

contribuem respectivamente com 19, 3 e 21. De um modo geral,

0 conteúdo total permissível de terras raras em urânio é de

1 ug/TR/ g ü.

TABELA I - SECÇÂO DE CHOQUE DE Gd, Sm, Eu E Dy PARA NEUTRONS

TÉRMICOS.

ELEMENTO

Cd

Sm

Eu

Dy

SECÇAO DE CHOQUE
(barn)

39100

8250

4370

1100

Para a determinação de lantanídios nessa

concentração, deve-se recorrer a métodos instrumentais, ta-

is como : espectrofotometria de absorção atômica, espectro-

metria de massa, análise por ativação, espectrofluorimetria,

espectrografia óptica de emissão e espectrometria de flúores

cência de raios-X.

Cardner et allii determinaram Sc, Y,

Er, Yb c Lu diretamente em soluções perelóricas de urânio '

por Etfpectrometria de Absorção Atômica Com Chama, destacan-

do várias interferências da matrix • a baixa sensibilidade '

obtida para essas elementos.

A Espectrofotometria de Absorção Atômica

em Forno de Crafita é em geral um método preciso, sensível e
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exato para a maioria dos lantanídios * , mas a determina

cão direta desses elementos em urânio envolve algumas difi

culdades. Uma delas é a baixa sensibilidade dessa técnica '

para a determinação do Gd. Para poder determinar este ele

mento numa concentração permissível na amostra, seria n.e

cessârio introduzir no Forno de Grafita soluções muito con

centradas de urânio e com acidéz elevada. Além de poder '

ocorrer a contaminação radioativa do equipamento, haveria '

uma diminuição sensível da vida útil do tubo de grafita por

causa de corrosão, formação de carbetos e efeito memória.

Para alcançar o nível de detecção deseja^

do para o Gd e evitar os riscos mencionados, utilizou-se a

técnica descrita por Cazzotti e Abrão para a separação '

do urânio. Consiste na percolação de uma solução de nitra_

to, cloreto ou sulfato de uranilo 0,3M em MF através de alu_

mina contida numa coluna. 0 urânio intersticial é retirado*

por lavagem com HF 0,3 M. Os lantanídios são eluídos com

HC1 1M.

Verificou-se, em experimentos prévios, '

que o tõrio, também retido na alumina nestas condições, não

interfere na determinação dos lantanídios até uma relação *

Th/La igual a 10 : 1.

PARTE EXPERIMENTAL

0 equipamento, os parâmetros instrument^

is e as condições operacionais jã foras descritos em traba-

lhos anteriores^ * .

REAGENTES

Soluções.padrões de Gd, Sm, Eu e Dy - A

preparação dessas soluções já foi descrita anteriormente '
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Solução padrão de urânio - Dissolveu-se

U,0o nuclearmente puro em pequeno volume de HNO, a quente,

levou-se â secura e retomou-se o resíduo com água destila-

da e HF. Levou-se a volume, ajustando-se a concentração do

HF para 0,3 M e a concentração do urânio para 50-250 g de

U,QO/L. Purificou-se a solução por percolação através de
(1)alumina segundo o procedimento descrito por Abrão e

Cazzoti e Abrão . A partir desta solução e das soluções

dos lantanídios prepararam-se soluções de urânio com con

contrações conhecidas de Gd, Sm, Eu e Dy.

HNO, concentrado p.a. MERCK

HC1 concentrado p.a. CARLO ERBA

HF concentrado p.a. REIDEL

Alumina neutra pari cromatografia p.a.

MERCK.

Argônio com pureza 99,9951. WHITE MARTINS,

PROCEDIMENTO

Colocam-se 3 mL de alumina previamente cal̂

cinada a 900 C, durante uma hora, numa coluna cromatografica

de polietileno cox díiaetro interno de 6 ca. Percolaz-se 2 vo

luces de coluna de H7 0,3M. A seguir, lava-se a coluna com

2 volumes de coluna de HC1 1 M. Percola-se a solução de urânio
2

com vazão de 0,10 mL/roin cm « lava-se a coluna com HF 0,3 M

até eliminação do urânio intersticial. Os lantanídios são

eluídos com 50 mL de HC1 1 M e são analisados nesta solução,

utilizando-se o actodo da adição padrão.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Prepararam-se soluções sintéticas de Gd,

Sm, Eu e Dy em urânio. A solução resultante tinha 220 g U/L.

Percolaram-se 100 mL desta solução através de alumina e se_

guiu-se o procedimento indicado. Os lantanídios foram- de

terminadas diretamente no eluído da coluna. As análises fo

ram repetidas 5 vezes e calcularam-se os limites de detec_

cão e de determinação. Os resultados estão na Tabela II. A

precisão e exatidão do método foram calculadas a partir de,

no mínimo, 8 análises paralelas. Obtiveram-se os resultados

apresentados na Tabela III.

TABELA II - LIMITES DE DETECÇÃO E DE DETERMINAÇÃO DE Gd, Sm

Lu E Dy EM URÂNIO, NASCONDIÇ0ES DESCRITAS.

ELEMENTO

Ge

Sm

Eu

Dy

LIMITES DE DETECÇÃO

(vg Ln/g U)

0.2

0.08

0,005

0,002

LIMITES DE DETERMI-

NAÇÃO (ug Ln/g U)

0.5

0,1

0,01

0,002
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Of limites de determinação apresentados na

Tabela II são satisfatórios para o controle,analítico dos lan-

taaídios em urânio. Esses limites, obtidos para as condições '

descritas» podem ser melhorados se for percolado um volume mai

or da solução da urânio ou por concentração da solução que coii

têm os lantanídios. 0 único inconveniente ê o maior tempo exi

gido para a análise.

0 tempo exigido para a determinação dos 4

lantanídios é de aproximadamente 6 horas sendo que, durante a

percolação da solução, lavagem da coluna e eluição dos lantaní^

dios não é exigida a atenção constante do analista que pode se

dedicar a outras tarefas.

0 erro total das análises (Tabela III)

culado segundo o critério proposto por Eckschlager , permite

classificar o método como " excelente " para a determinação '

dos quatro lantanídios em urânio.
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TABELA I I I - PRECISÃO, KXATIDAO E ERRO TOTAL DO MÉTODO PROPOSTO PARA A DETERMINAÇÃO DE G d ,

Sm, Eu E 1>y EH URÂNIO.

ELEMENTO

Gd

Sa

Eu

0 7

t

NUMERO DE
DETERMINATES

8

8

9

8

COLOCADO
(ug L n / g U)

' , 8

1 ,6

2 , 3

1 ,3

ACHADO
<ug L n / g U)

1 ,6 • 0 , 1

1 , 5 + 0 , 1

2 , 5 • 0 , 1

1 ,7 + 0 , 1

DESVIO PADRÃO
RELATIVO (Z)

6 ,6

6 ,7

4 , 0

3 ,9

ERRO RE
LATIVO~(X)

1 3 , 2

6 , 7

8 , 0

1 1 , 8

ERRO TO
TAL ( Z l

13 .2

1 3 , 4

8 , 0

11,8


