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RESUMO

Este trabalho se destina especialmente à determinação

da pureza nuclear da grafita natural encontrada em algumas

das mais importantes minas do Estado de Minas Gerais»

Foram usados métodos químicos e instrumentais de ana-

lise como Espectrometria de Emissão, Espectrofotometria ,

Espectrometria de Raios-Xf Espectrometria por Absorção At£

mica, métodos químicos e métodos físicos de separação de

impure2asf assim como determinação da secção de choque de

absorção de neutron pelo método do coeficiente de perigo.

Tratamentos de purificação adicionais para a grafita,

como o uso de metanol e halogênios, foram pesquisados.



ABSTRACT

This uiork is intended to determine the impurity level

of natural graphite found in some of the most important mi-

nes of the State of Minas Gerais - Brasil. It is also con-

cerned with the development and use of natural graphite in

nuclear reactors.

It mas used standard methods for chemical and instru-

mental analysis such as Spectrografic Determination by

Emission, Spectrografic Determination by X-Rays, Spectro -

grafic Determination by Atomic flsorption, Photometric

Determination, and also chemical and physical methods for

separation of impurities as well standard method for Estim£

ting the Thermal Neutron Absorption Cross Section of graphi^

te.

It mas described some aditionals methods of purifica-

tion to the ordinary treatment such as the use of metanol

and halogens.
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1 - INTRODUÇÃO

A grafita e urn material moderador de neutrons e encon-

tra grande aplicação no campo da energia nuclear. Assumem ,

pois, grande importância os métodos para o controle analítico

das impurezas presentes na grafita, assim como, nos materiais

restantes que compõem o reator.

Experiências realizadas em reatores nucleares para me -

dir secçoes de choque, apresentam vantagens sobre outros mé-

todos por corresponderem as condições em que o material sera

utilizado.

£ empregado normalmente um dos dois métodos:

- método estático ( coeficiente de perigo )

- método dinâmico ( oscilador )

Por razoes práticas utilizaremos na determinação da se£

çao de choque de absorção para neutrons, um método que compa-

ra o efeito da reatividade da nossa amostra com o de um mate-

rial cuja secção de choque é conhecida. Esse efeito é deternú

nado por compensação com uma barra de controle.

0 teor de impurezas em moderador e medido pela secçao

de choque de absorção e expresso pelo equivalente em Boro(ma£

sa de Boro que dá a mesma secção de choque).

A especificação de pureza para materiais de reatores é

sempre muito rígida. Assim, para a grafita nuclear, estabele-

ceu-se uma tolerância de impurezas equivalente a 5 ppm de Bo-

ro. Portanto, o problema fundamental da análise de moderado-

res está em se medir uma secção de choque de absorção em pre-
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sença de um efeito de espalhamento muito maior que c da

ção.

1.1 - OBJETIVOS DO TRABALHO

Novos métodos de converter energia nuclear em potência

utilizável, tal como núcleos de reatores de alta temperatura,

fusão controlada, conversão direta de energia calorifica em ê

nergia elétrica, vão envolver temperaturas entre 1500 a 3000°

C ou maiores. A grafita e os materiais baseados nela encontra

rao crescentes usos nestes campos. Estes materiais, devido a

sua resistência ao choque térmico estão sendo desenvolvidos.

As propriedades térmicas da grafita e sua baixa secçao de ca£

tura de neutrons também sugerem que ela seja uma forte candida_

ta para moderadores em reatores de propulsão nuclear de alta

temperatura.

Apesar de ser encontrada na natureza, praticamente toda

a grafita nuclear e manufaturada.

Destina-se o presente trabalho a obtenção da grafita

nuclear a partir da grafita natural. Especificamente, nosso

objetivo e obter uma grafita de alta pureza e praticamente 1^

vre de Boro e de Terras Raras, devido as suas altas secçoes

de choque de absorção para neutrons térmicos.

0 Departamento de Engenharia Nuclear da EEUFMG está de-

senvolvendo para a Comissão Nacional de Energia Nuclear um ejs

tudo preliminar de um reator produtor de radioisótopos e
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uma das alternativas é a utilização de um refletor de grafi-

ta. Julgamos, pois, de grande interesse verificar a possível

utilização da grafita produzida pela CIA Nacional de Grafite,

em Itapecerica, MG, em reatores.

2 - GENERALIDADES SOBRE A GRAFITA

De acordo com a sua origem podemos classificar a grafi-

ta em: Grafita Natural e Grafita Artificial. Passamos a apre-

sentar, resumidamente, algumas generalidades sobre esses dois

tipos.

2.1 - GRAFITA NATURAL

A grafita natural é largamente distribuída na natureza

e ocorre em rochas ígneas, sedimentares e metarnórficas e ain-

da em meteoritos do tipo Fe-Ni.

Apesar de ser conhecida desde os tempos de Plínio, o n^

turalista romano, somente no século XVI é que teve a "plumba-

gina", como era conhecida por ser confundida com um composto

de chumbo, aplicação industrial na confecção de lápis.

No século XVIII, Post / 15/ verificou que a chamada

"plumbagina" fornecia gás carbônico sob a ação do ácido nítri_

co.

Em 1789, Werner / 1 5/ propôs então o nome de "grafito"

para a "plumbagina". Este nome deriva da palavra grega

Gr^pnein que quer dizer escrita. Porém sua estrutura química

somente ficou definida em 1945 quando Berzelius / 15/ demons-
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trou que a grafita era um estado alotropico do carbono.

Berthelot/1 5/, depois de 1860, conclui que " a grafita

era toda variedade de carbono susceptível de formar por oxida-

ção um ácido grafítico".

Por fim Moissan/ 1 5/ demonstrou que a grafita era uma

forma alotrópica do carbono, estável a altas temperaturas e,

por outro lado, que as propriedades físicas e químicas deste

material variavam e que o único caráter comum era a regra de-

finida por Berthelot.

Da grafita natural encontram-se 3 variedades conhecidas

como a) lump, b) lamelar e c) amorfa. A denominação lump se

dá quando a grafita se apresenta em aglomerados de cristais

formando um bloco compacto. Quando a grafita tem o aspecto o-

paco negro ou ligeiramente translúcido, ela se apresenta em

palhetas microscópicas e então e classificada como amorfa. Se

ao contrário ela se mostra cristalina e as palhetas ou escamas

podem ser vistas a olho nú, recebe a denominação de lamelar

ou a denominação americana flakes. Porem toda a grafita apare_

ce sob a forma cristalina e a classificaçãc em cristalina e

amorfa obedece somente ao critério do tamanho dos grãos cris-

talinos, ou melhor, das palhetas.

Ds dois tipos, lamelar e amorfa, são os encontrados no

Brasil, e o lump se limita as jazidas do Ceilao, onde o grau

de pureza alcança 98?£ de Carbono.

A grafita é encontrada na natureza em reservas relativia

mente pequenas e, praticamente, em todos os países do mundo,
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sendo as estimativ/as de reservas pouco confiáveis. As maio-

res consideradas até o presente e aproveitáveis economicamen-

te, consistem nos depósitos do Ceilao, Republica de Madagas-

car, Alemanha Ocidental, Noruega, Mexico, República cia Co-

réia, Russia e China.

Mo Brasil existem ocorrências na maioria dos estados

sendo, entretanto, economicamente aproveitáveis as de Minas

Gerais e Bahia. Além disso mais de 99^ das reservas encontram-

se em Minas Gerais. As reservas medidas são da ordem de 10 mi-

lhões de toneladas com teor variando de 10 a 1B% de Carbono

contido. 0 tJaís é um dos 5 maiores produtores de grafita natir

ral, cristalina tipo flake, do mundo. Sua capacidade instalada

está em torno de 18.000 t/ano. Os municípios de Pedra Azul e

Itapecerica em Minas Gerais foram responsáveis por 86^ da pro-

dução brasileira no ano de 1979 sendo o restante proviniente

do município de Itanhaém, Bahia. Ainda hoje o Estado de Minas

Gerais continua liderando a produção com grande margem.

Nos quadros 1 e 2 apresentamos dados referentes as re-

servas nos Estados da Bahia e Minas Gerais e produção brasi-

leira de grafita, respectivamente.

2.2 - GRAíHA ARTIFICIAL

Atualmente quase toda a grafita artificial é preparada

pelo processo Acheson, que consiste em submeter a alta tempe-

ratura, por um tempo relativamente longo, blocos obtidos pela

mistura de um material rico em carbono fixo, com um agluti-

nante, também orgânico.



Res2rvascifcGi«'itaem1979 _ QUADRO - 1 Umd.:10Jt

UN 1 DADES DA F E DERAÇÃO'
MUNICÍPIOS

BAHIA
Itenhaem

MINAS GERAIS
Arcos
Itapecerica
Mateus L m*
PedrsAzul
SIo Francisco de Oliveira

TOTAL

MEDIDA

1
7

10773
10

251
127

10332
53.

10780

INDICADA

4.
4

14 364
—
204

80
K060

20
14 368

INFERIDA

—
-

14 160
—
210
—

14 750
-

14 160

CARBONO
CONTIDO

45%

17%
15 a 18%

10%
10 a 17%

—

Fonte: DKPM

QUADRO - 2 PRODUÇÃO BRASILEIRA Unid.:t

AMOS

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

MINÉRIO
BRUTO

11200
23 709
27 347
25 784
28 625
27 383
31395
53 603
47 845

133 977

MINÉRIO TRA-
TADO NAS

USINAS

13 404
12 470
14 996
16 710
21380
38 785
34 487
49400
58 625
635G6

GRAFITA PRO-
DUZIDA

2 573
2 549
3 570
4 438
5 544
5 260
C018
9187

10 357
12 476

GRAFITA DESTI-
NADA AO MER-

CADO

n.d.
nd.
3 365
3 794
4 907
4 370
5 631
8 998

10951
12167

Ponte: Anuiria t.'ir.cr»! Sresilelro - ONPM
nd.: Dcdot r.Jo d;.,>on/*ci$
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0 processo consiste das seguintes fases:

- Mistura dos componentes:

A massa a ser transformada em grafita consiste de uma mistu

ra de coque de petróleo ou hulha, com um aglutinante liquido

ou pastoso, geralmente alcatrao ou hidratos de carbono (açú-

car, amido, etc.}, na proporção de 3:1.

- Extrusao:

A massa assim obtida deve ser então, extrudada sob grande

pressão (cerca de 3400 atm) por meio de matrizes» 0 material

nessa fase e chamado "verde", em analogia com a mistura cerâ-

mica.

- Cozimento:

As peças extrutíadas são colocadas em forno elétrico, sendo

aquecidas lentamente ate cerca de 750 C. Nessa operação os vo_

láteis contidos são eliminados e a peça se torna dura, quebra_

dica e porosa. Toma o nome de "carvão industrial", e nesse e£

tado é, já, utilizada em certas indústrias, t possível melho-

rar as características do material impregnando novamente a pe_

ça em material aglutinante. Novamente, por cozimento, se che-

ga a peças cada vez mais densas e menos porosas.

Grafitização:

Obtida a densidade desejada, leva-se o material cozido a

um forno de resistência, onde as peças sao envolvidas em car-

vão industrial para ficarem bem acamadas e produz-se o aque-

cimento das mesmas, que funcionam como resistências» Elas

sao aquecidas a 2600-3000 C durante vários dias (o tempo sen-
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do função das dimensões da peça) e nessas condições de tempe-

ratura o carbono uai mudando de fase, passando ao sistema he-

xagonal. É interessante ressaltar que a orientação dos planos

se dá de modo que os planos sao paralelos à direção de extru-

são. Isso uai influir em certas propriedades térmicas, mecâni-

cas e de resistência às radiações.

Usinagem:

As peças grafitizadas se apresentam com dureza baixa, facil_

mente usinaveis e podem, então, ir as operações de corte, ser-

ra, perfuração, etc, para tomarem a forma definitiva.

Cuidados a observar:

Pelo processo de obtenção, vemos que as impurezas da grafi-

ta serão as nao voláteis que forem conduzidas pelas matérias

primas. Por isso é necessário obtê-las com a maior pureza, fa-

zendc, mesmo, beneficiamento e purificações prévias.

As condições de temperatura durante as fases de cozimento

e grafitizaçao podem variar dentro de certa faixa, sem muita

importância; no entanto, a variação deve ser sempre bem lenta,

para facilitar a saída de voláteis, e para evitar trincas e

rachaduras nc material.

l\lo caso de se requerer uma purificação posterior pode-se

tratar a grafita com halogenos sob pressão, a alta temperatu-

ra para que transformem parte das impurezas em produtos volá-

teis.

A seguir vemos um esquema do procecso de produção da gra-

fita artificial nuclearmente pura: /12/



FLUXOGRAMA 1 - PROCESSO E MATERIAIS NA MANUFATURA

DA GRAFITA NUCLEAR /12/

T ri nos I ffo *•* <

O í f f u r o d o i

Q C o t i d O o áOO°C

7 " õ l ' õ T ^ j

Breu

3 - PROPRIEDADES DA GRAFITA

3.1 - PROPRIEDADES FÍSICAS

As propriedades físicas das substâncias contidas na gra

fita influenciam as propriedades físicas dessa. Na tabela 1

estão valores numéricos relativos as propriedades referidas.

Quanto à grafita natural, o coeficiente de expansão li-

near ao longo do eixo a_ para um cristal simples e ligeiramen-

te negativo abaixo de 383 C. 0 coeficiente de expansão linear

médio ao longo do eixo £ entre 15 e 800°C é 238 x 10" /°C.

A condutividade térmica ao longo do eixo a_ alcança um

máximo de 0,68 a -100 C e decresce rapidamente a temperaturas

muito baixas. Seu valor é 0,6 a 20 C e permanece a aproximada^



PICURA 1 - CALOR ESPECÍFICO DA CRAFITA / B /

»r-

«4
f

• #

1000 7000 3000

Temperatura». *K

TABELA 1 - PROPRIEDADES TÍSICAS DA CRAFITA NATURAL / 3 /

Densidade, g/«l
calculada 2,265

experimental,Ceilao pura 2,25

Compressibilidade, cm /kg,Ceilao

a baixas pressões

a altas pressões

média

Calor de vaporização, kcal/mol 170

Temperatura de sublimação, °K 3620 - 10

Dureza,na escala de Kohs 0,5 - 1,5

4,4 x IO"6

<2 x IO"6

5 x IO"6
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mente 0,2 ao longo do eixo c a temperaturas muito baixas»

0 calor especifico varia notavelmente com a temperatura.

Somente no intervalo de 1500 a 3000°K o calor específico se

aproxima do valor de Dulong e Petit /8/ de 6 cal/mol.(figu -

ia 1 ).

Ubblohde e Lewis/8/ oferecem uma curva representativa ps*

ra Cp da grafita de 0 a 3600 K. Hove/8/ sugere que o aumento

de Cp acima de 3500 K é devido provavelmente à formação rever-

sível de vaiios ou de outros defeitos térmicos.

3.2 - PROPRIEDADES MECÂNICAS

A grafita e um material que em certas propriedades físi-

cas (densidade, cor, aspecto) se assemelha às cerâmicas; no eri

tanto em suas propriedades mecânicas, térmicas e elétricas pa-

rece um metal (usinabilidade, condutividade elétrica e térmi-

ca, cristalização, etc.)»

As propriedades mecânicas devido a orientação dos planos

cristalinos» variam conforme a direção seja paralela ou perpen_

dicular a esses planos.

As principais propriedades mecânicas sao:

- Resistência à tração e compressão

A grafita apresenta um caso único que é o de aumentar essas

resistências diretamente com a temperatura. Sua resistência

nao e grande.

- Dureza:

Muito baixa; pode ser riscada facilmente com uma unha. Na
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Escala de Mohs a dureza da grafita está entre 0,5 e 1,5 (TABE_

LA 1). Essa propriedade faz com que a grafita seja facilmente

u si nada.

- Elasticidade:

A grafita é muito pouco elástica à temperatura ambiente; en

tretanto, antes de se romper, cede plasticamente. A altas tem

paraturas (- 2000 C) seu alongamento pode ir a 7%, antes da

fratura.

3.3 - PROPRIEDADES QUÍMICAS

Oxidação:

A baixas temperaturas sua oxidação no ar é muito pequena ;

entretanto, aumentanao-se a temperatura, a grafita se oxida

facilmente. A 550°C chega a perder 1% do seu peso, por dia. A

presença de impurezas aumenta muito a velocidade da oxidação.

Nessa reação com o ar forma-se CO, COj e a grafita pode, mes-

mo, entrar em combustão. Sendo os óxidos voláteis, eles não

impedem o prosseguimento da reação. Por isso, quando a grafi-

ta estiver si?ndo utilizada na presença de ar, à média e a al-

ta temperaturas, ela deve ser revestida. vários revestimentos

têm sido estudados, com o fim de se colocar uma película fina

e impermeável. Os mais usados são a deposição de Ti, Zr, Si,

Mo e Cr, por evaporação a vácuo, formando-se carburetos impe_r

meáveis. Outro processo consiste em revestir a superfície com

compostos tais cor?o o f-*of>î # que formam película resistente

ao ar e às altas temperaturas.Esse processo tem permitido a C£
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laçsm de peças, pois leva-se a alta temperatura (2100 C) e o

conposto so funde e aglutina as peças assim tratadas.

Também, em vez de revestimento superficial, que uma vez

rompido, perde a finalidade, tem-se estudado a confecção de

blocos de grafita contendo, misturados, um metal em pó ou ce-

râmica. Com o calor, essi? material funde e forma película pro_

tetora. Em caso de rompimento acidental, parte da grafita fi-

ca exposta, se oxida e deixa expostos novos grãos metálicos

que se fundem e restabelecem a película.

Atividade Química

A grafita tem baixa atividade, o que tem sido aproveitado

na sua utilização para a fabricação de cadinhos. Ela reage

muito pouco com o cobre, estanho, bismuto, zinco e mercúrio.

Sua resistência ao oluminio e um pouco menor. Com certos

metais forma carburetos, que aderem à superfície. Essa propri_

edade foi utilizada no revestimsnto superficial» como vimos

anteriormente. Com o sódio, potássio, cálcio, etc, forma com-

postos lamelares, que se introduzem entre os planos, destruiri

do a rede cristalina, pois ela se desfolha totalmente /12/.

Reações Bioquímicas

A grafita é praticamente inerte aos organismos vivos. Em-

bora seja utilizada ha vários anos nao se tem conhecimento de

nenhum mal provocado pela inalação de pó de grafita.
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3.4-Propriedades Nucleares

Existem dois requisitos nucleares básicos para a grafita

ser usada como moderador: a) ter um eficaz freiamento de neu-

trons rápidos até energias térmicas, b) ter uma secção de cho

que pequena para absorção de neutrons, t necessário que a ta-

xa de colisão por unidade de volume seja alta, isto é a densi

dade da grafita nao deve ser muito baixa.

Quantidades usadas alçumas vezes como comparação de um ma-

terial particular como moderador são: a) o poder de moderação

e b) a razão de moderação.

0 poder de moderação, £E 5, é um índice da habilidade de um

moderador de freiar neutrons. Porém, sendo um parâmetro inde-

penderte das propriedades de absorção de neutrons, não é uma

boa representação da utilidade de um material como moderador.

A rszac de moderação,££s^a ' ® ° m e l n o r índice do valor

de determinado material como moderador porém, é independente

da densidade.

Talvez, a melhor especificação para um moderador seja am-

bas: a alta razão de moderação e densidade relativamente al-

ta. (TABELA 2)

A grafita tem um poder de moderação baixo -0,063 cm" , is-

to significa que um neutron perde 6,30% de sua energia por

centímetro percorrido na grafita e, apesar disto tem uma razão

de moderação de ~200 só superado pela água pesada.

TABELA 2 - PROPRIEDADES DE MODERAÇÃO /12/

Moderador | <Z», cm'* tr f/t, P, g/cm'

Gr? ite
Be
BeO
M,O
D,O(99.75%) '

0.158
0.206
0.17
0.93
0.51

0.063
0.16
0.11
1.5
0.18

200
150
180
70

21,000

1.65
1.84
2.80
1.00
1.10
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4 - GENERALIDADES SOBRE D BENEFIClAMENTO FÍSICO DA

GRAFITA NATURAL / 7 /

D minério "in natura" está agregado com várias substân-

cias minerais e das quais e necessário que se liberte para a-

tingir o teor que se deseja assim como a pureza. Para isto tor_

na-se imprescindível proceder-se a moagem para se diminuir as

impurezas e liberar as partículas de grafita. Para tal fim são

usados os moinhos de bola, cuja carga de corpos moedores pode

ser bolas de ferro, roletes de oxido de alumínio ou seixos de

sílex, dependendo do tipo de minério ou dd estágio em que se

processa a moagem.

Após moer-se, faz-se necessário separar as partículas

de grafita das partículas da ganga. 0 processo usado e a flu-

tuação. Aproveitando-se a propriedade de não molhabilidade da

grafita, adiciona-se um coletor, normalmente o querosene, e

um espumante - óleo de pinho. 0 coletor e a grafita têm afini_

dades um com o outro, e assim as partículas sao recobertas pe_

Io coletor, o mesmo nao acontecendo com as impurezas, que ao

se molharem, absorv/em a água, repelindo o coletor e as partí-

culas de grafita e, tendem a submergir. 0 espumante adiciona-

do modifica a tensão superficial da água, diminuindo-a, fa-

zendo que quando a polpa (mistura de água e minério) e agita-

da com introdução de ar nas células de flutuação, provoque u-

ma dispersão gasosa que emerge em forma de bolhas cuja consis_

tência é suficiente para recobrir-se de partículas de grafite

em suspensão, e aflorar na superfície da polpa, como bolhas
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mineralizadas.

A operação se repete, sucessiva e alternadamente, ate

que se atinja valores de concentração de carbono exigidos pe-

lo mercado.

A polpa do concentrado é filtrada e o bolo secado em

fornos rotativos a vapor. 0 concentrado seco é classificado

em peneiras oscilatórias ou classificadores pneumáticos, de

maneira tal que os produtos caiam dentro das especificações

granu1ornetricas-padrão.

4.1 - FLUXOGRAMA / 7 /

0 minério procedente das diversas frentes de lavra (run

p_f_ mine) é estocado em lotes de acordo com seu teor de carbo-

no e granulometria. Dependendo da necessidade de produção, ali_

menta-se o minério adequado, as vezes fazendo-se "blendagem".

D minério é alimentado manualmente, passando por uma peneira

vibratória com malha de 2 polegadas,(FLUXOGRAMA), sendo o re-

tido rejeitado; o que passa pala peneira cai numa correia trais

portadora que o joga em silos e destes, caem nos alimentado -

res de placa que se controlam de acordo com a quantidade que

se deseja alimentar. 0 alimentador de placa joga o minério nu

ma rosca tipo parafuso sem fim e daí para os lavadores rotati_

vos, onde se injeta água para lavar e retirar o cascalho maior

que 6 mesh (~3 mm), e preparar a polpa para a moagem. A polpa

alimenta os moinhos primários, juntamente com o espumante e o

coletor. Apôs moer, a polpa passa pelo condicionador para que
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haja o contato entre o coletor e a grafite. Na saída do condi_

cionador ha correção da concentração de sólidos e dal a polpa

passa para as baterias primárias de flutuação, o rejeito é des

cartado e o concentrado das células de limpeza é moído e nova_

mente flutuado sendo o concentrado filtrado em filtros a uá-

cuo, sfecado em secadores rotativos a vapor e classificado em

60 mesh, sendo o "over size" destinado a produção dos produ -

tos lamelares. 0 "undersize" retorna ao processo, recebendo

água e flutuando numa bateria com capacidade de cerca de 7m ,

inicialmente. 0 concentrado desta bateria, alimenta um moinho

e daí é distribuído para 3 baterias de flutuação com capacida_

de de 3,2 m cada uma de onde passa mais 2 moinhos e 6 bateri_

as de 3,2 m cada uma, sucessivamente. Nesse circuito pode-se

produzir grafite com teores de 90 até 91% de Carbono. 0 con -

centrado final é filtrado, secado e classificado.

5 - TRATAMENTO QUÍMICO £ TRATAMEWTÍ. TÉRMICO

A grafita natural contem uma grande proporção de impure_

zas minerais e sua purificação é necessária e diversos métodos

sao descritos na literatura especializada.

A ação de um só reagente se revela em geral insuficien-

te e, a maior parte dos métodos constam de muitos tratamentos

sucessivos, alguns ácidos, outros alcalinos.

Por exemplo, deixa-se a grafita em contato com a solução

de hidróxido de potássio e em seguida lava-se com água destila

tia; trata-se com ácido clorídrico, depois lava-se com água
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quente e seca-se. Mantém-se 18 horas dentro de uma correr»

te de cloro, até que se volatilizem os cloretos de ferro e si-

lício; um último aquecimento na presença de ar elimina o cloro

e fornece uma grafita que nao contém nenhum traço de silício

após a combustão.

Os processos químicos em linhas gerais são baseados na

lixiviação com:

. ácido nítrico

. ácido nítrico concentrado

. ácido nítrico concentrado, hidróxido de potássio fundido

. ácido fosfórico

. ácido clorídrico, hidróxido de potássio fundido

. ácido sulfúrico diluído, solução de soda fervente

. carbonatos fundidos, ácido diluído

. carbonatos fundidos adicionados de enxofre, ácido clorídri-

co, solução de NH.Cl, lixivia de soda

. álcalis fundidos, ácido fluondrico, ácido sulfúrico

. soda fundida, ácido clorídrico (tratamento repetido)

. álcalis fundidos, água regia, ácido fluorídrico /13/

Ma CIA Nacional de Grafite, Itapecerica MG, para atender

a uma faixa de mercado, o concentrado final, obtido através de

tratamento físico (flutuação), e submetido a lixiviaçao com

uma mistura de ácido sulfúrico e fluorídricn durante um tempo

de 4-5 horas. Quando o tempo de lixiviaçao se torna grandef

faz-se z 'Liente.

Logo após faz-se a lavagem com água, em cubas com fil-

tros a vácuo. Este concentrado e ainda secado em fornos

vos a vapor.

No final obtém-se um produto com 99,5j£ de carbono. En-
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tretanto é possível a obtenção de um produto com 99,9^ de cajr

bono desde que se façam novas lixiviaçoes.

Com o tratamento térmico, a maioria das impurezas metá-

licas, exceto o boro, podem ser retiradas por volatilizaçao

na faixa de 2800 - 3000 C. Porém, o boro é dificilmente remo-

vido, mesmo com o tratamento acima de 3000 , porque ele com-

bina com o carbono para formar B.C estável. Mas tratando a

grafita com halogênios a alta temperatura, nao só essas impu-

rezas mas também o boro é removido. /14/

0 processo de purificação à temperatura elevada usando

haletos orgânicos, os quais liberam halogênios, ja esta em

uso prático.

HaletDs tais como o Freon 12 e o CC1. são considerados

os agentes purificadores ideais porque eles liberam somente

halogênios e carbono sem deixar qualquer impureza inorgânica.

0 CC1. decompõe à temperatura elevada liberando cloro,

o qual reage com as impurezas na grafita para formar clore-

tos, os quais volatilizam. Para remover o boro, o Freon-12,

o qual dissocia-se em fljor a temperatura elevada, é preferi-

do .

0 único problema e que estes agentes purificadores men^

cionados sao reagentes químicos normalmente caros, resultan-

do no crescimento do custo de purificação.
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6 - A GRAFITA NA INDÚSTRIA NUCLEAR

6.1 - PRIMEIRO USO DA GRAFITA PARA FINS NUCLEARES /12/

"Quando um grupo de cientistas dirigidos por Enrico Fer-

mi decidiu tentar produzir uma reação em cadeia auto-sustenta-

da em 1942, eles escolheram a grafita como moderador porque

ela era o único material apropriado e disponível naquele tem-

po.

0 primeiro reator CP-1 foi construído numa quadra de

"Squash" da Universidade de Chicago ( FIGURA 2 ) . Inicialmen-

te» Fermi e seus colaboradores montaram as primeiras estrutu-

ras de grafita-urânio exponencial na Universidade de Columbia,

com o propósito de determinar o fator de multiplicação (k).

Se k pudesse ser maior que um, então a reação nuclear em ca-

deia poderia ser produzida, sendo auto-sustentada.

0 primeiro reator exponencial, um cubo de oito pés de

aresta, foi montado com blocos de grafita e continha aproxima-

damente sete toneladas de oxido de urânio em compartimentos de

ferro; isso foi completado em julho de 1941. No outono daquele

ano, o fator de multiplicação (k ) , para um arranjo infinito
OD

deste tipo foi obtido aproximadamente igual a 0,87. Porém, cori

cordou-se que este poderia ser aumentado se a grafita e o urâ-

nio pudessem ser obtidos mais puros, mas nao se sabia ainda ,

se k poderia ser maior que 1.



FIGURA 2 - 0 PRIMEIRO REATOR, CP-1, CONSTRUÍDO

NA UNIVERSIDADE DE CHICAGD /12/
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Na primavera de 1942, o trabalho nos reatores experiment

tais de Fermi foi transferido para a Universidade de Chicago.

0 primeiro reator construído lá era de U,0Q e grafita artifi-

ciai do tipo AGX (grafita feita de coque de petróleo e piche

de alcatrão, pela National Carbon Company, usando uma impregna^

ção com piche; foi grafitizada pelo processo Acheson) e levou

a um k de 0,944. Vários arranjos estruturais usando diferen-

tes lotes de grafita e urânio foram usados na montagem de var

rios reatores experimentais. Experiências em 29 destes são

mencionadas em literaturas. Em julho de 1942 A.H.Compton cal-

culou que um k de 1,04 a 1,05 poderia ser obtido em um rea -

tor de grafita e urânio altamente puros se o ar pudesse ser

retirado para reduzir a absorção de neutrons. Um vslor de k

maior que 1 (na verdade 1,007) foi obtido experimentalmente

pela primeira vez pelo Reator Experimental 9.

Dados suficientes foram coletados e materiais suficien-

tes e puros breve se tornaram disponíveis para possibilitar

uma tentativa de produzir uma reação nuclear auto-sustentada

e, uma montagem de um reator começou em outubro de 1942. A

certeza de produzir uma reação em cadeia em um sistema infini_

tarnente grande tinha sido virtualmente estabelecida então. Os

valores de k foram estimados de 1,04 e 1,07 para reatores
00

de oxido de urânio-grafita e uranio-grafita, respectivamente,

com a precisão suficiente para fazer uma reação em cadeia qua_

se certa em um sistema infinito. As questões restantes imedia_
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tas eram: - pode uma reação auto-sustentada ser produzida em

uma estrutura de tamanho prático? - pode ela ser estável te£

nr" camente? - pode ser controlada? A resposta a todas estas

perguntas porém não se sabia com certeza, mas acreditava-se

ser'sim1.

A produção da primeira reação em cadeia no CP-1 em 2 de

dezembro de 1942, foi, é claro, a pedra fundamental na utili-

zação eventual da energia nuclear para a produção econômica

de potência.

A malha de metal no centro do CP-1 e duas outras malhas

maiores compondo a maior parte rio volume tinham sido estuda-

das separadamente nos Reatores Experimentais 18,27 e 29. Por

causa da quantidade relativamente pequena de metal (aproxima-

damente 6 toneladas) disponível e porque diversos tipos de

grafita foram usados, o reator foi montado numa forma aproxi-

madamente esférica com o material mais puro no centro. 0 rea-

tor era suportado por uma estrutura de madeira, com a parte

mais baixa de grafita apoiando no chão. Nenhum concreto ou

blindagem pesada foi colocada. 0 reator foi cercado com uma

capa, um balão de borracha, fabricada para que o ar fosse re-

tirado para nao haver absorção de neutrons. Para completar, a

esfera de 26 pes de diâmetro como planejada requeria aproxima_

damente 75 camadas de tijolos de 4 1/8 polegadas de grafita.

A criticalidade foi alcançada na camada 57 sem a evacuação do

ar, e a montagem da esfera foi interrompida com uma camada a-

címa das dimensões críticas*

0 CP»1 foi operado por vários dias a aproximadamente
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rada foi produzida e foram colhidas informações sobre a pure-

za de várias grafitas pelos testes em pilhas exponenciais ( o )

"sigma pile". Estes foram construídos para medir a secção de

choque de captura de neutrons térmicos de diversos tipos de

grafita disponível até aquele tempo. Determinação acurada da

secçao de choque de captura nuclear da grafita foi necessária

por duas razões: (l) se houvesse muita absorção na grafita, a

reação em cadeia seria impossível ou poderia requerer que as

dimensões do reator fossem impraticavelmente grandes e (2)

sendo o efeitc de absorção na reatividade proporcional ao qua

drado da densidade de neutrons» o uso de material de baixa

secção de choque perto do centro do reator reduziria o tama -

nho da estrutura. Por essas razoes, secções de choque foram

medidas em cada tipo de grafita usada no CP-1, com os resulta

dos mostrados na tabela 3.

TABELA 3 - GRAFITAS NO CP-1

Desig- r- t Quantidade Secção de^choque
nação tons térmica média,mb

AGOT National Carbon Company 255 4,97

Speer Speer Carbon Co. 72,5 5,51

US United States Graphite 16 6,38

AGX National Carbon Company 30 6,68

AGX National Carbon Company (Control-rod

Speer Speer Carbon Company 1 2
 s u p p o r t p i e r )

As grafitas usadas no CP-1 eram menos puras do que as

disponíveis comercialmente agora, mas, por causa dos métodos

de determinação de secçoes de choque de absorção terem sido

mudados e melhorados desde as primeiras medições, estes valo-



•;s não sao precisamente comparáveis com os valores obtidos

hoje para as grafitas".

6.2 - FUTURAS APLICAÇÕES

Novos métodos de converter energia nuclear em potência

utilizável, tal como núcleos de reatores de alta temperatura,

fusão controlada, conversão direta de erergia calorífica a e-

nergia elétrica, vão envolver temperatu as entre 1500 a 3000 C

ou maiores. A grafita e os materiais baseados nela encontra -

rao crescentes e importantes usos nestes campos.

A extensão na qual a grafita será usada nos núcleos de

reatores de alta temperatura refrigerados a gás dependerá fo£

temente do grau no qual a permeabilidade poderá vir a ser re-

duzida e a resistência a oxidação melhorada. A conversão dire_

ta do calor de fissão para a eletricidade ja tem sido desen -

volvida, mas eficiências maiores são necessárias para o uso

em estações centiais de potência. Elementos combustíveis ope-

rando a temperaturas de 2000 C ou maiores podem ser requisita

dos para produzir o grande diferencial de temperatura nececsa.

rio para a conversão direta eficiente em células termiônicas.

Fateriais para matrizes tais c-omo grafita e outros sistemas

et-1 ami cos rr.t iece i ao Cf-1 t.&rccnte um estudo trais aprofundado.

Aplicações recentes em aeronáutica e espacial requerem

um material que ira resistir a fluxos de calor, altas tempera_

turas de superfície, e uma alta corrente de gás corrosivo. Ma_

teriais baseados na grafita, por causa de suas resistências a
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alta temperatura de sublimaçao e excelente resistência ao chp_

que térmico, estão sendo desenvolvidos. As propriedades térmi^

cas da grafita e sua baixa secção de choque de captura de neu

trans sugerem que ela seja uma forte candidata para moderado-

res em reatores de propulsao nuclear de alta temperatura. PÍJ

ra esse uso, entretanto, melhor resistência ao ataque pelo o-

xigênio, dióxido de carbono e hidrogênio é necessária.

6.3 - GRAFITA 'MODERADOR SÓLIDO1

Como ja dissemos anteriormente, existem dois requisitos

nucleares básicos para a grafita como moderador ou, para qual^

quer outro material servir como moderador. Em primeiro lugar,

ela precisa ser efetiva na moderação e em segundo lugar, ela

deve ter uma baixa secçao de choque de absorção para neutrons.

A moderação de neutrons resulta principalmente da transferên-

cia de energia durante as colisões elásticas entre neutrons e

átomos do moderador. Para um material ser um moderador efici-

ente, a taxa de colisão por unidade de volume deve ser relati_

vãmente alta. A taxa de colisão é proporcional ao número de

núcleos do moderador por unidade de volume, e por essa razão

a densidade da grafita moderadora não deve ser muito baixa p£

ra que o volume do núcleo do reator seja minimizado.

A grafita deve absorver o mínimo de neutrons possível

durante o processo üe moderação porque neutrons absorvidos em

qualquer outro componente a não ser o combustível (absorção

parasítica) são perdas para a reação em cadeia.
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6.3.1-PUREZA NUCLEAR

Concentrações extremamente pequenas de certas impurezas

na grafita têm efeito apreciável na secçao de choque de absojr

çao de neutrons. Alem disto, pequenas quantidades de água ab-

sorvida e nitrogênio nos poros da grafita tem algum efeito de

envenenamento. D efeito dessas impurezas nas propriedades da

moderação, entretanto, é normalmente desprezível. Por exemplo,

0,015^ em peso de água adsorvida aumenta o poder de moderação

aproximadamente de 1%. A quantidade de água adsorvida na gra-

fita está em torno de 0,0^ em peso ou menos, exceto quando a

pressão de saturação relativa aproxima do valor de 0,9.

Embora algumas medidas do efeito ae envenenamento de irn

purezas possam ser feitas por cuidadosas análises químicas,

tornou-se uma pratica padrão medir o efeito líquido de todas

elas por um único teste que mede o efeito de reatividade dire_

temente. Como já nencionamos anteriormente, um dos dois méto-

dos é usado: o método estático ou o método dinâmico (do osci-

lador).

Medidas diretas da pureza nuclear requerem uma fonte de

neutrons, a qual nem sempre é disponível, E possível estimar

a pureza da grafita através tio conhecimento das concentrações

e das oecções de choque das impurezas. Embora as secções de

choque de absorção estimadas deste modo nao sejam precisas

tanto quanto as de terminadas pelos outros dois métodos menci£

nados, o mctodn químico é muito ut.il na identificação e mini-
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mizaçao da concentração de impurezas com altas secçoes de ch£

que durante a manufatura. Diferentemente dos métodos do rea-

tor, o me*3do químico dá um meio de determinação do efeito em

cada etapa do processamento e de cada matéria prima na pureza

nuclear.

0 conhecimento da concentração de cada impureza e tam-

bém necessário antes que seja feita uma estimativa da taxa SJB

gundo a qual as impurezas irão absorver neutrons durante a o-

peraçao do reator. A taxa é uma função nao somente da concen-

tração e da secção de choque das impurezas presentes inicial-

mente, mas também das meias-vidas dos seus produtos da reação

nuclear.

Um dos métodos de descrever as propriedades da absorção

de neutrons da grafita impura e dando sua secçao de choque mî

croscópica: _

"c N ( g
c
/ Ac ? * 10~

M N/Ac c

onde o , o , o ,• » sao as secçoes de choque microscópicas
a c í

de absorção para a grafita, o carbono puro e as impurezas, res_

pectivamente; C , concentrações das impurezas em ppm ; M ,

massa de carbono; A , massa atômica do carbono; A. , massa

atômica das impurezas; N , numero de Avogadro.

Esta expressão se reduz a:

°a = °c + 10"6AC l í W V
D efeito das impurezas individuais nas propriedades de

absorção é calculado pela definição do fator de envenenamen-
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to ;) para cada impureza:

ri
°c /Ac

D fator f. é realmente uma percentagem do acréscimo na

secçao de choque de absorção do carbono resultante de 1 ppm

do elemento impureza. ( TABELA 4)

Se substituirmos f. na equação anterior

o =0 [ 1 + 0,01 ( I C. f.) 1
i

0 valor de o = 3,4 í 0,3mb publicado(Neutron Cross Sec-
c

tions,USAEC Report BI\IL-325,Suppl . 1 , "Apud"' Hughes et alii,1960)

parece mais provável.

A precisão das medidas de o pela equação anter io r é de
a

terminada pela totalidade das análises químicas e a precisão

das determinações individuais dos vários elementos. A contri-

buição de cada impureza para a incerteza em o é 0,01o f.AC. ,
a c x Í

onde AC. é a incerteza de C.. Para cada fjAC. ser da mesma or

dem de grandeza, uma precisão analítica maior (menor AC.) e

necessária para elementos com grande f.. Em outras palavras ,

a precisão requerida nas analises de uma impureza e inversa-

mente proporcional ao fator de envenenamento daquela impureza.

Muitos elementos com fator de envenenamento baixo a ní-

veis de concentração geralmente encontrados na grafita contri_

buem menos para o do que a incerteza na o resultante dos
a ^ a

limites de precisão atingíveis em elementos tais como o boro

e certas terras raras com altos fatores de envenenamento.
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6.4 - IMPURE/AS NA GRAFITA

Elementos que podem contribuir significativamente para

um aumento na secção de choque total da grafita incluem:

- Boro

A alta secção de choque de absorção do boro e a dificul^

dade com a qual é removido durante a purificação fazem com

que ele seja um elemento importante na determinação da pureza

da grafita. 0 controle do conteúdo de boro vai desde a matéria

prima aos materiais que de alguma forma entrarão em contato

com a grafita nuclear depois de acabadas as peças. A concen -

tração' de boro na grafita purificada normalmente por tratamen-

to térmico é de 0,5 ppm; a essa concentração o boro contribui

com 0,42 mb para a secçao de choque de absorção.

- Terras-Raras

Determinações precisas para os elementos terras-raras

requerem analises sucessivas baseadas na radioativaçao. Tais

analises sao caras e consomem tempo, por isso, nao fazem par-

te do controle de rotina. Os métodos químicos normais nao pe£

rnitem determinar com precisão as concentrações destes elemen-

tos. Como conseqüência provocam erros no calculo da pureza nu_

clear.

A remoção dos elementos terras-raras através da haloge-

naçao a temperaturas elevadas permite o uso de método químico

para a purificação da grafita com um grau de confiabilidade

alto. A concentração de europio e samario nas melhores grafi-

tas purificadas a gas e da ordem de 1% daquela de materiais

não purificados.
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- Outros elementos

Na tabela encontram-se dados sobre todos os elementos que

podem influir no aumento da secçao de choque de aosorçao da

yrafita.

Passamos a apresentar, resumidamente, algumas generali-

dades sobre o elemento-impureza boro, sua detecção e sua sepjj

ração por destilaçao.

6.4.1-GENERALIDADES SOBRE 0 BORO

A grafita natural contém boro normalmente. Devido a sua

secçao de choque de absorção para neutrons térmicos ser alta,

a presença do boro é extremamente indesejável. Por isto será

interessante conhecermos algumas das características dele.

0 boro elementar nao se apresenta na natureza no estado

livre, mas na forma de ácido bórico e de seus sais, e em par-

te misturado também com outros ácidos, clorídrico e silícico.

A respeito das propriedades químicas, o boro mostra al-

gumas similaridades cem o alumínio, o elemento seguinte no

mesmo grupo da tabela periódica de Mendelejev. Entretanto, e_£

sa similaridade é principalmente ligada à Valencia.

A combustão do boro no ar resulta invariavelmente na

formação do trióxido de boro. Na maioria dos casos o boro é

trivalente, entretanto, em compostos com o hidrogênio ele po-

de ser pantavalente e em alguns oxidos de menor Valencia (BO)

e aparentemente divalente. Os oxidos de boro conhecidos sao:

^2^3 ' ^à®5 » 80 • 0 trióxido de boro dissolve-se no ácido
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sulfúrico mas e precipitado na dissolução com água.

0 ácido bórico é hidratado em soluções aquosas de acor-

do com a seguinte reação:

H3BO3 + 2H2D - B(0H)~ + H ?0
+

D mesmo e dissolvido facilmente em muitos solventes or-

gânicos que contém oxigênio. Esse fenômeno é, aparentemente,

devido ao fato do ácido borico poder formar corn esses solven-

tes, ésteres ou compostos complexos, os quais podem ser ex-

traídos por solventes orgânicos, imiscíveis com a água .

TABELA 5 - SGLUBILIDADE DO ÃCIDÜ BO*RICO EM

SOLVENTES ORGÂNICOS /li/

Solvente Temperatura Solubilidade

Etanol

Metanol

Álcool Isoamílico

Glicerol

Glicol

Acetona

tfcido FÓrmico,96,7^

Dietil éter

C

25

25

23,4

21

27,9

20

22,5

25

mol/1

1,527

2,9

0,76

3,25

3,55

0,08

0,04

0,001

A reação mais importante e a do ácido borico com o me-

tanol produzindo o metilborato, altamente volátil /li/.

0 ácido fluoborico e um ácido bastante forte e e ob ti-

do pelo tratamento com o ácido fluorídrico. Os sais deste áci_

do, os tetraflucboratos, sao facilmente solúveis em água, com

exceção dos de potássio, amônin, rubídio e césio.
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6.4.2-DETECÇ-ÃD DO BORO /li/

A detecção do boro por sua coloração verde da chama é

um dos mais antigos métodos para a detecção qualitativa desse

elemento. Essa reação é característica para o ácido borico e

outros compostos voláteis do boro. Entretanto, esse teste nao

e especifico para o boro, pois outros elementos tais como o

cobre, bario ou tálio também produzem uma coloração da chama

da mesma cor. Além disso, fosfatos, molibidatos e teluratos

interferem nesse método.

Para a detecção do boro por este rnetbdo, uma pequena a-

mostia a ser analisada é "molhada" no ácido sulfúrico concen-

trado o qual decompõe os boratos não voláteis formando o áci-

do bórico votátil. A amostra é então transferida a um fio de

platina e aquecida na parte externa da chama de um Bico de

Bunsen. Na presença de boro a chama se torna verde. A sensibi^

lidade desta reação é 0,2 - 0,3 micrograma, aumentando bastar^

te na presença de ácido sulfúrico. Isto é devido ao fato do

boro ocorrer em muitos minerais, nao como ácido borico, mas

na forma de boratos, os quais nao reagem pa::a formar esteres

com metanol e etanol.

Na detecção pelos métodos espectroscópicos, a linha

mais intensa do boro e que e a mais utilizada nas praticas

analíticas é 2497,73 A. Outra linha é 2496,80 A.

Para a detecção de boro em solução,a técnica mais indi-

cada e a espectroscopia de chama, pois a solução é introduzi-

da diretamente na chama. A sensibilidade de determinação é
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3,2 microgramas de boro/ml de solução. 0 método permite a de-

terminação do baro no destilado com metanol com a sensibilidíi

de acima de 1 micrograma de boro/ml.

A descoberta de um grande número de novos reagentes or-

gânicos definiu grupos analíticos característicos para o bo-

ro. Eles apresentam a propriedade de produzir reações colori-

das com esse elemento.

Um desses reagentes e o Curcumim, bastante usado para a

detecção do boro. 0 Curcumim e uma substância que ocorre na

natureza e é encontrado no Curcuma, açafrao das índias» E usai

do na forna de pó cristalino, fino, de cor amarela. Apresenta

na sua estrutura o grupo analítico alfa-hidroantraquinonasf

responsável pela reação colorida com c boro, reação esta alta

mente sensível .

6.4.3-DESTILAÇÃO DO BORO ~0M METANOL

Os baratas, na destilação com metanol em meio ácido,

formam um éster de acordo com a seguinte reação:

0 ester destilado de temperatura de ebulição de 65 C

e dissolvido e saponificado pela solução alcalina normalmente

e depois da remoção do álcool, o boro e determinado por um

dos métodos citados.

0 metilboratc é destilado na presença de ácido sulfúri-

co concentrado ou ácido fosfórico normalmente. 0 ácido clorí-

drico e o ácido nítrico não são utilizados pcrque eles são
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destilados junto com o metanol, aumentando a acidez do desti-

lado e provocando interferências nos métodos de determinação

de boro. Quando o ácido cítrico ou outros ácidos sao usados

em ve7 de ácido sulfúrico, os resultados obtidos sao menos

precisos. Quando o boro é determinado com Curcumim, ele pode

ser destilado em ácido clorídrico.

Sendo o rnetilborato hidrolisado facilmente ate mesmo na

presença de pequenas quantidades de água, e melnor decompor a

amostra diretamente no frasco de destilaçao e adicionar meta-

nol para favorecer a obtenção de um resíduo livre de água.

' Apesar de varias montagens (FIGURAS 3, A e 5) serem usa

das para a destilaçao do metilborato, os princípios básicos

sao os mesmos. Os componentes principais são: o frasco com a

amostra, o condensailor e finalmente o frasco receptor para o

metilborato destilado, /li/

FIGURA 3

1-Frasco para o metanol

2-Frasco para a decomposição

da amostra

3-Vidro condensador

4-Frasco receptor

5-Dispositivo de segurança

FIGURA U

1-Frasco de destilaçao

2-Funil

3-Condensador

4-Frasco receptor
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FIGURA 5

1-Frasco para o metanol

2-Frasco de destilação

3-Funil

4-Condensador helicoidal ccm refluxo

5-Condensador descendente

6-Banho de parafina

É conveniente usar uma montagem que garanta uma ciicula-

çao contínua do v/apor de metanol através do líquido, ao invés

do método de adição periódica de metanol.

Os componentes da montagem de destilação são inteiramen-

te de quartzo.

Devido as dificuldades de se obter aparelhos de destila-

ção com as especificações exigidas, não foi possível verificar

a exequibilidade deste processo, o que poderá ser feito poste-

riormente .

Como o Departamsnto de Engenharia Nuclear não dispõe de

espectrografo de emissão e outros dispositivos necessários pa-

ra este trabalho, recorremos a.laboratórios da própria Univer-

sidade como a de instituições particulares.

Cremos ser relevante informar que, na pesquisa feita na

literatura, encontramos o trabalho produzido por Nemodruk e

Karalova /li/ como que de extraordinária importância sobre a

determinação de boro, do qual destacamos o método Curcumim- jí

cido Oxálico, considerado por aqueles autores como um dos

mais sensíveis, e que utilizamos neste trabalho.
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PARTE EXPERIMENTAL

i - DETERMINAÇÃO DO TECR DE CAR30NC

Pesar 0,5000g da amostra de grafita nc cadinho de pla-

tina e adicionar áoua para separar os graus finos.

Adicionar 1 ml de ácido fluorídrico e 5 ml de ácido

clorídrico concentrado, p.a.

Fazer a evaporação numa placa levemente aquecida.

Apôs a secagem da amostra retirar o cadinho da placa e

adicionar mais 5 ml de ácido clorídrico e fazer novamente a

evaporação.

Filtrar a amostra em cadinho de Goosh lavando-a bem

com aCLi3 destilada.

Secar a amostra em estufa e pesar o material.

Resultados:

1 - Peso do cadinho de Goosh + amostra = 29,0678 g

Peso do cadinho de Goosh vazio = 28,5740 g

Peso da amostra depois de tratada = 0,4964 g

Percentages de carbono desta amostra = 99,28^

2 - Peso do cadinho de Goosh + amostra = 29,5020 g

Peso do cadinho de Coosh vazio = 29,0057 g

Peso da amostra depois de tratada = 0,4963 g

Percentagem de carbono desta amostra = 99,26?£
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2 - ENSAIO DE FLUTUAÇÃO

u material usado foi o minério de Itapecerica, forneci-

do pela Cia Nacional de ürafita Ltda. C material estava na

forma tie pedaços argilosos.

0 ensaio com urna amostra deste material foi realizado

no laboratório de Tratamento de Minérios da EEUFMC, em uma

célula "Denver" de laboratório, com capacidade de 500rol.

A amostra foi submetida a moagem em um moinho de barras

e peneirada, recolhendo-se o material abaixo de 65 malhas.

Condições do ensaio:

Alimentação: 300 g

Reagentes: óleo de pinho ( espumante ) - 3 gotas

querosene (estabilizador e coletor da espuma) 0,5ml

água 6 50 ml

Te.-npo de acondicionamento: 5 min (1200 rpm)

Tempo da primeira flutuação: 2 min

peso do flutuado do Rougher: 94,6 g

Tempo da segunda flutuação: 5 min

peso do flutuado do Cleaner: 175,6 g

peso do afundado do Cleaner: 29,0 g

Análise do teor de carbono:

D minério de Itapecerica com teor de 37,24?S de carbono foi

beneficiado na Escola alcançando um teor de 68,40% de carbono.
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3 - ANÁLISES DE IMPUREZAS NA CRAFITA

3.1 - ANÁLISE POR ABSORÇÍO ATÔMICA E ESPECTROFOTOMETRIA

Foram real izadas anál ises de boro e de algumas ter ras

raras nos labora tór ios de anál ises instrumentais (MQ - HQU)

do Departamento de Engenharia Química do IPEN- SP. 19/01/83.

Os métodos ana l í t i cos usados foram espectrometr ia por

Absorção Atômica para todos os elementos Terras Raras e Es-

pectrofotometr ia para o Boro.

E os resultados foram os seguintes: .

AMOSTRA | cnicrograma do elemento/grama de g r a f i t a ( CINZAS

| Sm | Eu | Gd | Dy | B | Cd | ^

G-II | 0,32 | 0,007| 5,6 | 0,32|| 1,2| 0,13 | 21,88

G-III | 0,013| 0,002| 0,002| 0,007| 0,2| 0,046| 2,81

G-IU | 0,0l3| 0,002| 0,002j 0,007| 0,2| 0,013| 0,88

As amostras são grafitas da Cia Nacional de Grafite»

sendo que a G-II não fo i tratada quimicamente. As outras,

- I I I e G-IU, são do tipo 99,5/C de carbono/200 mesh , porém

8 G-IU depois do tratamento químico fo i remoida e reclassifí,

cada.

3.2 - ANÁLISE POR ESPECTROMETRIA DE EMISSÃO ÓTICA

Duas amostras de I tapecer ica foram analisadas pela

GEOSOL-MC, obtendo-se os resu l tados:

Gra f i ta 99,28$ de carbono: 0,55 ppm de boro (G- l )

Gra f i ta 99,5 % de carbono: 0,25 ppm de boro (G-V)



3.3 - DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DE BORO NA GRAFITA

PELO MÉTODO CURCUMIM » A*CIDO OXA*LICO

( ANSI/ASTM C 560-77)

Equipamento utilizado:

Espectrofotômetro "SPECTROPHOTOMETER COLEMAN DUNIOR"

Modelo : 6D

Reagentes: todos os reagentes usados nesta experiência são p.a.

- Solução padrão de boro

Dissolver l,4435g de ácido bórico em água destilada e com-

pletar para 1 litro. Cada ml = 200 microgramas de boro.

- Suspensão de hidróxido de cálcio

Calcinar a 950°C, cerca de lOg de CaCO,, durante 1 hora.

Colocar o calcinado (CaO) em dessecador.

Pesar 2,8g de CaO{completar para um litro com água destilada.

- Solução de Curcumim-Ácido Oxálico

Solução de álcool - Colocar 35 ml de água destilada em um

balão volumétrico de um litro completando com álcool etílico.

Dissolver 7,5g de ácido oxálico em 350ml de solução de ál-

cool, adicionar 12,5ml de ácido clorídrico concentrado, 37,5

ml de água destilada e 0,1750g de curcumim. Diluir com água

destilada até 500ml e conservar em frasco de polietileno

( esta solução tem durabilidade de apenas 10 dias).

- Álcool de extração

Adicionar 200ml de água a 800ml de álcool etílico anidro.

- Solução alcoólica de ácido oxálico saturada
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Curva de Calibração:

Pipetar 5ml da solução padrão de boro e diluir com água de£

tilada para 1 litro (l ml = 1 micrograma de boro)

Transferir 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, e 3,0ml desta solução

para os diversos cadinhos de platina. Fazer também o "branco".

Adicionar 10ml da suspensão de Ca(0H)2 a cada cadinho.

Evaporar, cuidadosamente, até a secura.

Calcinar durante 18 horas a 650 C.

Esfriar em dessecador.

Adicionar 6 gotas de solução de HC1 (1:10) para dissolver o

material, lml da solução saturada de ácido oxálico e 5ml da

solução curcumim-ácido oxálico.

Secar o complexo em banho-maria entre 55-60 C.

Deixar 3 minutos em repouso e extrair o complexo vermelho-

alaranjado com 10ml de álcool de extração.

Transferir para balão volumétrico de 50ml e completar o vo-

lume com álcool de extração.

Transferir uma alíquota de cada solução, inclusive do "braji

co" de reagentes, para as células de absorção de espectrofot£

metro, ajustado para 555nm e fazer a curva de calibração.

Paralelamente com a preparação da curva de calibração, faz-

se a calcinação de 3,0000g da amostra de grafita e o resíduo

é tratado da mesma maneira que o "branco". Para maior segu-

rança sao utilizadas 2 amostras de grafita, tomando-se a mé-

dia como resultado.
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Leitura no Espectrofotometro:

Padrões Absorvancia

gB/50ml

0,5 0,055

1,0 0,081

1,5 0,100

2,0 0,130

2,5 0,190

Amostra 1 0,125

Amostra 2 0,109

Levando-se o valor médio da absorvancia encontrado na

curva de calibração obtemos o valor de l,62g boro/50ml cor-

pondente a massa de 3,0000g de grafita. Portanto, temos na

amostra de grafita do tipo 99,28^ de carbono, proviniente

de Itapecerica, o teor de 0,54 ppm de boro.



GRÁFICO 1 -CURVA DE CALIBRAÇÃO (ABSORVA^!:! A ) X (CONCENTRAÇÃO BORO)
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7.4 - ANÁLISE POR FLUORESCÊNCIA E ESPECTROGRAFIA DE RAIOS-X

Na tabela abaixo estão os valores para as diversas im-

purezas contidas em amostras de grafita da Cia Nacional de

Grafite Ltda, obtidos em análises feitas no CDTN-NUCLEBRAS.

0 fato de elementos nao aparecerem na relação nao sig-

nifica necessariamente que estão ausentes.

| micrograma do elemento/grama de grafita

| Amostra I Amostra I Amostra I Amostra I
c i v " • •

0,262 |

Ba 82,40

Zr 4,44

Sr 0,85

Pb — MD —

F e 232,21

Zn 9,64

Ti 9,51

Ni 0,79

Ca 7 ,86

K 100 ,45

Si 488 ,50

A l 3 5 4 , 5 8

Mg 2 1 , 1 1

P - N D - *

Nb -WD-

*I\ID - não d e t e t a d o

As amos t ras C - I I I , C lV,e CV são do t i p o 9 9 , 5 / 2 0 0 f o r n e -

c i d a s p e l a C i a . Nac iona l de G r a f i t e , e a GUI é uma

amost ra da g r a f i t a que f o i usada na montagem da sub

c r í t i - a CAPITU no CDTIM-NUCL EBRÁS-

cm
0,300

60,01

4,44

1,69

4,64

360,91

1,61

14,70

0,79

15,72

56,45

722,23

393,74

26,54

-ND-

-WD-

cv
| 0,300

62,70

3,70

1,70

2,80

302,50

3,20

12,70

0,80

34,30

50,63

617,00

362,90

18,70

3,10

-ND-

GVI
| 0,015

0,70

3,70

0,90

0,90

10,60

0,80

0,80

0,80

3,60

0,83

9,80

2,40

0,60

1,30

1,30
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3-5 - Determinação da Secção de Choque de Absorção

a partir das analises de impurezas

Para calcular a secçao de choque microscópica de

absorção da nossa amostra de grafita 99/200, usamos o valor

de 3,4 - 0,3 mb para a secçao de choque do carbono puro.

Na tabela 4 temos o f. para cada elemento-impureza

e conhecendo as concentrações pelas analises químicas pode-

mos estimar o valor de o .
a

E n c o n t r a m o s o v a l o r de 1 3 , 6 p a r a £ . C-f. • L e v a n -

d o - o na e q u a ç ã o :

o g = o c [ 1 • 0 , 0 1 ( I . C . ^ ) ]

o b t e m o s o v a i a r de 3 ,9 t 0 , 3 mb.
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h - MEDIDA DO EFEITO DA AMOSTRA NA REATIVIDADE

A fim de completarmos os nossos estudos sobre a pureza

da grafita produzida comercialments pela Cia. Nacional de Gra

file Ltda., cMivemot, junto ao CDTN-NUCLEBRÁS os meios para de-

terminar c efeito líquido das impurezas na secçao de choque

d . absorção dessa grafita, utilizando as facilidades do Rea-

i . TRIGA desse Centro.

Além dos métodos químicos para medidas do efeito de en-

2nenamento pelas impurezas, tornou-se usual medir o efeito

'ielas por um único teste. É empregado um dos dois métodos :

a) mé-:odo do coeficiente de perigo e b) método do oscilador.

Por motivos práticos daramos ênfase ao primeiro método mencio^

nado.

Quando um material extra é colocado no núcleo do reator,

k varia normalmente. Se suas propriedades de moderação sao

maiores do que aquelas do núcleo e a secção de choque é menor,

k aumentará provavelmente. Mas se, como é o caso normal, o

material adicionado age como "veneno", k diminuirá. A varia-

ção na reatividade depende de muitos fatores: do volume e da

secçao de choque do material adicionado, das suas proprieda-

des de moderação e sua localização no núcleo. 0 ultimo fator

pode ser assim explicado: quando um material adicionado age

como "veneno", neutrons extras sao perdidos por absorção des-

te. A variação da reatividade associada então depende de quari

to os neutrons absorvidos sao importantes na continuidade da

reação em cadeia. Neutrons do centro do núcleo absorvidos de-



-50-

vem ser mais importantes neste ponto do que neutrons absorvi-

dos que nao estão no centro, desde que a probabilidade, dos

primeiros de produzir novas fissões é maior que a dos últi-

mos.

Pela teoria simples da pertubação para um-grupo, a vari^

ação da reatividade, associada com um pequeno absorvedor com

secção de choque de absorção macroscópica E e volume \I, col£

cado no reator no local onde o fluxo de neutron e <J» , e dada

por:

a* dV

Segue que a taxa de variação da reatividade, p. / p«

produzida por duas amostras diferentes, de secçao de choque

de absorção Z , e I ~ e volumes \1 * e M~ colocadas no reator

no mesmo local tal que $ e aproximadamente igual para as duas

amostras, é:

Pi _ ral Vl

*2 Ea2 V2

A ultima equação e a base para o método do coeficiente

de perigo para a medida da secção de choque. Se a variação da

reatividade produzida por uma amostra de secçao de choque co-

nhecida e medida no reator, a secçao de choque desconhecida

de um material pode ser determinada colocando uma amostra do

matarial no reator,no mesmo local onde foi colocado o padrãof

e observando a variação da reatividade associada a ela.
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Mossa experiência consta em obter uma curva de calibra-

çao de posição da barra de controle em função da massa de ou-

ro (absorvedor) adicionada a amostra.

Com a curva, tendo como referência a posição da barra

para a amostra padrão de secçao de choque conhecida, determi-

namos o valor da secçao de choque desconhecida.

As medidas são efetuadas no reator critico a baixa po -

tência. Esta é desejável para que as características de "feed

back" (por exemplo o "buildup" do xenônio ou mudança de tempe-

ratura) do próprio reator nao mascare o efeito da amostra na

reatividade. Foi utilizada uma potência de 20 watts.

Para realizarmos a experiência, preparamos os tarugos da

grafita em estudo igual ao da grafita usada como padrão, cujo

certificado de procedência encontra-se na pagina 55.

4.1- Confecção da matriz e punção

Material: aço VC-130

Altura da matriz: 125 mm - Diâmetro interno: 16,23 mm

4.2- Prensagem da grafita

Volume de pó colocado na matriz: =" 27 cm

Equipamento utilizado: Maquina de Ensaio de Materiais

KRATG5 - modelo ECC 100

Tonelagem utilizada: » 0,5 tonelada

Dimensões do tarugo: massa = ll,75g - altura= 32,30mm

diâmetro- 16,30mm densidade^l,75g/cm

Numero de tarugos na montagem = 3

Dimensões do tarugo padrão: massa= 35,38g altura= 97,02mm

diâmetro= 16,36 mm

densidade^ l,74ç/cm
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4.3 - Medidas no reator ( | REATOR TRIGA - CDT!\!/NUCLEBRÁS| )

- ( 16 de maio de 1983) -

A experiência foi feita na segunda feira, np inicio do

funcionamento do reator, quando o efeito de envenenamento pe_

Io xenônio nao e sensível.

HORA DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES
9:34 Partida para 20W

9:43 Crítico a 20W

SHIM: 580 log: Tl2W

REG : 301 linear: 20W

9:59 No tubo central inserido tubo seco.

Correção das barras

SHIM: 580 (constante)

REG : 653

10:07 Inserido tubo de poliestireno vazio

REG : 597

10:23 Retirado tubo de poliestireno vazio

REG : 652

10:26 Inserido tubo de poliestireno vazio preso por fio de

náilon

REG : 597

10:30 Retirado tubo de poliestireno

REG : 653

10:35 Inserido padrão no tubo de poliestireno com enchimeri

to de papel

REG : 577

10:32 Retirado padrão

REG : 653

10:39 Inserido padrão no tubo de poliestireno sem enchimento

REG : 587

10:44 Reposicionamento com as mesmas condições anteriores

REG : de 653 para 587-588

10:50 Retirado padrão

REG : 651
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10:57 Inserido amostra no tubo de poliestireno com enchi me ri

to de papel

REG : 576-577

11:10 Retirado a amostra

REG : 652

11:18 Inserida amostra nas mesmas condições anteriores, po-

rém com 2 folhas de ouro ( 42,2 mg )

REG : 579

11:24 Retirada amostra

REG : 651

11:27 Inserida amostra com 4 folhas de ouro ( 87,3 mg )

REG : 581

11:30 Retirada amostra

REG : 651

11:36 Inserida amostra com 6 folhas de ouro ( 135,0 mg )

REG : 583

11:42 Retirada amostra

REG : 653

11:43 Scram manual

Sensibilidade da medida

1 posição de barra = 20 mg de ouro

Sensibilidade em termos de Boro

Am., i

197

Am0 = 1,31 x 10 ' % B o r o . t n g r s f i t a = 35,30 g

Amo / m _ . . = 3,76x 10" g Boro/ g de g r a f i t a
D Qr3í X t.3

AmB / Vafita = 3'?6PPm

Temos então a secção de choque para a grafita;

o = 3,94 - 3,16 mb
3



GRÁFICO 2 - CURVA DE CALIBRAÇÃO (POSIÇÃO DE BARRA)X(MAS5A DE

ABSORUEDOR)

MA6SA



CERTIFICADO DE PRÜCLDÊMCIA DA GRAFITA USADA CCMC PADRÃO

PREMIER MINISTRE

COMMISSARIAT
A

L'ÉNERGIE ATOMIQUE

CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES
m fOMTENAV-ÎUX-RDSES

BOITE P O S T A L E N" 6

Tel : ALEsia 76-10 et la suite
« 31-27
« 13-29

Notre Réf. :

Votre Réf. :

Capture t

REPUBLIQUE FRANÇAISE

FONTCNAV-AUX-ROSES, H | 8 Octobre 1968

BCHAKTILUJNS DE GiUUHITE

- 4 » 1 3 ± °»0 1 «*

ïtâtêrmei t ETALON ZOE t Ç~ « 4 f 11 mb

l Le ISO m | ^ • 20 n

1/ - Les mesures sont effectuées par comparaison k l'étalon d«
réf<5r«noe ZOE dont la valeur absolue a été déterminé*« par "décret" de P. WNGUI
(1960).

2/ - L«s râleurs de capture sont données azote coinpris.Bt* adoptant

pour la correction d'azote les hypotheses habituelles on a i

(T • 3,94 ob



- ANÁLISE QUÍMICA DE GRAFITAS DE

ALGUMAS DAS PRINCIPAIS FONTES / 8 /

Componente
SO.
AWK
Fe-O»
Mrf>
CaO(SK»
N»jO
KjO
CO,
TiO,
PA
so,
rS(FeS.)
MDO
BaO

Pe
Ceilão
•̂ 90%"»

57 50
6.54

25.07
1.09
4.63
0.41
0 68

present»
0.41
0.0»
0.41
0.05

• 4.22
0.16
0.06

rcentaqem do
Madagascar

"S6%"

46.26
33.16
16.73
1.46
0.33
0.08
0.95
2*4»
0.80
0.17
trato

0.38

Components
Coréia
"S3%-

52.0&
32.11
4.93
1.96
1.64
0.6S
5.05
.SCO»
1.51

. 0.06

2CC»

0.04
0.10

Mexico
-S2%"
50.»
29.42
11.74
0.4$
0.73
0.60
4.71

1.37
0.06

tnrço

0.05
0.06

A grafita do Ceilão ainda contém 0,13/SCu; traços de Pb;

0,01^Zn; 0,016^Wi; O.Oll^Co; traços de Zr; traços de

As; 0,07^Cr;

- NÍVEIS DE IMPUREZA REPRESENTATIVOS

DE 3 CLASSES DE GRAFITA /12/

Impureza

Total de

Sil íc io

For ro

Uanádio

Ti tânio

Alumínio

Cálcio

Boro

Enxofre

Nível da I
W&O Pvrificc

cinzas 1600

94

310

30

34

40

320

o,
175

mpureza, ppm
,j Tratodo
i a o -Termfeamertt« (

540

46

10

25

11

2 , 5

147

5 0 , 4

19

2
0

1

0

0

10

. 2

, 1

, 0 6



Comparação entre os métodos do Reator

e Químico de determinação às

secçao de choque de 2 grafitas,

5P73 e SP 43. /12/

tfetodo do Reator

Amostra

SP7B

5P24B

DIH

1,108

0,265

o a, mb

3,65 t 0,05

4,27 i 0,05

Ketodo Químico

Impu rezas

Alumínio

Cálcio

Boro

Feiro

Uanadio

Ti tânio

S i1ício

Enxofre

Concent z?.{

5P73

2,0

5,0

0,02

3,0

0,25

0,5

6,0

13,0

;ao, ppm

5P243

1,0

11,0

0,7

2,9

9,3

4,2

10,0

4,0

Cifi
SP73

0,0060

0,0190

0,4940

0,0498

0,0088

0,0215

0,0120

0,0741

5P24B

0,0030

0,0418

17,2900

0,0481

0,3255

0,1800

0,0200

0,0228

l Cifi = 0,6852 17,9318

a ,mb 3,4210,30* 4,01Í0,35
3

* Incertezas nos valores obtidos a partir das

análises químicas sâo devidos somente a

incerteza ria o .a
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O objetivo inicial deste trabalho era obter amostras re

presentativ/as de minérios de grafita provenientes de jazidas

brasileiras e trata-las física e quimicamente de modo a conse

guir uma grafita de pureza nuclear que atendesse às exigênci-

as da Indústria Nuclear e às especificações internacionais.

Visitas à Cia Nacional de Grafite Ltda., nos conveceram

de que o mais prático seria partirmos da grafita de teor me -

dio de 99,5$ de carbono (especificada no mercado de 99/200)

que é produzida comercialmente e verificarmos através de aná-

lises químicas e instrumentais que tratamentos adicionais de-

veriam ser feitos para que o produto final obtido pudesse a -

tender às especificações para o grau nuclear.

Assim, concentramos nossos trabalhos numa amostra de

grafita comercial, de teor médio de 99,5% de carbono, gentil-

mente fornecida pela Cia Nacional de Grafite Ltda., obtida do

minério da jazida de Pedra Azul, MG.

Pelas analises químicas e instrumentais podemos dizer

que o teor das impurezas, isto é, o teor de boro (±0,2 ppm)

c de alguns elementos terras-raras ( 10,002 ppm), que possuem

altas secçoes de choque de absorção, e baixo.

Comparando os diferentes métodos usados, Espectrofotome_

tria e Espectrometria por Emissão Útica, para detetar boro,

verificamos que houve razoável concordância entre os resulta-

dos.

0 Teste do Efeito da Reatividade no Reator Triga (CDTN)

forneceu uma estimativa da pureza da grafita em estudo, compja
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rativamente com uma grafita artificial fornecida pelo Centro

de Estudos Nucleares de FONTENAY-AUX-ROSES, França, com sec-

çao de choque (o) irual a 3,94 mb.

A sensibilidade do método que usamos, definida como a

metade do menor intervalo medido é de 1 posição da barra de

controle equivalente a massa de boro igual a 3,76 ppm. Como

dissemos anteriormente, por motivos práticos não nos foi pos-

sível utilizar o método do oscilador de maior sensibilidade.

Comparando os valores do quadro abaixo verificamos que

a tolerância na secçao de choque de absorção de neutrons para

a grafita ser usada como refletor é maior do que para ela ser

usada como moderador.

TABELA 6 - PROPRIEDADES DA GRAFITA NO REATOR / 15/

REFLETOR MODERADOR

Secção de choque de absorção

de neutrons térmicos, mb

Conteúdo de Boro, ppm

Conteúdo de Cinzas, ppm

Densidade, g/cm

Sabendo que haveria um esforço de sustentação menor no

caso da grafita ser usada como refletor e em vista dos resul-

tados de analise obtidos nesta pesquisa, podemos concluir que

a grafita natural poderia ser usada como refletor para o rea-

tor em estudo pelo Departamento de Engenharia Nuclear da EE-

UFMC.

Novas pesquisas poderiam ser feitas e ressaltando a pa_r

4 , 5

0 , 5

700

1,7

3 , 7

0 , 1

20

1,7
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te das propriedades físicas e mecânicas da grafita natural do

Estado de Minas Gerais» sendo que pelas excelentes caracterijj

ticas especificas da grafita quanto ao uso no reator nuclear,

esta terá aplicações futuras importantes e de grande interes-

se e nao só na Engenharia Nuclear como em outros campos cien-

tíficos e industriais.

Para atender as exigências das especificações da Indús-

tria Nuclear, sugerimos que outros métodos de purificação da

grafita natural poderiam ser usados como por exemplo, um tra-

tamento em meio ácido com metanol, dentro mesmo do tratamento

já efetuado nesta grafita em estudo, elininando assim mais tm

ro presente e fazer novas lixiviaçoes além das que foram sub-

metida a mesma grafita, até que ela atinja valores mais altos

do teor de carbono e consequentemente melhorando a pureza da

mesma.
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