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RESUMO

O fosfato de tri-n-butila, associado a um hidrocarbo

neto inerte, é o solvente mais empregado, na atualidade, no re

processamento dó combustível nuclear irradiado, proveniente de

reatores â água pressurizada.

A ação combinada da radiação e do meio nítricô, envô L

vidos no reprocessamento, causam severos danos ao solvente.

Conseqüentemente, a recuperação do solvente adquire im

portância, já que reduz a quantidade de rejeitos, melhorando a

economia do processo.

Foi realizada uma análise comparativa de vários meto

dos de recuperação do solvente degradado por hidrólise. Métodos

tais como: lavagens alcalinas, adsorção por resinas, adsorção

com oxido de alumínio, adsorção por carvão ativado e adsorção

por vermiculita foram testados.

Para atingir tal objetivo foi necessária a modifica
AC

ção do teste analítico do Zr e a definição matemática de dois

novos parâmetros: o grau de degradação e a eficiência de recupe

ração.
95

Através do teste modificado do Zr, foram determina

dos o tempo de residência e a razão solvente degradado:recupera

dor.

Após os testes laboratoriais, a vermiculita, associa

da ao carvão ativado, foi empregada no tratamento de 50 litros

de fosfato de tri-n-butila (30%V/V)-dodecano, degradado por hi

drólise. Subseqüentes análises comprovaram as potencialidades

destes sólidos como recuperadores do solvente.



ABSTRACT

Tri-n-butyl phosphate associated with an inert

hydrocarbon, is the principal solvent used in reprocessing of

nuclear irradiated fuel arising of pressurized water reactors ,

nowdays.

The combined action of radiation and nitric acid

cause severe damage to solvent, in reprocessing steps.

Then, the recovery of solvent gets some importance ,

since it decreases the amount of the waste and improves the

process of economy.

A comparative analysis of several methods of the

recovery of this solvent was done, such as: alkaline washing ,

adsorption with resins, adsorption with aluminium oxide ,

adsorption by active carbon and adsorption by vermiculite.

To get this purpose, some modifications of analytical

95
test of Zr and a mathematical definition of two new parameters

were done: the degradation grade and the eficiency of recovering.

95Through this modificated test of Zr, the residence

time and the rate of degraded solvent: recuperator, were

determined.

After the laboratory tests had been performed, vernd

culite, associated with active carbon, was employed in the treat

ment of 50 liters of tri-n-butyl phosphate (30%V/V)-dodecane ,

degraded by hydrolysis.

Succeding analysis were made to check up the poten

tialities of these solids in the recovering of this solvent.



1. INTRODUÇÃO

Dos métodcs existentes atualmente para o reprocessa

mento do combustível nuclear, queimado durante a operação no£

mal de um reator PWR, o processo PUREX é o mais amplamente em

pregado.

Utiliza um solvente orgânico (fosfato de tri-n-butila-

-30%V/V-n-dodecano) para extrair de uma fase aquo-nítrica, o

urânio residual e o plutònio produzido, os quais são encontra

dos no elemento combustível irradiado. Subseqüentemente, tais

elementos são separados e, novamente, empregados no reator.

Devido às condições de operação o fosfato de tri-n-

-butila/n-dodecano sofre uma série de reações, induzidas pela

radiação (radiólise) e pelo meio nítrico (hidrólise), as quais

prejudicam sobremaneira a eficiência com o passar do tempo.

Deste modo, a recuperação do solvente adquire impor

tância não só pelo aspecto da oper acionai idade, mas também pe

los aspectos econômico e de diminuição do volume de rejeitos

radioativos.

Como as reações envolvidas na degradação hidrolitica

do solvente formam um sistema complexo, de difícil resolução, a

eleição de um método que ateste a pureza do solvente ganha relê

vante importância.

95
Foi então realizada uma modificação no teste do Zr

com a introdução do grau de degradação e da eficiência de recu

peração, já que estes parâmetros tornam possível uma análise

comparativa dos vários métodos de recuperação do solvente degra

dado.



A vermiculita, uma bio*ita modificada rica em alumina,

já é muito empregada no tratamento de rejeitos radioativos e ,

em vista da sua estrutura, passível de ser empregada como um

agente recuperador. Para tal, ela foi ativada (ácido nitrico e

calor). Em seguida, empregada como recuperador e as eficiências

de recuperação comparadas às de outros métodos de recuperação .

Os resultados obtidos foram suficientes para demonstrarem as

potencialidades da vermiculita.

Cerca de 50 litros de fosfato de tri-n-butila-30%V/V-

-dodecano degradados foram então recuperados através de vermicu

lita e carvão ativado.



2. O FOSFATO DE TRI-n-BUTILA (TBP)

O fosfato de tri-n-butila é o mais importante agente

complexante utilizado cm processos de extração por solvente, no

reprocessamento do combustível nuclear. Isto faz com que experi_

mente a ação combinada da alta dose de radiação e do meio nítri

co envolvido. Assim, o solvente TBP-diluente sofre degradação

radiolítica e hidrolítica.

Como o objetivo desta dissertação é recuperar solven

te que sofreu hidrólise, algumas propriedades do TBP devem ser

mencionadas.

2.1 Propriedades Físicas do TBP

As propriedades físicas dos compostos organofosforados são

as tipicamente encontradas em compostos altamente polares: bai_

xa pressão de vapor e alta viscosidade.

Para compostos contendo os mesmos grupos alquila, co

mo o TBP, as pressões de vapor variam na ordem [1):

R3P > (RO)3PO > (RO)2 RPO > (RO)R2PO > RjPO

onde R representa um grupo alquila qualquer.

O fosfato de tri-n-butila é um líquido inodoro e inco

lor, cuja solubilidade em água aumenta com o decréscimo da tem

peratura. Já a solubilidade da água em TBP varia muito pouco cem

a temperatura na faixa de 0-100°C [2).



A Tabela 1 apresenta algumas propriedades físicas do

TBP.

2.2 Propriedades Químicas do TBP

O fosfato de tri-n-butila é muito estável frente ao

calor. Entretanto, em temperaturas um pouco acima de 100°C, so

fre uma lenta degradação, que é evidenciada pelo aparecimento

de uma cor amarelada e por odor característico [5].

A altas temperaturas o TBP reage, de modo explosivo

com nitratos.

COLVIN [6] et. ai. realizaram testes com misturas de

TBP-UOjtNOjíj-HNOj-HjO e concluíram que:

- os constituintes de tais misturas reagem, entre si,

a partir de 135°C;

- uma reação extremamente violenta pode ocorrer com o

TBP-HNOj-H-O, provavelmente com nitração dos grupos butila, ca

so este sistema seja aquecido rapidamente a temperaturas supe

riores a 150°C;

- o ácido nítrico ajuda a reação entre TBPe U02(NO,),'

Um aumento na razão TBP-UO2(N03)2 implica num aumento da veloci

dade desta reação.

A propriedade química que confere ao TBP extrema im

portãncia no processo de extração por solventes é a sua capaci

dade de se complexar com nitratos metálicos [7].

As estruturas ressonantes do TBP são mostradas na Fi_

gura 1.



Tabela 1 - Propriedades Físicas do TBP [3, 4)

PROPRIEDADES

Peso Molecular
25Densidade, d. , g/ml

Densidade de TBP saturado de água.

(dj5), g/ml
Ponto de Fusão, °C

Ponto de Ebulição, °C

Pressão de vapor, nunHg

•
25Índice de Refração, n D

Calor Especifico, cal/g°C

Calor Latente de Vaporização,
cal/gmol

Viscosidade, millipoises

Viscosidade do TBP Saturado de
H20, millipoises

Tensão Superficial, dyn/cm 25°C

Tensão Interfacial diante da água,
dyn/cm

Constante Dielétrica

Ponto de Fulgor:
"Tag closed Cup", °C, i°F)
"Cleveland Open Cup", °C (°F)

Solubilidade em H-0, g/1
Momento de Dipolo; Debye

VALOR

266,318

0,9727
0,9730

0,9762

menor que -80

289 com decomp.(760mmHg)

150 (10 mmHg)

121 ( 1 mmHg)

cerca de 1,00 (100°C)

0,006 (25°C)

1,4223
1,4224
1,4245

0,41 (25°C)

14680

29,5 (30°C)
33,2 (25°C)
37,4 (20°C)

39,9

25
26,7

7,4
7,79
7,97
8,05

146 (295)
M 4 6 (294) ^

0,39 (25°C)
3,05
3,07
3,10
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R S i GRUPO A - BUTH.

Figura 1 - Ressonância na Molécula de (TBP).

A contribuição da estrutura (II) permite ao TBP ser

um doador de elétrons na formação da ligação. Desta forma, o me

tal se une ao TBP através de ligações covalentes e aos ácidos

(incluindo a água) por pontes de hidrogênio [2].

Nas ligações PO-*H, o oxigênio da fosforila é coordena

do diretamente ao hidrogênio de dois modos [8]:

- ligação a um dos hidrogênios de uma molécula de

água. Esta ligação é fraca e pode ser representada por R,PO -*•

-*• H.OH, onde R é o grupo n-butoxi (C^HQO-) , ocorrendo em siste

mas TBP-H2O?

- ligação a um hidrogênio de um ácido não dissociado

(HX). Tal situação é bem ilustrada em TBP.HNO2, isto é, R3PO *

•*• HO.NO, que é uma ligação (PO+H) mais forte. Deste modo o áci

do nitroso é realmente extraído da fase aquosa, exercendo um

efeito nocivo na degradação do TBP. A mesma ligação ocorre com

o ácido nitrico. Entretanto, seu coeficiente de distribuição é

muito mais baixo do que o do ácido nitroso devido *a sua ioniza

ção na fase aquosa.



A ligação da fosforila a um hidrogênio da água pode

influenciar a extração de nitratos metálicos em duas circunstân

cias (7]:

- em complexos água-nitratos inertes. O processo de

ligação PO+Metal é muito lento, devido a vagarosa substituição

da ligação;

- em cátions hidratados fracamente extraídos pelo TBP.

Há evidências que a fraca extração de cátions metálicos, tal co

mo o Be por TBP (100%), provém da ligação dos oxigênios das

fosforilas aos grupos aquosos.

A extração de nitratos metálicos por um mecanismo d_i

ferente da formação da ligação PO+Metal é possível [7] . NormalL

mente, isto acontece em sistemas que contém altas concentrações

de TBP (na fase orgânica) e ácido nitrico (na fase aquosa). l£

to se deve â formação de complexos TBP-ácido nitrico, diferen

tes da razão 1:1.
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3. HIDRÔLISE ÁCIDA DO FOSFATO DE TRI-n-BUTILA

A despeito da grande estabilidade do fosfato de tri-

-n-butila (TBP), frente a reagentes químicos, ele sofre hidrõ

lise.

FLAGG [2] sugere que dealquilacão é um nome mais

apropriado ao invés de hidrólise, já que esta envolve a ação e£

pecifica da água sobre o TBP. Entretanto, CHERBULIEZ [9] et. ai.

realizaram experiências e delas concluíram que a água pode atuar

diretamente na degradação de ésteres fosfóricos trialquílicos ,

como no caso do TBP. Deste modo os termos hidrólise e dealquila

ção serão usados indistintamente nesta dissertação.

A hidrólise dos fosfatos de trialquila, de modo geral,

acontece len' amente e conduz â formação de ácidos dialquilfosfó

ricos, os quais são capazes de se hidrolisarera à ácidos mono

alquilfosfóricos e, eventualmente, fosfórico. A Figura 2 apre

senta um esquema geral deste processo hidrolítico [10].
OR

K •
OH* 7 — ROH • HO - P s 0

OR

OR

RO - Pa 0 •
I

OR
OR

OH

H O -
I

OR

HO-

OH
I

I
OH

ROH

ROM

RiRAOCAt ALOMU

Figura 2 - Esquema Geral dos Processos Hidroliticos dos Fosfatos

de Trialquila [10]
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BURGER [11] afirma que a hidrólise ê uma reação de pri

meira ordem em relação ao éster e tem sua taxa muito dependente

do meio, como no caso das reações que ocorrem nas regiões próxi.

mas ao neutro. Assim em ácido forte esta taxa é alta. Em base

forte a hidrólise ocorre na mesma intensidade da hidrõlise áci

da e, usualmente, se detém no primeiro derivado.

GERRARD [12] et. ai. afirmaram que as duas primeiras

hidrõlises de fosfatos orgânicos, possuidores de grandes grupos

alquila, conduzem ã formação de produtos mais solúveis em água,

do que o éster inicial. Tal comportamento é verificado com o

TBP. Seus dois primeiros derivados hidroliticos, HDBP (ácido di-

-n-butilfosforico) e H2MBP (ácido mono-n-butilfosfórico) são

mais solúveis em água do que o próprio TBP.

3.1 Hidrólise do TBP na Fase Aquosa

A hidrólise ácida é a reação mais importante que o

TBP sofre e ocorre tanto na fase aquosa quanto na orgânica.

BLUMENTHAL [13] et. ai. mostraram que 70% da decompo

sição hidrolítica do fosfato de trimetila ocorre pela ruptura

da ligação 0-C, em preferência ã ligação P-0.

O provável mecanismo de hidrólise do TBP envolve a

adição de ácido ou água ao oxigênio da fosforila como primeira

etapa. O trabalho de CHERBULIEZ [9] et. ai. pode ser tomado co

no exemplo.

As etapas subseqüentes deste mecanismo conduzem a

ácidos dialquil-, monoalquil- e, finalmente, fosfórico. Tais
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etapas variam muito conforme o meio.

Os ácidos halogenados são melhores catalisadores para

a hidrõlise ácida do que os ácidos nítrico e sulfúrico. A ordem

de efetividade como agente de hidrólise de H^MBP a H,PO. e ,

provavelmente, para a primeira e segunda hidrólise é HI > HBr >

> HC1 > HNO3 S H2SO4 [111.

Desde que soluções de nitrato são comumente usadas na

extração por solvente de urânio, a dependência da reação pela

concentração de HNO^ adquire grande importância.

A Tabela 2 apresenta as constantes de velocidade para

a hidrólise do TBP puro, na fase aqucsa [14].

A dependência da temperatura sugere uma energia de ati.

vação de, aproximadamente, 20-25Kcal/mol, para a hidrólise do

TBP a HDBP.

BURGER [11] afirma que, se as soluções apresentadas

na Tabela 2, são protegidas da luz, a adição de nitrato de ura

nilo afeta muito pouco. Entretanto, caso não haja proteção, as

taxas de hidrólise do TBP são muito aumentadas.

Os dados existentes, sobre a hidrólise catalisada por

ácido na fase aquosa, indicam que a primeira hidrólise é mais

rápida do que a segunda e esta mais rápida do que a terceira .

A relação entre tais taxas parece guardar a proporção 4:2:1 ,

em soluções onde o pH é menor do que 2 (K./K^Kj/K-: K 3/K-).

Em concentrações mais altas de HNO3O-6M), estas rea

ções hidrolíticas são de primeira ordem com respeito ao éster

e, mais ou menos de primeira ordem, com respeito a concentração

de ácido.

DESJORBET [15], baseado em dados acerca de outros fo£
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Tabela 2 - Constantes de Velocidade para a Hidrólise Ácida do

TBP, na Fase Aquosa [14]

H N O3

HNO3

HNO3

SOLUÇÃO

; 1M

; 5,4M

; 8,6M

HNO3; 0,2M

UO2(NO3)2; 0,

HHO3

HNO3

H N 03

HNO3

HNO3

HNO3

; 0,05M

NO 3) 2; 0,

; 3M

; 5M

; 2M

? 4M

; 8M

UM r

25M

TEMPERA
TURA

101

108

116

100

50

25

76

75

106

106

106

98

90

CONSTANTES (h~1)

K1

0,056

0,020

0,032

0,090

8x10~4

1x10"5

7,5x10"3

0,014

K2

3,4x10~3

0,056

0,10

0,22

0,11

0,07

K3

1,6x10~3
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fatos de alquila, afirma que quando a acidez é diminuída (num

pH acima de 1) a taxa da terceira hidrólise atinge um mínimo ,

em pH 3-4 alcança um máximo, então desce vertiginosamente em

pH 8.

A segunda etapa hidrolítica parece também depender do

pH, porém os dados para confirmar tal fato não estão ainda com

provados.

3.2 Hidrólise do TBP na Fase Orgânica

A taxa de hidrólise do TBP puro aumenta com sua con

centração de água [11]. Para TBP saturado de água, a 25°C, tem-

-se que K., é 2 x 10~7h~1, a 50°C cerca de 1 x iO~6h"1 e em 100°C,

2 x 10"5h"1.

O efeitc do nitrato de uranilo na solução é incerto .

Dados obtidos por BRITE [16] indicam um aumento da taxa, de um

fator de dois na presença de urânio. Entretanto é pensamento ge

ral que a taxa depende, principalmente, da concentração de áei

do nítrico na fase orgânica [11, 17, 18].

A Tabela 3 apresenta constantes de velocidade para a

hidrólise do TBP, na fase orgânica [11).

Existe muita controvérsia a respeito dos dados para a

hidrólise do TBP, na fase orgânica. Entretanto algumas conclu

soes podem ser tiradas (11, 16-18]:

- a reação é de primeira ordem em relação â concentra

ção do TBP e, aproximadamente, de primeira ordem com respeito â

concentração de ácido;
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Tabela 3 - Constante de Velocidade para a Hidrólise do TBP, na

Fase Orgânica [111

COMPOSIÇÃO DA
FASE AQUOSA

H_O
Z

HNO3; 1M

HNO,; 5M
ó

•

HNO3; 1M

HN03; 5M

HNO,; 8M
3

HNO,; 5,2M
ÜO2TNO3)2;0,092M

HNO,; 3,5M
ÜO2TNO3)2;0,57M

HC1; 1N

COMPOSIÇÃO DA
FASE ORGÂNICA

TBP; 100%

TBP; 100%
HNO3; 0,86M

TBP; 100%
HNO,; 2,5M

TBP; 20% V/V em que
rosene

HNO,; 0,14M

TBP; 20% V/V em que
rosene

HNO3; 0,67M

TBP; 100%
HNO3; 3M

TBP; 30% V/V em que
rosene

HNO,; 0,75M
UO21NO3)2; 0,08M

TBP; 30% V/V em que
rosene

HNO,; 0,23M
ÜO21NO3)2; 0,4M

TBP; 100%
HC1; 0,05M

TEMPE
RATURA

100
25

70
50
30

70

70
50
30
21

60
50
30
21

25

50

50

70

CONSTANTES
DE VELOCI
DADE 1 _
K1(h"

1)x10

2,2
0,02

10
1,2
0,14

42
5,5
0,71
0,25

2,3
0,48
0,11
0,058

3,2
0,84
0,17
0,10

0,40

2,7

0,9

35
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- o ácido clorídrico é mais eficiente como agente de

hidrólise do que o ácido nitrico;

- a presença de nitrato de uranilo, na ausência de luz,

não aumenta muito a taxa de decomposição;

- a energia de ativação é de cerca de 15-20Kcal/mol pa

ra o TBP diluído;

- as reações na fase orgânica são normalmente mais im

pjrtantes do que as que ocorrem na fase aquosa.

3.3 Mecanismo para a Hidrólise do TBP

Existe muita dúvida a respeito do mecanismo pelo qual

o TBP é hidrolisado, tanto por base quanto por ácido.

Os mecanismos a serem apresentados incluem as opiniões

de vários pesquisadores [11, 12, 15, 18-24].

Existe a possibilidade de modificações em pequenas

etapas, mas a idéia central continua sendo, até o presente mo

mento, o consenso geral.

Dois mecanismos são apresentados na Figura 3.

Na fase aquosa, a primeira etapa, provavelmente envô L

ve a adição de um hidrônio, H30
+, ao oxigênio da fosforila. Acon

tece então o rearranjo da fosforila, através do deslocamento de

uma carga negativa. Como conseqüência, um radical *C4Hg é produ

zido, reagindo então com a água e originando n-butanol.

Na fase orgânica, o hidrônio ataca o oxigênio da liga

çâo P-0. Tal ataque, provavelmente, é feito via um mecanismoSN2,

já que a cinética da reação depende tanto da concentração do



éster quanto da do ácido.

A entrada do hidrõnio conduz a saida do radical,C.Hg,

sendo que este ultimo reage com a água, produzindo n-butanol e

novo hidrõnio.

Este processo prossegue até a produção de ácido fosfõ

rico, passando pelos ácidos di- e mono-n-butilfosfórico.

Em ambas as fases, a hidrõlise continua através de um

dos mecanismos apresentados, até atingir o ácido fosfórico

Neste caso a hidrólise do TBP será dita completa.
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Figura 3 - Mecanismo da Hidrólise Ácida do TBP.
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4. DEGRADAÇÃO DO HIDROCARBONETO INERTE

O TBP puro aplicado como solvente apresenta algumas

desvantagens, entre as quais [25]:

- proximidade entre as densidades do TBP e da água ,

implicando em sérias dificuldades na separação entre as fases ,

no processo de extração por solventes;

- a viscosidade do TBP é alta, retardando o processo

de transferência de massa entre as fases, promovendo a formação

de emulsões estáveis, quando da agitação com soluções aquosas.

Os diluentes são misturas de hidrocarbonetos alifáti

cos saturados com quantidades variáveis de parafinas cíclicas ,

hidrocarbonetos aromáticos ou compostos com altos graus de insa

turação, possuidores de cadeias e ramificações de tamanhos va

riados•

LONG [25] sugere que na escolha de um diluente é fun

damental levar em conta o ponto de fulgor do solvente (questão

de segurança) e também a sua densidade.

De modo geral, a vida do sistema TBP-hidrocarboneto é

limitada pela formação de compostos não identificados, formados

pela interação dos ácidos nitrico e nitroso com o diluente, sob

a influência da radiação ou temperaturas elevadas.

0 diluente ideal é aquele que apresenta as seguintes

características [2]:

- ser completamente inerte sob o ponto de vista quimjL

co;

- produzir, com o TBP, soluções de densidade e visco

sidade mínima.
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4.1 Influência do Ácido Nitroso na Degradação do Diluente

BURGER [26] et. ai. estudaram o comportamento do áci_

do nitroso em um sistema TBP-hidrocarboneto, concluindo que:

- o ácido nitroso é mais estável em TBP-hidrocarbone

to do que em soluções aquosas ácidas. Deste modo, o solvente

retém o HNO,» evitando sua decomposição e favorecendo as rea

ções deste ácido com o diluente;

- o solvente altamente nitrado libera HNO2 quando esc

posto a radiação ultravioleta;

- a extração do HNO2 pelo TBP é facilitada pelas pon

tes de hidrogênio com a f os f o n Ia, o que estabiliza o HNO_.

O ataque químico ao diluente, através dos ácidos ní

tricô e nitioso conduzem á formação de um grande número de com

postos nitrogenados, cetonas, ésteres, hidrocarbonetos insatura

dos, etc.

JENKINS [27] et. ai. mostraram que a degradação de

TBF-20%V/V-querosene por HNO^ (4M), a 70°C, requer um periodode

indução de 140 horas, no qual há formação de HNOj. Após este pe

ríodo, o solvente foi analisado, sendo encontrado 1,3 1 0,3% (em

peso) de nitrogênio, correspondendo a 20% de conversão do quero

sene para um composto mononitrado.

FIELD [28] estudando a degradação térmica do sistema

TBP-20%V/V-querosene-HNO3, notou que na presença de ar, a taxa

de degradação do sistema diminuía devido â oxidação do HNO2. 0

experimento foi repetido, mas em atmosfera de nitrogênio. Neste

caso, a taxa de degradação foi aumentada, de um fator de três .

Em seguida, oxigênio foi borbulhado através do sistema, o que
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conduziu a uma diminuição da taxa de degradação (fator de dez).

Tais conclusões corroboraram a influência do HNCU na degradação

hidrolitica do TBP-hidrocarboneto inerte.

4.2 Agentes Complexantes Produzidos pela Degradação do

Diluente

A Figura 4 apresenta um esquema, muito simplificado ,

das reações envolvidas na formação das espécies complexantes ,

provenientes do diluente [9].

Os precursores dos agentes complexantes são nitro-

-hidrocarbonetos primários, que podem ser formados por [21]:

- nitração de grupos -CIU, da cadeia do hidrocarbone

to;

• nitração de ramificações alqullicas em aromáticos e

naftenos;

- nitração de terminais etilênicos ligados a olefinas;

- rompimento de anéis naftênicos.

OHWADA [29] concluiu, após vários experimentos, que

pequenas quantidades de ácidos hidroxâmicos existem tanto em

querosene quanto em dodecano degradado.

Na Figura 4 são apresentadas as duas principais vias

para a produção de ácidos hidroxáiricos.

Na primeira via, as nitroparafinas primárias são con

vertidas a ácidos hidroxâmicos por acidificação, através da rea

ção de VICTOR MEYER. Este é o chamado ponto de vista UKAEA

(United Kingdon Atomic Energy Authority) [21, 30].
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Figura 4 - Esquema das Reações Envolvidas na Formação das

Espécies Complexantes Provenientes do Diluente

19).
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Na segunda via, dita ORNL (Oak Ridge National Labora

tory), se considera que a forma enólica das nitroparafinas é

responsável pela produção de ácidos hidroxâmicos (reação de NEF).

Neste caso, além da formação de ácidos hidroxâmicos há também

produção de ácidos nitrólicos, aldeídos e oximas [22].

Normalmente os ácidos hidroxâmicos sofrem hidrõlise ,

originando hidroxilamina.

Os ácidos hidroxâmicos são reconhecidos como fortes

agentes complexantes e alguns destes tem sido, extensivamente ,

empregados em Química Analítica.

HEALY [31] com a finalidade de testar se os ácidos hi.

droxâmicos são os verdadeiros responsáveis pela retenção de zir

cônio no solvente degradado, realizou experimentos nos quais

adicionou o ácido laurohidroxamico (LHA), a TBP-20%V/V-querose

ne. Concluiu que são necessárias concentrações da ordem de

—4 —3
10 a 10 M de LHA presentes no solvente, para que uma reten

ção apreciável de zircõnio seja verificada.

Até o presente momento, nenhum ácido hidroxâmico pode

ser claramente comprovado em uma amostra de TBP-diluente, visto

que são hidrolisados, formando hidroxilaminas. Entretanto, com

base em análises de espectros de ultravioleta, há indícios que

comprovam a existência de tais ácidos [21].

A Figura 5 apresenta algumas das possíveis reações de
*

degradação do querosene desodorizado [30].

HUGGARD [30] et. ai. sintetizaram tanto os produtos

primários quanto os secundários, provenientes da degradação do

querosene. Testaram então suas habilidades para retererc zircõ

nio. Estes compostos foram empregados nos supostos níveis encon
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trados em condições normais de operação do solvente (TBP-

-20%V/V-querosene). Nenhum dos produtos primários, individual

ou coletivamente, causaram retenção apreciável de zircônio. So

mente um dos produtos secundários, o ácido dodecil—hidroxãmico

mostrou alta capacidade de reter zircônio, nas condições experi

mentais utilizadas. Foram empregados, então, outros ácidos hi

droxâmicos (naftênico e oléico) e o mesmo comportamento foi ob

servado.

A produção de ácidos hidroxãmicos, mesmo por curto

espaço de tempo, é esperada, já que os nitrocompostos são neles

convertidos por ação de ácidos minerais ou por radiação ultra

violeta. Deste modo é pouco provável que não exista tais ácidos

no solvente [32].
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26

5. MÉTODOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA TBP-DILUENTE

Os principais métodos de recuperação do solvente de

grado são descritos a seguir de modo geral.

5.1 Extração com Alcanolaminas

Do imenso grupo estudado de alcanolaminas, as etanola

minas foram as mais eficazes na limpeza do solvente orgânico

(TBP-dodecano) [33, 34].

A eficiência destas aminas reside no fato de serem

empregadas sem diluição aguosa.

A remoção dos ligantes de zircônio, em solventes qui

micamente degradados, foi verificada. Além disto, formam sais ,

solúveis na fase amina, com as nitroparafinas provenientes do

diluente [22, 23].

Uma série de desvantagens tornam, em geral, as alcano

lâminas proibitivas como agentes recuperadores do solvente orgâ

nico [22, 30, 35]:

- alto custo destes reagentes;

- perdas destes compostos para a fase TBP e vice-ver

sa, já que são levemente solúveis entre si;

- caso o solvente tenha sido severamente degradado, a

amina empregada como agente recuperador não poderá ser recicla

da, já que sua capacidade de limpeza foi esgotada.
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5.2 Autovaporização

A autovaporização é considerada atualmente como sendo

o melhor e mais barato método de recuperação do solvente degra

dado [22].

O processo deve ser conduzido a pressão reduzida (55

mmHg, 160°C; fração de TBP), já que o emprego de pressões nor

mais (si atra) conduz ao aparecimento de uma considerável quanti

dade de gases, bem como a decomposição térmica intensa do sol_

vente [36].

5.3 Esterificação por Diazometano

MARTIN [37] et. ai. apresentaram um método de recupe

ração do solvente orgânico que consiste na esterificação do

HDBP e H-MBP por diazometano. Tais produtos esterifiçados são

retidos na fase diazometano.

A Figura 6 apresenta as reações de esterificação do

HDBP e H2MBP [38].

0 método de recuperação do TBP-hidrocarboneto inerte

por esterificação com diazometano apresenta uma série de desvan

tagens:

- o diazometano é um reagente químico extremamente

venenoso e explosivo. Além disso é instável a temperatura am

biente (a 0°C permanece intacto por três ou quatro dias);

- a esterificação só se dá com os subprodutos do

TBP. Os agentes complexantes oriundos do diluente não são elimi.
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nados por este método;

- a viabilidade para empregar a esterificaçao por dia

zometano, mesmo em unidades semi-piloto, é mínima não só pelos

danos (CORROSÃO) e sofisticação dos equipamentos, mas também

pelos altos riscos (explosões, envenenamento, etc.)*

5.4 Adsorção por Vermiculita

A vermiculita, uma biotita modificada cuja suposta fór

mula mais provável é [39]:

tem sido utilizada amplamente no tratamento de solução de rejei^

tos radioativos devido â sua capacidade de reter produtos de

fissão, presente nos rejeitos líquidos [40, 41]. Entretanto, ne

nhuma menção foi encontrada na literatura, a respeito do seu

emprego para a recuperação do TBP-diluente degradado.

5.5 Lavagens Alcalinas

5.5.1 Carbonato de Sódio

O tratamento com soluções diluídas de carbonato de só

dio foi o método de recuperação de TBP-hidrocarboneto inerte
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mais difundido nas usinas de reprocessamento, para combustíveis

com taxa de queima, máxima, de 5000MWd/tU e longos períodos de

resfriamento [42].

As soluções de carbonato de sódio normalmente emprega

das tem concentrações entre iO~ M e 2,5M, podendo estes limites

serem expandidos para mais, ou menos, dependendo do solvente a

ser tratado.

Ao que tudo indica, o êxito da lavagem está associado

à baixas concentrações de Na-CCU, elevados períodos de contacta

ção bem como às altas temperaturas.

A temperatura está limitada em cerca de 5f>°C. Temperei

turas mais elevadas apresentam dois inconvenientes [35, 43]:

- formação de gases, principalmente C02, provenientes

da neutralização do HNO-, residual do solvente com Na^CCK;

- risco de inflamação do solvente, aumento da taxa de

hidrólise do TBP e a possibilidade da degradação do diluente.

Uma variável muito importante é o período de contacta

ção entre as fases orgânica e de lavagem. Normalmente esta va

riável é determinada experimentalmente.

Quando se emprega um período prolongado de contacto é

verificado um aumento na retenção do zircõnio pelo solvente

[35]. Períodos de contacto entre 5 a 10 minutos, juntamente com

uma separação rápida das fases envolvidas, parecem ser adequa

dos [43].

Após o contacto entre as fases carbonato e TBP-diluen

te, a fase aquosa resultante consiste essencialmente de bicarbo

nato de sódio e nitrato de sódio. Esta solução contém quantida

des variáveis dos sai* sódicos de HDBP e HjMBP, complex-" carbo
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nato- e hidroxi- de actinideos tetra- e hexavalertes, bem como

de zircônio [44].

As soluções de carbonato de sódio, além de apresentar

reação fortemente alcalina devido â formação de NaOH, removem

urânio, plutõnio, zircônio, niõbio, rutênio, HDBP, HjMBP e áci

dos carboxílicos de modo muito rápido (cerca de 1 minuto). En

tretanto, não são eficazes na remoção de degradados do diluente.

O rutênio reage muito lentamente com o Na-CO-, Deste

modo, a ele pode ser imputado a responsabilidade pela aplicação

de grandes períodos de contacto entre fase orgânica e aquosa [35].

Dependendo da extensão da hidrólise e radiólise do

solvente, as soluções de Na^CO., podem ser recicladas várias ve

zes [44].

A Figura 7 apresenta as principais reações que ocor

rem durante a lavagem do solvente por solução de carbonato de

sódio [45, 46].

5.5.2 Hidróxido de Sódio

As soluções de hidróxido de sódio apresentam um

to mais acentuado do que o produzido pelas soluções de carbona

to de sódio. Uma solução 0,1M de NaOH ê tão eficiente quanto

uma a 0,15M em Na.CO.* na remoção de impurezas e na descontamina

ção da atividade beta e gama [47].

A adição de um excesso de hidróxido de sódio a siste

mas orgânicos (TBP-diluente) degradados, sempre produz um preci

pitado de coloração marrom-avermelhada em ambas as fases. Isto
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leva a crer que nitro-compostos e ácidos nitrólicos são produzi,

dos durante a degradação do solvente [48]:

H

R - C - H + HNO- -»- R - C = NOH + Ho0 (1)

NO 2

C = NOH + NaOH •+ R - CR - Ç = NOH + NaOH -*- R . C - NONa + H2O (2)

NO,'2
precipitado mar
rom-avermelhado

Este inconveniente limita bastante a aplicação do hi

dróxido de sódio como agente na lavagem de solventes degradados.

5.5.3 Lavagem Alcalina Associada à Ação de Ácido Nítrico

As soluções de ácido nitrico são sempre empregadas co

mo complemento das lavagens alcalinas e tem como objetivos [25,

4]:

- eliminar os resíduos das soluções alcalinas arra£

tadas pelo solvente;

- pré-equilibrar o solvente antes de enviá-lo novamen

te, ao ciclo de extração;

- quebrar qualquer emulsão que porventura tenha se

formado.

0 ácido nitrico, normalmente empregado, tem sua con

centração nos limites de 10 M até 1N. Entretanto, tais limites
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podem variar muito, dependendo do solvente que foi recuperado

através das lavagens alcalinas [4].

5.6 Oxidação por Permanganato de Potássio

0 permanganato de potássio associado a soluções alça

linas de lavagem, tem como objetivo a oxidação dos complexos de

Nitro-Ru a Nitrato-Ru.

Durante tais processos oxidativos há a formação de

MnO2/ insolúvel no sistema. Numa segunda etapa, o MnO, precipi

tado é removido por tratamento do solvente com Na^CO^ e HNO3 ,

ambos diluídos [47].

Neste processo, os produtos degradados tanto do TBP

quanto do diluente, bem como partículas por acaso existentes

no solvente, são removidos.

5.7 Lavagens com Hidrazina

5.7.1 Carbonato de Hidrazina

GOLDACKER [46] et. ai. desenvolveram um processo ,

para a regeneração de TBP-30%V/V-Dodecano degradado, que consi£

te no uso de hidrato de hidrazina associado ao carbonato de

hidrazina [N2H4.H20-(N2H5)2
CO3l•

Este processo oferece a vantagem de evitar a criação
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de grandes quantidades de rejeitos, já que a solução de hidrazi^

na, por conversão anódica, pode ser transformada em nitrogênio

e água. O líquido remanescente ê então concentrado em um evapo

rador:

(3)

„+ oxidação
H + ód

M „+ oxidação „ Co+ - - ,..
N2H5 + anódica > N2 + 5 H + 4 e (4)

Este processo apresenta a mesma eficiência da lavagem

com carbonato de sódio, mas apresenta também sérias desvanta

gens:

- o N2H4.H2O - (N2H5)2CO3 é instável, de difícil pre

paração e estocagem;

- do mesmo modo que com o carbonato de sódio, a lava

g'jm com o carbonato de hidrazina apresenta sérios problemas op£

acionais, ou seja, formação de emulsões, separação de fases

pobre e formação de gases.

5.7.2 Oxalato de Hidrazina

TALLENT [45] et. ai. apresentaram uma alternativa ao

método de lavagem com carbonato de hidrazina. Para tanto, ele

geram o oxalato de hidrazina, (NjHe^C-O.; um composto mais e£

tável, que forma complexos com actinídeos mais solúveis err. seu

seio. Além disso, o oxalato de hidrazina é mais resistente ao

ácido nitrico, o que diminui a formação de gases.
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O oxalato de hidrazina é facilmente preparado pela

mistura de ácido oxálico, em solução aquosa de hidrato de hidra_

zina:

H^dO, + N^HCOH -• N-H-HC-O, + H^O (5)2C2°4 + N 2 H 5 O H * N2H5HC2°4 + H2

(6)

O oxalato de hidrazina reage rapidamente com os deri

vados do TBP e pode ser destruído pela ação combinada dos ác_i

dos e nitroso e nítricô:

HDBP + (N2H5)2C2O4 * N 2H 5KC 2O 4 + N . ^ . DBP (7)

H2MBP + (N2H5)2C2O4 -> N 2H 5HC 2O 4 + N J H J . HMBP (8)

HNO2 •» HN3 + 2H2O (9)

HNO2 • N20 + N 2 + HjO (10)

A lavagem com soluções de oxalato de hidrazina po£

sue uma eficiência igual ãs obtidas com carbonato de sódio ou

de hidrazina, na recuperação do solvente degradado. Além disso,

apresenta uma série de vantagens:

- elimina o sódio, que existe nos rejeitos quando é

empregado soluções de Na2CO3 e/ou NaOH;

- o comportamento operacional do sistema é sensivel^

mente melhorado. Ou seja, a precipitação, a formação de gases e
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a lenta separação de fases são eliminadas ou reduzidas;

- vários métodos de oxidação podem destruir o oxalato

de hidrazina já utilizado;

- os equipamentos e procedimentos são praticamente

iguais aos empregados nos métodos convencionais de lavagem.

A única questão que deve ser levantada e que poderia

contraindicar o método diz respeito ã reação dos sais de hidr£

zina com agentes oxidantes. O ácido nitroso, proveniente do áci

do nitrico, poderia reagir com a hidrazina, formando ácido hi

drazõico, instável e extremamente perigoso.
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P A R T E
SC S S 3 =

E X P E R I M E N T A L
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6. ANALISE DO SOLVENTE ATRAVÉS DO ZIRCÔNIO INATIVO

O principal fato que conduziu GARRETT [49] ao desen

volviroento do teste do índice de zircõnio, foi a relação exisí

tente entre a degradação do solvente e a quantidade que ele ex

trai de zircõnio. Quanto maior a degradação do solvente, mais

zircõnio é retido.

O teste, empregando Zr-95, â relativamente eficaz na

determinação da extensão da radiólise do solvente.

Para a análise de um solvente que sofreu apenas degrâ

daçao hidrolitica, é proposto o emprego de zircõnio inativo pa

ra se verificar a extensão desta degradação.

0 solvente degradado, através de calor e ácido nítri

co, é contactado com uma solução de concentração conhecida de

zircõnio. Após a contactação, novamente é feita a análise da

solução de zircõnio. As diferentes concentrações de zircõnio

fornecem, deste modo, uma via indireta de determinação do esta

do geral do solvente.

As determinações das concentrações de zircõnio foram

realizadas através da espectrofotometria, na região do visível.

6.1 Determinação de Traços de Zircõnio

CHENG [50] desenvolveu um método de determinação de

traços de zircõnio, por espectrofotometria, no visível, empre

gando alaranjado de xilenol como agente complexante.

A Tabela 4 apresenta as principais características do
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Tabela 4 - Características do Método de Determinação de Traços

de Zircônio [50]

CARACTERÍSTICA OBSERVAÇÃO

1. Limites de deteção do Zr 200-2480mg de Zr/litro.
Nestes limites a lei de Beeréobe
decida.

2. Seletividade e sensibili
dade

0 xilenol orange (XO) é mais sensi.
vel, na determinação de Zr, que o
thoron, SPANS e ácido cloroaníli
co, além de tolerar alta acidez.
Também está menos sujeito a inter

ê =ferência por parte de
e tório.

SO ferro

3. Razão de complexaçao en
tre Zr-XO

1:1

4. Ponto de víragem do XO Varia de amarelo para roxo a pa£
tir de pH-6.

5. Absortividade molar
complexo Zr-XO

do E = 33840 em A = 535nm.

6. Concentração õtima de aci
do para a formação da cor
do complexo Zr-XO

O,15N-O,25N (em

7. Especificidade do XO Nao produzem cor com o XO os se
guintes elementos: Li, Na, K, Rb,
Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Al, Sc, Y,
La. Ti, V, Ta, Cr, Mo, W, Na, Re,
Fe 2 +, Ru, Os, Co, Rh, Ir, Ni, Pd,
Pt, Cu, Ag, Au, Zn, Cd. Hg, Ga ,
In, TI, Ce, Si, Ge, Sn4*, Pb, P,
As, Sb, S, Se, Te, F, Cl, Br, I ,
Ce3*, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy,
Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th e U.

Ce4**, bem como outros agentes oxî
dantes branqueiam o corante. Hf e
Bi produzem uma cor profunda com
o XO.
Fe3* produz uma cor violeta com o
XO.
Sn2* e grandes quantidades de Nb
dão um leve rosa, o qual torna-se
amarelo em meio ácido.
Mo*>* dá uma cor amarelo-marrom.

8. Interferentes

9. Agentes mascarantes O iodeto de potássio mascara o
Fe3* e Bi (5mg de Kl/litro de so
luçao de Zr).
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método em questão [50].

Na preparação da solução padrão de zircõnio foi empre

gado cloreto de zirconila. Determinada quantidade deste sal foi

pesada de modo que a solução, em ácido sulfúrico 0,2N, apresente

o titulo de 2.40Omg de Zr/1.

Com a finalidade de mascarar o Fe(III), interferente

tanto na determinação de zircõnio quanto na extração de urânio

por TBP (onde forma emu1soes), 5 mg de Kl foi adicionado, por

litro de solução de zircõnio.

O procedimento analítico empregado, todas as vezes que

se analisou o solvente, foi o seguinte:

- contactar a solução de zircõnio com o solvente (de

gradado ou recuperado), na razão volumétrica de 1:1;

- agitar vigorosamente ambas as fases por três minu

tos;

- deixar as fases em repouso e, após a separação des_

tas, retirar três alíquotas da fase aquosa;

- medir as absorbâncias das alíquotas;

- calcular a concentração de zircõnio, na fase aquosa,

através da lei de Beer:

.concentração mo. A M 1 I

*lar de zircõnio1 = êTE I M I

onde:

A s absorbância;
c » absortiviâade molar (mol~1 . cm" 1);

b « comprimento da célula de leitura (cm).



42

6.2 Grau de Degradação

Grau de degradação (n) é definido como sendo a razão

entre a concentração total de zircônio na fase orgânica, devido

aos produtos degradados do sistema TBP-dodecano e a concentração

de zircônio na solução padrão.

A retenção de zircônio, na fase orgânica, pode ocor

rer por formação de complexos e por adição a compostos oligomé

ricos.

O TBP comercial, bem como o P.A., complexa zircônio

de modo eficaz e', segundo a literatura [51], tal çomplexação se

deve ao HDBP e H^MBP (principalmente ao primeiro). Entretanto ,

antes de efetuar ã degradação termoácida do solvente orgânico ,

o TBP foi lavado exaustivamente com Na2C(>3 (1M) e, subseqüente

mente, com HNO3 (0,1M). A capacidade do TBP em reter zircônio

foi testada, através da contactação solvente orgânico/solução de

zircônio. Foi então verificado que a quantidade de zircônio re

tida pela solvente era pequena. Deste modo, como era esperado

[52], a contribuição que o TBP dá ã extração de zircônio é pe

quena, podendo ser desconsiderada já que estará permanentemente

presente, tanto no solvente degradado quanto no recuperado.

Para o estabelecimento de uma expressão para n é ne

cessário definir as concentrações de zircônio envolvidas duran

te o teste, sendo assim:

(x_)PA = concentração inicial de zircônio na fase aquosa, antes

do contato com a fase orgânica degradada.
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FA -
(x_) = concentração final de zirconio na fase aquosa, apôs o

contato com a fase orgânica degradada.

(x ) = concentração de zirconio retida pelo solvente degrada

do, na fase orgânica, após o contato com a fase aquosa

e antes do tratamento de recuperação do solvente.

A, .FO = concentração de zirconio que ainda permanece no solven
1 s'

te após o tratamento deste por um método qualquer de

recuperação.

A. .FA=concentração de zirconio existente na fase aquosa ,

após o contato com a fase orgânica que sofreu o trata

mento de recuperação.

V = volume de uma fase qualquer (orgânica ou aquosa).

Tendo em vista as definições anteriores, um balanço de

massa para o zirconio fornece:

Vs°

Mas, considerando que as fases são adicionadas na pro

porção 1:1 em volume e que, além disso, como a solubilidade mu

tua das fases é muito pequena e a quantidade de zirconio extraí^

da também é baixa, é possível afirmar, por aproximação, que:

£ a V F A » V^A

e assim a equação (12) se transforma em

(x o)
F A - (x f)

P A • (x s)
F 0 (13)
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Como a fase orgânica retém apenas uma parcela do zir

FOconio, (x ) , então:s

(xs,
F0

s

(x o)
F A

FOSubstituindo na equação (14) o valor de (x ) dados

pela equação (13):

( x ) F A - (x_)FA

n = — i (15)

(x f)
F A

n - 1 ^ s (16)
(x o)

F A

A equação (16) é a expressão matemática do grau de

degradação.

Através da expressão de propagação dos erros de uma

função geral y - f(x^, Xjr •• •> XI)} [53] :

1 <*v 9 2 ^v 2 2 3v 2 2
8y I / ^ * < + ( ^ • S L + ••• • ̂  • sx <17)

x4 i X— z x_ n

é possível obter a equação do desvio padrão de 1:

PA

8n c T S I / 8 FA + Í ~ L T X ) ' 8 FA í 1 8 )

< V 1/ < X > í X > « « »

2 2
onde s _. e s -. são obtidos através da precisão do me

(x f)
F A (x o)

F A

todo de determinação de zircõnio, por espectrofotometria no \i_
eivei.
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6.3 Eficiência de Recuperação

A eficiência de recuperação (w) está relacionada com

a quantidade de produtos de degradação, originários do sistema

TBP-dodecano, que é retirada por um determinado tratamento de

recuperação do solvente. Ela é definida como sendo a capacidade

apresentada por um dado método de recuperação em retirar os pro

dutos de degradação existentes no solvente.

Com as definições dadas e repetindo o procedimento em

pregado no caso do grau de degradação:

(x o)
F A = ( x j ™ • (x f)

F A (19)

(x o)
F A = A ( x s )

F 0 • A ( x f )
F A (20)

Então, partindo da definição, a equação que representa a

ciência de recuperação pode ser escrita como:

(xs)
F0 - A ( x ) F 0

w = —i _ * (21)
(x s)

F 0

8
w , 1 * (22)

Substituindo na equação (22) as equações (19) e (20)
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w = 1 - —2 £ _ (23)
(xo) - (x f)

F A

a qual pode ser transformada em:

A ( x f )
F A - (x f)

F A

( x Q )
f A - (xf)

(24)

I

A equação (24) é a forma analítica da eficiência de

recuperação.

A equação do desvio padrão de w, obtida através da

equação (17), pode ser escrita como:

1 \ / 2 (X,) — *^o 2

\/ S + ( > '(x o)
F A-(x f)

F A\/ S A ( x f )
F A + ( ( x o )

F A - (x f)
F A

(x ) F A - A(x ) F A

. s] }PA • (-i-p^ ^ A - ) 2 . 3* ,PA (25)tx' y * FA lx'
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7. AMOSTRAS DE TBP-DODECANO

7.1 Amostras Preparadas em Laboratório

Na literatura foram encontradas menções que confirmam

a similaridade da degradação termoácida com a radiólise, do siŝ

tema TBP-dodecano [22, 31].

O ataque de ácido nítrico combinado com calor, resul

ta num aumento significativo da taxa de hidrólise do TBP, bem

como da nitração do n-dcdecano. Conseqüentemente, a degradação

termoácida foi escolhida, em preferência à radiõlise, não ape

nas pelos aspectos econômicos e analíticos, mas também pela ne

cessidade de uma quantidade grande de TBP-dodecano severamente

degradado (cerca de 10 litros).

A solução de TBP-30%V/V-dodecano foi contactada com

uma solução de ácido nitrico, 8M, na proporção 2:1 (fase orgã

nica:fase aquosa). As duas fases foram então fortemente agita

das e aquecidas sob reflu\o. A Figura 8 apresenta o esquema do

equipamento empregado na degradação termoácida do solvente.

A Tabela 5 apresenta as principais características e

condições de método de degradação termoácida empregado para a

preparação laboratorial das amostras.

A Figura 9 apresenta o espectro de ressonância magné

tica protônica (RMP) do solvente, após a degradação termoácida.

As regiões cujos 6 são iguais a 1,3 e 4 ppm foram eleitas como

de referência para comparações posteriores. Tal procedimento é

justificado porque entre 1 e 2 ppm são detectados os alifáticos
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H20

TERMÔMETRO-

8ALA0 TRITUBULAOO »

MANIA AQUECEDORA

M2O

TfiOMf*
-D'AGUA

• CONOENSADOR DE BOLAS

AGITADOR

Figura 8 - Esquema do Equipamento Utilizado na Degradação

Termoácida do TBP-n-Dodecano.
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Tabela 5 - Características e Condições do Método de Degradação

Termoácida do TBP-Dodecano

CARACTERÍSTICA

Temperatura (t)

Período de contacto entre as fases

Período transiente (t < 80°C)

Período ativo (t : 80-100°C)

Fase aquosa

Fase orgânica

Regime do processo

Razão entre FO:FA

Produção total

VALOR

80 - 100°C

400 horas, independente
da temperatura

300 horas

100 horas

Solução de HNO3, 8M

TBP-30% V/V-dodecano

Batelada

2:1

9 litros de solvente de
gradado
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beta-substituídos e em torno de 4 ppm os alifáticos alfa-monos;

substituídos e alfa-dissubstituídos. Como no solvente degradado,

não há a preocupação com as moléculas fosforadas, a verificação

é feita então sobre os possíveis derivados formados a partir do

n-dodecano.

Após o processo de degradação termoácida do solvente,

foi determinado o grau de degradação (n) do solvente.

As Tabelas 6 e 7 apresentam os resultados de análises

espectrofotometricas tanto da solução de zircônio quanto desta

mesma solução após o período de contactação (3 minutos), com o

solvente degradado. Com isto, (x ) e (xf) foram determina

dos. Deste modo, foi estimado que o grau de degradação do sol_

vente, atacado via termoácida, era de 0,8 8 com um desvio padrão

de 0,004.

7.2 Amostras Reais

As amostras reais foram obtidas do solvente orgânico

(TBP-30%V/V-dodecano) empregado em misturadores-decantadores ,

com a finalidade de levantar dados de equilíbrio do processo

PUREX e apresentava as seguintes características:

- acentuada coloração amarela;

- odor característico;

- desprovido de uxânio.

Este solvente, possivelmente, sofreu o ataque de áci

do nítrico, existente na fase aquosa, devido ao excessivo tempo
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4.0

Figura 9 - Espectro de Ressonância Magnética Protônica (RMP)
do Solvente Degradado Via Termoácida (Freqüência
de 60 MHz).
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de contacto destas fases.

Tal solvente, cujo espectro de RMP pode ser visto na

Figura 10, foi recuperado num equipamento, cujo esquema pode

ser visto na Figura 11.
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Tabela 6 - Concentração de Zircõnio na Solução Padrão

N9 DA ANÁLISE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 .
23
24
25

CONCENTRAÇÃO DE Zr mg/l, (xo) F A

2322
2326
2326
2367
2362
2332
2360
2378
2356
2360
2362
2362
2364
2362
2358
2389
2371
2375
2345
2362
2358
2321
2358
2362
2371

Concentração média de Zr, com 95% de certeza no intervalo

(xo)FA = (2356 - 7)mgZr/l

Variância: s ixo)FA
 s 3 21

Desvio padrão: s, .FA = 1 8

Valor de (xo) F A admitido para todos os cálculos futuros:
2356 mg Zr/1
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Tabela 7 - Concentração Residual de Zircônio na Solução Padrão,

• após a Contactação com o Solvente Degradado

N9 DA ANALISE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CONCENTRAÇÃO DE Zr mg/l, (xf)FA

261
265
276
268
287
252
273
268
257
259
254
262
262
265
245
269
264
258
257
266
260
257
277
260
260

Concentração média de Zr residual, com 95% de certeza no inter
v a l° PA +

(xfrA = (263 - 4) mg Zr/1

Variância: s2
(xf)FA = 77

Desvio padrão: s(xf\
FA • 9

Valor de (xf) admitido para todos os cálculos futuros:

263 mg Zr/1
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Espectro de Ressonância Magnética Protônica (RMP)
do Solvente (TBP-Dodecano) Utilizado nos Mistura
dores—Decantadores (Freqüência de 60 MHz).
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SOLVENTE
DEGRADADO"

TAMPA OE MADEIRA

SOLVENTE RECUPERADO

-»• SOLVENTE

- » SOLIOO* SOLVENTE

-*• TAMBOR OE PLÁSTICO ( ISt )

FI8RA OE VIORO

TAMBOR OE PLASTCOOOI.)

Figura 11 - Diagrama do Equipamento Empregado para os

Testes em Batelada de Recuperação de TBP-

-Dodecano e TBP-Varsol Degradados.
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8. DESCRIÇÃO DOS EXPERIMENTOS REALIZADOS PARA A RECUPE-

RAÇÃO DE TBP-30%V/V-n-DODECANO

Todas as experiências foram feitas ã temperatura de

(25 - 3)°C.

Os agentes recuperadores foram preparados de maneira

usual com exceção da vermiculita (Marca Minebra, tipo vernti.

floc), que foi submetida a um tratamento especial.

A vermiculita expandida oi triturada, em moinho de

bolas, e a fração de granulometria 50-200 mesh ASTH foi separa

da.

Esta fração foi então atacada com solução de HNO,, 8M,

por um período de 75 horas, à temperatura ambiente.

Após este período a solução foi filtrada, lavada com

água deionizada, até não apresentar mais resultado positivo

para Fe(III) com KSCN, já que este interfere na análise de zir

cônio.

A vermiculita isenta de Fe(III) foi levada ao forno ,

â temperatura de 200°C, durante 15 horas. Posteriormente foi

triturada novamente â granulometria de 50-200 mesh ASTM.

Deste modo, a vermiculita ficou adequada, como agente

recuperador do TBP degradado, segundo os testes posteriormente

realizados.

8.1 Lavagem com Carbonato de Sódio

0 tratamento com soluções de carbonato de sódio envoi
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veu concentrações de 2M, 1N e 0,5M além de lavagens com ácido

nítrico (0,01M). Tais lavagens, em número de três, foram cada

uma de 1 minuto.

A solução volumetrica entre o solvente e a solução de

carbonato de sódio foi de 5:1.

Na contactação do solvente após a recuperação, a so

luçâo de zircônio foi empregada na proporção volumetrica de 1:1.

A Tabela 8 apresenta as eficiências de recuperação

(w), destes tratamentos, em relação ao tempo de contacto solven

te-Na2CO3.

As Figuras 12, 13 e 14 apresentam os gráficos das efjL

ciências de recuperação, para as várias concentrações de carbo

nato de sódio, versus tempo de contactação.

As curvas obtidas estão em relativo acordo com as da

literatura [42].

8.2 Lavagem com Hidróxido de Sódio

Foram empregadas soluções de hidróxido de sódio de

2M, 1M, 0,75M e 0,5M e lavagens com HNO3 (O,O1M).

As razões volumétricas entre solvente:NaOH e solven

te:solução de zircônio foram as mesmas empregadas para o carbo

nato de sódio.

A Tabela 9 apresenta as eficiâncias de recuperação (w)

conforme o período de contactação e as concentrações de NaOH

As Figuras 15, 16, 17 e 18 apresentam os gráficos de w versus pe

riodo de contactação, os quais concordam com às existentes na l_i

teratura [42] .



Tabela 8 - Tratamento do Solvente com Soluções de Na-CO3
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Concentração
de

Na2CO3 (M)

2

1

0,5

Período de Conta
to entre AqrOrg

(minutos)

60
30
20
15
10
5
2

60
30
20
15
10
5
2

60
30
20
10
10
5
2

A(xf) F A

mg/l

2320
2315
2343
2350
2330
2310
2320

2280
2270
2298
2320
2310
2310
2330

2220
2220
2240
2260
2275
2260
2280

A(xf) F A

20
10
4
20
10
30
5

30
10
2
20
20
20
5

5
10
10
10
2
20
10

w

0,98
0,98
0,99
0,99
0,98
0,98
0,98

0,96
0,96
0,97
0,98
0,98
0,98
0,99

0,96
0,94
0,95
0,96
0,96
0,95
0,97

s
w

0,01
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0.01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01



60

100

EFICIÊNCIA OE

RECUPERAÇÃO (%)

-

80 TEMPO
(MINUTOS)

Figura 12 - Tratamento do Solvente com Solução de Carbonato

de Sódio, 2M.
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ICO

95

EFICIÊNCIA Oe

RECUPERAÇÃO (%)

\

90 TEMPO
(MNUTOS)

Figura 13 - Tratamento do Solvente com Solução de Carbonato
de Sódio, 1M.
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EFICIÊNCIA DC

RECUPCRAÇÃO(%)

25 90 TEMPO
(MINUTOS)

Figura 14 - Tratamento do Solvente com Solução de Carbonato

de Sódio, 0,5M.



Tabela 9 - Tratamento do Solvente com Soluções de NaOH
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CONCENTRAÇÃO
DE NaOH (M)

2

1

0,75

0,5

PERÍODO DE CONTA
TO ENTRE AQ:ORG

(minutos)

60
30
20
15
10
5
2

60
30
20
15
10
5
2

60
30
20
15
10
5
2

60
30
20
15
10
5
2

A(xf) F A

mg/l

2240
222 0
2280
2260
2250
2237
2230

2260
2240
2230
2224
2210
2250
2234

379
371
416
347
360
353
390

332
317
290
372
307
267
268

A ( x f ) F A

10
10
20
20
10
3

20

30
30
20
5
10
20
2

4
3
3
2
10
5
5

3
2

20
3
8
5
1

w

0,94
0,93
0,96
0,95
0,95
0,94
0,94

0,96
0,94
0,94
0,94
0,93
0,95
0,94

0,06
0,05
0,07
0,04
0,05
0,04
0,06

0,03
0,03
0,02
0,05
0,02
0r01
0,01

sw

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
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90

EFICIÊNCIA DC

RECUPERAÇÃO 1%)

29 90 TEMPO
(MINUTOS)

Figura 15 - Tratamento do Solvente com Solução de Hidróxido

de Sódio, 2M.
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90

EFICIÊNCIA OC
RECUPERAÇÂO(%)

90 TEMPO

(MINUTOS)

Figura 16 - Tratamento do Solvente com Solução de Hidróxido

de Sódio, 1M.



66

EFICIÊNCIA OE

RECUPERAÇÃO (%>

1

SO TEMPO
(MMUTOS)

Figura 17 - Tratamento do Solvente com Solução de Hidróxido
de Sódio, 0,75M.
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EFICIÊNCIA 06

RECUPERAÇÂOnU

TEMPO

(MNUTOS)

Figura 18 - Tratamento do Solvente com Solução de Hidróxido

de Sódio, 0,5M.
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8.3 Extração com Permanganato de Potáss io
*

A razão volumétrica solvente:KMnO4 (0,5M) foi de 5:1.

Após a contactação com KMnO., o solvente foi lavado

com Na-CO, (0,5M) na proporção de 1:5 de solvente.

Tanto as lavagens ácidas quanto a proporção solvente:

:solução de zircônio foram as mesmas empregadas na recuperação

por Na2CO3 e NaOH.

A Tabela 10 apresenta as eficiências (w) obtidas con

forme o tempo de contactação solvente-KMnO..

Foi testada apenas uma concentração de KMnO. (0,5M).

A Figura 19 apresenta o gráfico de w versus tipo de

contactação para o tratamento com KMnO..

8.4 Adsorçáo com Oxido de Alumínio

A razão volumétrica entre o solvente tratado e a solu

ção de zircônio foi de 1:1.

Não foram realizadas lavagens ácidas, apenas a contac

tação, entre solvente e o sólido recuperador e, subseqüentemen

te, filtração.

A Tabela 11 apresenta as eficiências de recuperação

(w) para uma determinada relação solvente-sóiido, conforme o pe

rlodo de contactação.

As Figuras 20 e 21 apresentam os gráficos de w versus

período de contactação.
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Tabela 10 - Tratamento do Solvente por Soluções de KMnO.,

0,5M, e Na2CO3, 0,5M

PERÍODO DE CONTACTO ENTRE O
SOLVENTE E 0 KMnO4 (0,5M)*

(minutos)

60

30

20

15

10

5

2

A(xf>FA

mg/l

2240

2220

2200

2190

2175 .

2150

2140

S A(xf) F A

30

20

20

10

5

3

10

w

0,95

0,94

0,93

0,92

0,91

0,91

0,90

sw

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

* - Após o contacto do solvente com KMnO., foram aplicadas lava

gens com Na.CO^, de 30 segundos cada.
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90

RECUPERAÇÃO (%>

SO TEMPO

(MMUTOS)

Figura 19 - Tratamento do Solvente com Solução de Permanga

nato de Potássio, 0,5M.



Tabela 11 - Tratamento do Solvente com Al-O, Ativado

(40-100 mesh ASTM)
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RELAÇÃO SOL
VENTE:SOLIDO

12ml:1g

6ml:1g

PERÍODO DE CON
TACTO ENTRE SOL
VENTE E SOLIDO

(minutos)

60
30
20
15
10
5

•
60
30
20
15
10
5

A FA(xf)FA

mg/l

2180
2190
2190
2218
2195
2106

2177
2190
2190
2247
2147
1970

"* FA

30
20
20
7
4
6

2
10
20
4
2
20

w

0,92
0,92
0,92
0,93
0,92
0,88

0,90
0,90
0,90
0,95
0,90
0,80

s
w

o
 o

 o
 o

 o
 

o
o

 o
 o

 o
 o

 
o

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O

o
 o

 o
 o

 o
 

o
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95

EFICIÊNCIA DE

R£CUPERACÂO(%)

• \

90 TEMPO
(MINUTOS)

Figura 20- Tratamento do Solvente Através de Al-O-, na
Proporção 12 ml de solvente : 1 g do sólido.
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EFICIÊNCIA OC
RECUPERAÇÃO(%)

90 TEMPO
(MINUTOS)

Figura 21 - Tratamento do Solvente Através de Al-O-,

Proporção 6 ml de solvente : 1
na

g do sólido.
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8.5 Adsorçáo por Resinas

Foram empregados dois tipos de resinas: uma fortemen

te básica (Merck, trocador III, básico) e outra fortemente áci

da (Merck, trocador III, ácido). Em ambos os casos a razão sol̂

vente:sólido foi de 6ml:1g.

A proporção solvente recuperado:solução de zircônio

foi de 1:1.

A Tabela 12 apresenta os valores de w obtidos para as

resinas básica e ácida.
*

As Figuras 22 e 23 apresentam os gráficos de w versus

tempo de contactação para as resinas básica e ácida.

8.6 Adsorçáo por Carvão Ativado

Foi empregado uma razão solvente:carvão ativado de

6ml:1g.

A Tabe'i 13 e a Figura 24 apresentam os valores e o

gráfico da eficiência de recuperação versus tempo de contacta

ção.

Através do gráfico é possível observar que w cresce ,

suavemente,*a medida que o tempo de contactação aumenta. Contu

do, o valor de w, "a priori", não atinge cifras consideráveis ,

mesmo em tempos de contactação muito altos. Provavelmente, a

eficiência de recuperação é estabilizada, após um longo tempo ,

devido â saturação do carvão ativado.
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90

EFICIÊNCIA 0€

RECUPERAÇÃO (%)

29 90 TEMPO

(MINUTOS)

Figura 22 - Tratamento do Solvente com Resina Fortemente Básica,
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Tabela 12 - Tratamento do Solvente com Resinas (Solvente:Sóiido
:: 6ml:1g)

RESINA

Fortemente
Básica

Fortemente
Ácida

PERÍODO DE CON
TACTAÇÂO ENTRE
SOLIDO E SOL
VENTE (minutos)

60
30
20
15
10
5

60
30
20
15
10
5

FA
(xf)FA

mg/l

2250
2270
2250
2274
2270
2148

320
322
305
319
301
295

S A FA(xf)ÍA

30
20
40
7
10
7

10
5
7
7
4
7

w

0,95
0,96
0,95
0,96
0,96
0,90

0,03
0,03
0,02
0,03
0,02
0,02

s
w

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
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EFICIÊNCIA OE

RECUPERAÇÃO (%)

1

80 TEMPO
(MINUTOS)

Figura 23 - Tratamento do Solvente com Resina Fortemente Ácida,
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Tabela 13 - Tratamento do Solvente com Carvão Ativo (Solvente:Só

lido :: 6ml:1g)

PERÍODO DE CONTACTO ENTRE
0 SOLVENTE E 0 SOLIDO

(minutos)

ÕO
30
20
15
10
5

A p A
(xf)FA

mg/l

417
409
397
418
392
402

s.
A FA
(xr)

5
8
5
2
5
7

w

0,10
0,07
0,06
0,07
0,06
0,07

s
w

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
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10

EFICIÊNCIA 0E

RECUPERAÇÃO (%)

50 TEMPO

(MINUTOS)

Figura 24 - Tratamento do Solvente Degradado com Carvão Ativado.
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8.7 Adsorção por Vermiculita

Foram testadas várias relações solvente degradado:

:vermiculita, as quais podem ser vistas junto com as suas res>

pectivas eficiencias de recuperação na Tabela 14.

As Figuras 25, 26, 27, 28, 29 e 30 apresentam as cur

vas obtidas da Tabela 14, de w versus tempo de contactaçao.



Tabela 14 - Tratamento do Solvente com Vermiculita
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RELAÇÃO SOL
VENTE:SÓLIDO

12ml:1g

8ml:1g

6ml:1g

4ml;1g

3ml:1g

1,5rol:1g

PERÍODO DE CON
TACTO ENTRE
SOLVENTE E SÕ
LIDO (minutos)

60
30
20
15
10
5

60
30
20

1 15
10
5

60
30
20
15
10
5

60
30
20
15
10
5

60
30
20
15
10
5

60
30
20
15
10
5

A FA(xf)FA

mg/l

510
453
450
422
388
394

683
560
440
466
420
468

1370
960
1100
1310
880
838

1670
1240
1070
1097
1023
899

2220
2190
2170
2200
2050
2070

2283
2240
2230
2257
2182
2132

S A FA(xf)FA

10
2

10
4
5
10

9
1

10
7
8
4

10
5
10
10
6
2

40
20
10
6
9
6

50
20
30
20
30
50

2
5
2
9
5
5

w

0,12
0,09
0,09
0,08
0,06
0,06

» 0,20
0,14
0,08
0,09
0,08
0,09

0,53
0,33
0,40
0,50
0,29
0,27

0,67
0,46
0,38
0,40
0,36
0,30

0,94
0,92
0,91
0,92
0,85
0,86

0,96
0,94
0,94
0,95
0,92
0,89

sw

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
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20

EFICIÊNCIA 0£
RECUPERAÇÍ0(%)

i

TEMPO
(MINUTOS)

Figura 25 - Tratamento do Solvente Degradado com Vermiculita,

na Proporção de 12 ml para 1 g.
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20

EFICIÊNCIA 0E

RECUPERAÇÃO (%)

25 SO TEMPO

(MINUTOS)

Figura 26 - Tratamento do Solvente Degradado com Vermiculita,

na Proporção de 8 ml para 1 g.
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50

EFICIÊNCIA DC

RECUPCftAÇ&>(%)

90 TEMPO

(MINUTOS)

Figura 27 - Tratamento do Solvente Degradado com Vermiculita,

na Proporção de 6 ml para I g.
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too

CFICI&iClA DC

RECUPERAÇÃO(%)

TEMPO
(MINUTOS)

Figura 20 - Tratamento do Solvente Degradado com Vermiculita,

na Proporção de 4 ml para 1 g.
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no

60

EFICIÊNCIA DC

RecUPERAÇÂO(%)

25 TEMPO

(MINUTOS)

Figura 29 - Tratamento do Solvente Degradado com Vermicuiita,

na Proporção de 3 ml para 1 g.



EFICIÊNCIA OC

50 TEMPO

(MINUTOS)

Figura 30 - Tratamento do Solvente Degradado com Vermiculita,
na Proporção de 1,5 ml para 1 g.
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9. APLICAÇÃO DE VERMICULITA/CARVÃO PARA A RECUPERAÇÃO DO

SOLVENTE DEGRADADO POR HIDRÕLISE

A recuperação do solvente através da vermiculita des>

pertou interesse, não só devido aos altos valores de w, mas tam

bem por uma série de razões, entre as quais:

- grandes depósitos em território nacional;

- extração, industrialização e comercialização por

empresas nacionais;

- a vermiculita faz parte integrante da incorporação

de rejeitos em cimento. Deste modo a evaporação e outros proble

mas operacionais, que normalmente ocorrem quando o solvente é

tratado por lavagens alcalinas, desaparecem;

- a possibilidade de recuperação da vermiculita, quan

do sua capacidade adsorvedora se esgota.

Tendo em mente estes fatos, a vermiculita foi eleita

como o sólido recuperador mais adequado e merecedor de alguns

testes iniciais.

Cerca de cinqüenta litros de TBP-(30%V/V)-n-dodecano,

utilizados intensivamente em misturadores-decantadores, que

simulavam parte do processo PUREX, estavam, certamente, degrada

dos (hidrólise).

Foi verificado, após uma série de testes, que a vexmí

culita não era um agente de recuperação tâo bom para o diluente

quanto era para o TBP. Desta forma, se tornou conveniente asso

ciar â vermiculita um outro recuperador, de modo a auxiliá-lo no

tratamento do diluente. Para tal e com base em dados experimen

tais foi concluído que o carvão ativado apresentava as caracte
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risticas apropriadas, ou seja, procedênciae industrialização na

cional, e bem como amplamente emprego na indústria como agente

adsorvedor de moléculas orgânicas.

Os testes foram realizados com um equipamento relatî

vãmente simples, cujo diagrama é apresentado na Figura 11.

As proporções de vermiculita/carvão para cada litro

de solvente degradado foram as seguintes:

- TBP-dodecano:

vermiculita: 350 g,

carvão ativado: 350 g.

Um outro fator que deve ser levado em consideração é

o grau de degradação do solvente, ou seja, quanto mais degrada

do o solvente maior será a quantidade de sólidos a ser emprega

da por litro de solvente.

A Figura 31 apresenta o espectro de ressonância roagné

tica protônica do TBP-dodecano degradado, recuperado por vermi

culita e carvão. Tal espectro pode ser comparado ao apresentado

na Figura 9. Como pode ser visto, nas regiões de 6 igual a 1,3

e 4 ppm, houve uma sensível diminuição na área dos picos, manî

festada pelas curvas de integração, o que pode ser encarado co

roo sinal da eficiência do tratamento vermiculita/carvão.

Vale ressaltar que todos os espectros de RMP foram

obtidos nas mesmas condições operacionais.
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4.0 2.0 M>

Figura 31 - Espectro de Ressonância Magnética Protônica (RMP)
de TBP-Dodecano Degradado, que Foi Recuperado por
Vermiculita e Carvão Ativado (Freqflência 60 MHz).
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10. ANALISE DOS RESULTADOS

O fosfato de tri-n-butila, associado a dodecano, so

freu hidrólise, através do ataque combinado de ácido nítricô e

calor.

Terminada a fase de degradação, o solvente foi subme

tido a uma série de tratamentos para sua recuperação.

O tratamento do solvente através de carbonato de sódio

foi eficiente em todas as concentrações testadas (2M, 1Me0,5M).

A maior eficiência foi verificada com soluções a 2M,

no tempo de contactaçâo de 15 minutos.

Nas. soluções de carbonato de sódio existe, normalmen

te, o equilíbrio:

£ 2NaOH + H2CO3 (26)

No início do período de contactaçâo, entre o solvente

e o Na2CO3, a eficiência de recuperação cresce muito rápida

mente, provavelmente pelo efeito conjugado do Na2CO3 e NaOH. Lo

go após este período inicial,a eficiência de recuperação cai

bruscamente. Isto é motivado pela reação de neutralização que

ocorre entre o Na2CO3 e o HNO3 residual, complexado com o TBP .

Terminada a neutralização do HNO3, na fase orgânica, a eficiên

cia de recuperação volta a subir até ura máximo em períodos de

contactaçâo de cerca de 15 minutos*

Períodos prolongados de contactaçâo, provavelmente

conduzem â formação de um equilíbrio entre os degradados do TBP,

na fase orgânica e aquosas
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= f = DBPorg (27)

MBPQrg (28)

Além disso é bem provável que algum efeito salino ocor

ra, tornando a eficiência de recuperação praticamente constante

com o período de contactação. Deste modo, tais períodos prolon

gados são desaconselháveis.

Para o solvente em questão, um período de contactação

de 15 minutos com Na2CÒ3(2M), parece ser o mais adequado, embo

ra a concentração de 1N também produza bons resultados.

Das lavagens com hidróxido de sódio é possível dizer

que: concentrações inferiores a 1M não se mostraram eficazes ,

provavelmente pelo consumo de NaOH na neutralização do HNO3 re

sidual.

Em curtos períodos de tempo, a concentração de 1M é

mais adequada do que a de 2M, a qual fica mais eficaz em tempos

da ordem de 20 minutos.

As Figuras 17 e 18 indicam que baixas concentrações

de hidróxido de sódio não conduzem a uma real recuperação do

solvente degradado.

Por mais eficaz que possa parecer o emprego do perman

ganato de potássio, vale ressaltar que este recuperador é desa

conselhável devido aos problemas ocasionados pela precipitação

de MnO2« Tal precipitado causou inconvenientes de toda ordem

(adesão ao filtro e paredes do funil de separação), além disso

deve ser empregado em associação com o Na2CO3 e HNO3. Entretan

to, a eficiência de recuperação é, de modo geral, alta e aumen
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ta com o tempo de contactação, provavelmente até um valor cons

tante.

A recuperação do solvente através do oxido de aluini

nio é mais demorado do que as lavagens alcalinas, provavelmente

devido a adsorção, que é o principal fenômeno que ocorre neste

tratamento (a absorção também acontece, mas só que em muito me

nor escala).

Tanto a adsorção quanto a absorção necessitam de um

certo período de contactação para retirar os degradados do sol̂

vente.

A maior eficiência de recuperação é obtida em 15 ini

nutos de contato A^O,:solvente.

A relação solvente:Al-0^ de 6 ml:1g parece ser a mais

adequada, tanto pela alta eficiência de recuperação (em 15 minu

tos) quanto pola economia de Al~03, já que sua reutilização ,

nesta proporção, é bem mais viável do que na razão 12 ml:1g.

0 tratamento do solvente com resina fortemente ácida

apresenta, de modo geral, uma eficiência de recuperação muito

baixa.

A resina fortemente básica proporciona altos valores

de w para o solvente. Principalmente nos primeiros vinte minu

tos. Períodos mais prolongados podem conduzir a um equilíbrio ,

resina—solvente, ocasionando uma diminuição em w. Os resulta

dos obtidos concordam, em muito com os de SCHULZ [54] e indicam

grandes possibilidades para tais resinas.

As eficiências de recuperação obtidas com o emprego

de carvão ativado foram irrelevantes. Entretanto, ele descoloriu

muito bem o solvente degradado. Isto indica que os degradados do
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diluente, responsáveis, em parte, pela coloração amarela do sol̂

vente, são adsorvidas pelo carvão. Deste modo, ele apresenta

vantagens, que associadas a um outro sólido recuperador, execu

taria satisfatoriamente tanto a limpeza do TBP quanto do diluen

te.

De todos os tratamentos realizados, a utilização da

vermicul ita foi o mais intensamente investigado, já que tal es_

tudo se constitui no inicio do desenvolvimento de um método a.1

ternativo, para a recuperação do solvente degradado.

As proporções solvente:vermiculita mais adequadas fo

ram 3 ml:1g e 1,5 ml:1g. Nestas razões, altos w foram obtidas

com pequenos tempos de contactação. Entretanto, das duas propor

çÕes acima citadas, parece que a razão3ml:1g é a mais adequada,

para a recuperação do solvente em questão.

Após 10 minutos (na proporção 3ml:1g), os valores de

w se estabilizam, o que era de se esperar, já que a vermiculita,

provavelmente, atinge um ponto de saturação.
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11. CONCLUSÕES E SUGESTÕES

As conclusões obtidas com a realização deste trabalho

são:

1) A modificação do teste de Zr-95 para determinar a

extensão da degradação do solvente é possível, desde que este

solvente te:.ha sofrido apenas hidrólise. Neste caso, o zircôr.io

inativo é empregado em lugar do isótopo. Além disso, os parâme

tros grau de degradação e eficiência de recuperação devem ser

usados na avaliação do estado geral do solvente.

2) Dos agentes recuperadores estudados o Na-CO-, NaOH,

KMnO*, A12O3, resina fortemente básica e a vermiculita se mo£

trararo mais adequados para a recuperação do solvente. Vale res

saltar, que o tratamento imposto â vermiculita, provavelmente

conduziu a formação de "pontos", na sua estrutura (ataque ácido)

e, subseqüentemente, estes foram ativados através do aquecimen

to.

3) A eficiência máxima de recuperação é alcançada mui

to mais rapidamente nas lavagens alcalinaj. Nestas, é sempre ne

cessário o emprego de uma subseqüente contactação com solução de

HNCK, cujo objetivo é neutralizar o álcali residual.

Já a recuperação com sólidos, exige um aumento

do período de contactação para que se possa dar a adsorção dos

produtos degradados do solvente.

Ot agentes recuperadores sólidos apresentam vanta
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gens tanto de ordem econômica quanto operacionais sobre os H

quidos. Uma combinação de dois ou mais sólidos é muito mais efi_

cast, na recuperação do TBP e do diluente do que as lavagens ajL

calinas, as quais recuperam apenas o TBP.

4) Nas lavagens alcalinas, os gráficos da eficiência

de recuperação versus tempo apresentam um comportamento anômalo,

provavelmente desconhecidos, inclusive da literatura consultada.

5) O carvão ativado, embora apresentasse um mal desem

penho na recuperação geral do solvente, foi eficaz na remoção

de compostos que produziam coloração do solvente (provenien

tes, na maior parte, da degradação do diluente). Deste modo, o

seu emprego é aconselhável, desde que conjugado com outro recu

perador, preferencialmente um sólido.

Como a vermiculita ativada apresentou altas efi

ciências de recuperação, a sua conjugação com o carvão ativado

ofereceu um ótimo método de recuperação para o solvente emprega

do neste trabalho (amostras reais).

Evidentemente, esta dissertação não é o ponto final

dos estudos sobre a degradação e recuperação do TBP. Ao contra

rio, é apenas um ponto de partida.

Neste trabalho uma série de novos caminhos surgiram ,

contudo não foi possível trilhar todos. Deste modo, deixamos, a

seguir, algumas sugestões:

1) Determinação das modificações estruturais da vermi
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culita sob a ação de ácido nítricô e calor.

2) Comparação entre as atuações dos pares vermiculi

ta:carvão e A12O3:carvão.

3) Análise croroatografica da atuação da vermiculita

na recuperação do solvente degradado por radiólise.
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APÊNDICE

EQUIPAMENTOS E REAGENTES QUÍMICOS

Todas as experiências feitas no laboratório foram re£

lizadas â temperatura (25 ± 3)°C.

Os ensaios feitos para a recuperação do solvente, em

batelada, foram realizados â (26 ± 3) C.

Os seguintes reagentes químicos, todos P.A. salvo in

dicação contrária, foram empregados: fosfato de tri-n-butila ,

n-dodecano, ácido nitrico, cloreto de zirconila, alaranjado de

xilenol, carbonato de sódio anidro, hidróxido de sódio, perman

ganato de potássio, oxido de alumínio, resinas aniônicase catiô

nicas (Tipo Illb e Ilia), dióxido de titânio, dióxido de manga

nês, carvão ativado (P.A. e industrial) e vermiculita (indus

trial).

Para as análises espectrofotomêtricas foi empregado um

aparelho Perkin-Elmer, modelo 295, acoplado a um multímetro djl

gital Labo.

Tanto o solvente (TBP-30%V/V-n-dodecano) utilizado pa

ra os ensaios em laboratório quanto o empregado nos misturado

res-decantadores, que simulavam parte do processo PUREX não

continham nenhuma atividade, a não ser a proveniente do urânio

natural.

Os espectros de ressonância magnética protônica, RMP,

foram realizados no Instituto Militar de Engenharia, na sua Se

çâo de Química.
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