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RESUMO

Pol realizado um estudo experimental da precipitação do peró-
xido de uranilo (UO4XH2O), era escala de laboratório. O princi
pai objetivo toi avaliar a precipitação do perôxido d* uranilõ
como aJternatí«a ao processo convencional de precipitação do
'!iur.inato Oc amõr.io. um plano fatorial foi usado para avaliar
• >:; o1._• 11os <lo |)M lnici.il, pll Ji> privtpltacâo c relação H J O J /
/ i'ô >* M"l>it% c> |»tx>«.-t.v;:;o. As re:»[>osltiü foram medidas cm ter -
wis ii.ia varl.ivols ;:i_'>|uinti's:
k^ - i-ficii-ncia Jc precipitação do U (a 2 e 4 hs)
!;-, - conteúdo tlu U nos precipitados
«3 - distribuindo de impurezas nos precipitados

O processo mostrju-s-; bastante satisfatório nas condições estu
dadas.

An oxpiTimt-ntal ututly on the precipitation of uranyl peroxide
CJO.j.Niiy>) has been carried out in a laboratory scale. The
main objective was to assess the possibility of the peroxide
route o-; an alternative to a conventional ammonium diuranate
proĉ 'ii:'.. A factorial i!csi<jn wa. ustuj to evaluate the effects
u( the initial pll, precipitation pli and II.Oj/UOj* ratio upon
the process. The foil-wing response variables «ere measured:

R] - efficiency of U precipitation (at 2 and 4 hs)
Uj - content of U In the precipitates;
!<3 - distribution of impurities in the precipitates

Overall, the process works very -ntisfactorily over the
studied range of conditions.

! M . S c , En\ t Químico - Departamento de Ciência dos Materiais
o "«talurgia, PUC/RJ

* Professor .>djunt.o, Dcparta.i.onto de Ciência dos Materiais e
Motalurqia, PUC/RJ
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i - urmoDoçto

Tem-se observado, nos últimos 20 anos, uma evolução nas

especificações de pureza de concentrados de urânio. Na busca por

produtos mais puros, destacam-se as pesquisas sobre a precipitação

do urânio pelo peróxido de hidrogênio, cujo produto é o peróxido

de nranllo (POU), de fórmula UOH.xH,O. A precipitação é conduzida

em pH ácido (tipicamente, 2,5 - 4,0). Este fato, aliado ã grande

afinidade do perõxido pelo ion uranilo, torna o processo multo

mais seletivo que aqueles convencionalmente adotados, de precipita

ção do diuranato de amõnio (DUA), do dluranato de sódio (PUS), ou

de outros tipos de uranatos.

São muitas as vantagens do peróxido de uranilo em rela

ção ao DUA, que é o concentrado mais produzido atualmente, cm esca

Ia mundial<

A primeira vantagem relaclona-so com o grau <le pureza do

concentrado. Enquanto que o perõxido de uranilo é precipitado em

p!l » 2,5 - 4,0, o DUA 6 precipitado em pll » 0,0 - ü,0, o eme

faz com auo aumente em multo os teores de impurezas metálicas no

produto. Isto ocorre porque as impurezas metálicas cat. túnicas no

fretn hidrõlise e tendem a copreclpitar (sob a forma d<.< hidróxidos)

ã medida que se eleva o pH. Um outro fator que cortribui para a

maior pureza do perõxido de uranilo c a capacidade de complexação

do HjO, sobre metais com o Zr, V, Mo, Ti, etc, o que retém ei

tes metais na fase aguosa sob a forma de pero>:i-compU' os solúveis.

A segunda vantagem do perõxido de uranilo em relação ao

DUA 3 o maior toor do U,O, no concentrado, Nos cancantrvidos d>

perAxido do uranilo este teor situa-se faellmento aclir.a de 80» em

peso (bate seca), enquanto que nos concentrados de DUA os tcoreu
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encontrados com maior freqüência situam-se na faixa de 60 - 70*.

Mamais, o perôxido 4A uranilo i um precipitado de natu.

rema marcadaaente cristalina, de elevada velocidade de decantação

a boa flltralidade. O precipitado seco * bastante fluente, o

mesmo ocorrendo com o produto de calclnação (0,0,). O 00A, por

outro lado, é um precipitado amorfo, de decantação lenta, com ten

âêncla a se aglomerar quando da secagem, tendência esta mais pro

nunciaOa quando da calclnação. Durante esta última operação, ob

serva-se forte desprendimento âe amônia, o que tem implicações

ocupactonais e de poluição ambiental.

Ainda no que se refere a calcinação, i relevante o fato

de que, no caso do perôxido de uranilo, pode-se faier a termo-re

dução controlada a U0, (ao invés de diretamente a U,O,), o qual,

quando da dissolução com HNO,, não produs NO, muito corrosivo. No

caso dos dluianatos não há tal possibilidade, o que implica em

maior corrosão do equipamento.

O principal fator que desencorajava o uso coirerte da

precipitação do perôxido de uranilo era o preço dos reagentes (es

peclflcamente, do H,O,). Esta tendência tem sido revertida em

anos mais recentes e várias plantas já produsem o perôxido de ura

ntlo com vantagem em relação ao DUA. Vários fatores tem contrî

buldo para esta opção. Um doles ê a já mencionada evolução

das especificações de puresa, com a aplicação de penalidades a

produtos impuros. O custo aloo mais elevado do K,0, (em relação

ã aa&nla) tende a ser mais do que compensado pela redução ou mes-

mo eliminação das penalidades. Os demais fatores estão relaciona

dos oom as vantagens, acima referidas, do perôxido de uranilo em

rvlaçào ao OM, vantagens valaz. quu repercutem não apanas na otnpa do
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precipitação M M e» outras operações do processo, como a «eparaçío

solido/liquido, neagea, calo Inação, be» COMO no processo de refi-

ItO» -

2 • VBOCBSSsU^DmWO BXBmasQMB39UiOMSXOO DB MSleSXXOS

coHvwuczcmAJS at tmtaxo

Bf vírlos trabalhos de revisão neral sobre o assunto'1*';

São apresentadas a seguir apenas algumas indicações para situar a optrmçio

de precipitação no contexto do tratamento hidrometalürgico de mine

rios convencionais (istc t, não fosf(ticos) de urânio.

Na Figura 1 ví-se um fluxograma geral do processo. Apôs

a cominuição, a polpa e submetida a llxlviação, que pode ser Sei,

da ou alcalina, dependendo da composição mineral6gica do minírlo

em questão. Segue-se a separação sâlldo/llquldo ap5s a qual a

lixivia entra no circuito de extração por solventes (e/ou troca

lõnlea; hi plantas que adotam uma primeira etapa de precipitação

diretamente a partir da lixlvla). A fase orgânica carregada entra

então num circuito de reextração. 0 reextrato (ou aluído) obtido

e Introduzido na etapa de precipitação, da qual se obt«m o concert

trado de urânio, também referido como "yellow-cake".

A reação global de precipitação do peróxido do uranilo

5 a seguintei

OOJ* + H,0, • XH,O — UO^.xKjO + 2 II* (1)

Considerando que o lon uranilo eneontra-se dissolvido e« meio tr«

dominantemente sulf&rico, a reação acima pode ser rectcrltai

00, (SO^)J% H,0, • xH,0 tm U0%,xH,0 * 2H* 4 3 so\" <2)
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D* acordo COM a reação 1, a relação ponderai (estequlont

,0,/uo!* <
H,O,/U,0, d* 0,121.
trlca) HJOJ/UO,* < d* 0,126, o qua eqüivale a UM ralação

3 - OBJSTXVO6 S DBSCMÇto DO TMMUIO BZPSRIMBITAL

3.1 - Objet ivos

0 principal objetivo foi avaliar a precipitação do perS

xldo oe uranilo como alternativa ao processo convencional de precl,

pitação do diuranato de amõnio (DUA). Para isto, o processo foi

avaliado quanto 2 eficiência de precipitação (porcentagem precipi

tada, on U,O,), ao teor em U,O, e aos teores de impurezas nos

concentrados obtidos.

0 trabalho experimental foi desenvolvido cm escola de Ia *

boratãrlo, com um sistema de precipitação descontínua (isto t em

batolada). Procurou-se tirar o máximo proveito de informações ob

tidas por outros peaquiaadorea ~ , particularmente na aeleção

das variáveis a serem estudadas, a saber: pH inicial (pH^), pH de

precipitação e maturação do precipitado (pH ), e quantidade de

11,0, (relação ll,ü,/U0, ) . A temperatura foi fixada em 30°C para

todas as experiências.

3.2 -. Composição da aolução-Estoque Utilizada

Poi utilizado nas experiências um reextrnto uranCfero de

composição reportada na Tabela 1
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T M C U 1 - Composição da Solução Uranlfera usada nas Experiências

Definitivas

Espécie

v,o,
PO»
Haletos

Cl adicional

He

SO»

Fe

A3

Concentração
9/í

S3.46

0.003

0,041

23,8

18.5

0.004

98

0.049

0.0004

Espécie

Ca

Na

K

D

Ti

Ir
SiO»

Mg

-

Concentração

0.078

48

0,036

<0.005

<0,001

0,043

0,013

0,0078

-

3.3 - Procedimento Experimental e Equipamento

Tomava-se 300 ml da solução uranlfera do estoque, que

se encontrava em pll = 0,5. O pit era ajustado até o valor pHi

(pH inicial). Procedia-se ã adição de 11,0,, que durava cerca de

1 minuto, o pH cala rapidamente (vide reação 1) e se estabiliza

va esi un certo valor, no qual o sistema ficava em equilíbrio tran

sitôrlo. o sistema era deixado aproximadamente 10 minutos neste

estado, sem se observar precipitação. Em seguida, iniciava-se a

adição de base (NH,OH 1:1 em volume) para ajustar o pll ao valor

pH (pi* de precipitação). O tempo de precipitação/maturação era

contado a partir do Instante em que este pH era atingido, e durava

4 horas. O pll era mantido neste valor até o final da experiência.

Na Figura 2 v»»se e esquema do sistema usado nas experi

ênclas. conform* referido aoima, o pH era controlado mediante adi,

çoes de base» com auxilio de doaador automitlco (bureta elétron^

ca) ((, fig. 2). O pH era registrado grafleamente.
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I REATOR COM CAMISA O'A'OUA I

t . EIXO DO AGITADOR ELÉrRKO

3 «URETA DC PRECIJÍO ( M M • < • { « • * H,O,>
4. TERMÔMETRO DC MERCÚRIO
S. PLACA AQUECEOORA COM AMTADOMÍAONÉTICO CORIWI»

MOO. PC-SSI

«. OOSAOOR AUTOMXTICO METROHMMC«SS»

T. COMANDO MANUAL REMOTO 0 0 OOSAOOR

S. VÁLVULA PARA D03A0EM OT BASE

9. »K- METRO MICROTML MOO, P 37»

10 ELETRODO DE VIOIW lr«'< »MI

I I . REGISTRADOR ORA*FICO CARL ZEISS MOO K 201

Figura 2 - Esquema do listens usado n«a «xoerlênclns.
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3.* - Planejamento E»tatíst lco das Experiência»

As experiência» Coram realixadas segundo um plano fatori.

ai com as três variáveis referidas - Tabela 2 - COM dois níveis pa

ra cada variável - Tabela 3. Experiências no ,jonto central do es

paço fatorial foram uti11iodas para avaliação do erro experimen-

2 - Tabela de Sinais do Plano Fatoilal 2'

A B C Seqüência
Código de tíH i n i _ » a i P11 de preci Relação Aleatória
Tratamento ?" pltação ~ H t O > / u o ^ de^Execu-

(1) - 20
a • - - 21
b - • - 17

ab • + 14
c - - + 19

ac + - + 18
b«.- - + • 16

abe • • • 13

(-) nível Inferior
(+í nível superior

TABELA 3 - Níveis adotados para as Variáveis do Plano Fatorial'*'

VariSvel (Fator)

pii inicial

pH de precipitação

Kelação HjOi/UOj*

Inferior
1,00

3,00

0.151

N í v e l

suDerior
2,00

4,00

0,«7<">

(*) Temperatu.a • 30°C
(••) ivi.ição 11,0,/Uo'* » 0,151 equtvale a 20» do excesso

ã ll,oiAK>i> * 0,227 eqüivale a 80» de excesso
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As variáveis fora» estudadas «m seus efeitos sobre a efi

ciência de precipitação (percentagem do ü precipitado) e sobre o»

teores de ü,Ct e de impurezas no precipitado. A observação da

eficiência de precipitação foi feita em tempos de 2 e 4 horas, me

diante determinação espectrofotométrica do urânio remanescente na

fase nquosa.

1'catoB preliminares foram realizados pnra verificação da

roprodutíbllidauv; experimental e da influencia da velocidade de

agitação. Na faixa experimentada (270 - 440 rpm) não foi observa

do efeito atribuível ã velocidade de agitação, pelo que optou-se

pelo valor de 300 rpm. suficiente para uma boa homogeneização da

polpa no reator.

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

i.\ - ti«i;iul Iodou «ninnto à KMtMi'ncl.i «Io Prt'dpl tnção

Os resultados experimentais quanto ã eficiência de preci

pitação e teor de U,0, no precipitado encontram-se na Tabela 4.

Já foi mencionado que a eficiência de precipitação é dada pela per

centagem - em termos de 11,0, - de urânio precipitado. Uma forma

equivalente é referí-la pela percentagem restante na fase aquosa

quej por diferença de 100, dã a cflciSncia do precipitação. 0 tra

tamento dado ao plano fatorial tomou como resposta a percentagem

restante. Maximizar a eficiência de precipitação eqüivale a mini

mixar a percentagem restante.

O erro experimental foi estimado a partir dos resultados

(|A.>rcont.i<iens restantes) tino experiências no ponto central, para 2

e 4 horas, medlanto as expressões seguintes(l'•'*'i
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TA.&IILA 4 - Resultados Experimentais

N» M c M

»H
it

1C1
I***»

3 k •ill J» 1 «k
IXPERlENCIAS NO PONTO CENTRAL OO ESPAÇO FATORIAL

• >

IS

11

11

150

1.50
• JO

110

150
1 »

J.50

».S0

10
50

50

SI)

0.119

0,1»»

0.1»

a\n

tt.il

OT.71
«9.M

99.V»

W.9»

«9.V«

99.9)

0.21
0.20

a!»
0.1»

LXPERiENCIAS OO PLANO FATORIAL
M I
\i

i i
i t

2!
I I
14
1)

t IM

100
11»

! re
200
} 0 0

}'iO

100

I M

100

4 nit
400

ICO
. 0 0

4 "I
400

20

10
20
«0

20
•0
20
«a

0.131

0.117

0.151
0.227

0.131

O.2J7

0.151

0.21!

ÜÍ.J4

W.47

«.!»
•«.51

v*.?9
• r t .«

M . U
J».«H

97.91

M.I3
H.9)
99.14

91.0]
99.94
9».<«i

99.1*

3.46

0.53

0.71

1.49

J.il
0.12
0.71

1.12

0,M
Ü.01

ODI

ÍÍL

llwStai

«3.1

12.9

«J.I

11 1

2,09
0,17

0,0)
0.1*
| 9 ]

0,04

0,004

0,04

W.2
• ] . :

12.1
12.9

U . I
D).3

>3.5

Obs; As experiências n9s 1-8 foram os testes preliminares.

Média amostrai: y

Iosvio padrão amostrai: s "

(1)

(2)

Onde: y » valores das percentagens restantes individuais

n « numero de obscrvaçõos feJtaa (ro caso. n » 4)

Aplicando as expressões acima aos valores obtidos, encon

tra-se:

Pira tempo de precipitação de 2 horas: y » 0.2325

8 • 0.0629

Para tempo de precipitação de 4 horas: y - 0.0175

s • 0.0150

A dispersão dos resultados diminui à medida que aumenta

o tempo de precipitação. & maior dispersão (s * 0,0629) observada

<K.<Ó« 2h pode sor atribuída às lnevltSvels variações que ocorrem

em processos d» nucleação homogênen.
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As estimativas do erro experimental s - 0,0629 e

s • 0,0150 foram usadas na análise fatorial. Como essas estima-

tivas resultaram de quatro experiências no'ponto'central, deve-se

considerar v - n - 1 « 3 graus de liberdade. O valor do paramo

tro t da distribuição t - Student com 3 graus de liberdade e

95% de certeza ê: t j ' " - 3,18.

As tabelas 5 e 6 resumem os resultados da analise fato

rial para os tewpos de precipitação de 2 e 4 horas, respectivamen

te. Nessas tabelas estão contidos: a tabela de sinais para o pia

no fatorial, as respostas obtidas (% restante, em U,o,), os cál

culos dos efeitos de cada variável, e o valor do parâmetro t ca.L

culado em relação ao erro experimental. São consideradas signifi.

cativas aquelas variáveis cujo valor absoluto do parâmetro t é

maior ou igual a tj'*! «• 3,18.

As Tabelas 5 e 6 revelam true o pH, (A), o pH (8) e a

relação ll,°,/voi 'c> *•*!• efeitos negativos (Isto ú, inversos)

sobre a percentage!» restante (o quo eqnivole a dizer que são posi-

tivos em relação ã eficiência de precipitação). Um efeito inverso

quer dizer que, aumentando-se o valor da variável, ocorre a dimi-

nuição da percentage!)) restante, para um mesmo tempo de precipita

ção. Observa-se também que os efeitos do pH e da relação H2Ot/

\3o\* são mutuamente dependentes, e que hn ura forte o feito positi-

vo da sua irteracão (BC) sobru a porcentagem restante. Isto sl£

nifica que o aumento simultâneo dessas duas variáveis faz aumen-

tar a porcentagem restante F.ata uõ diminui quando o pii e a ro

lação HaO,/Uo|
+ variam em sentido contrário, o que :.a torna apa

rente pelo exame dos resultados da Tabela 4. Todas essas constata

çòes aplicam-se, naturalmente, 3 região definida pelo i>lano fotori

ai tpüí - 1,00 - 2,00; pH • 3,00 - 4,00; excesso de H,0, »



TABELA 6 - Tabela dt Sinais de Plano Fatorlal e Cálculo do* Efeitos das Variáveis Estudadas
sobre a Eficiência de Precipitação (Indicada pela Percentage*! de U,0, Restante
no Filtrado) - Tempo de Precipitação de 4 horas

COOJCO DC TRATAMENTO Expert'.
d a N9 Média AB % Rsstan

te (y) ~

b
ab
e

ae
te

abe

20
21

17

14

19

IS

16
13

4
•
•f

•

*

-

-

-
+

-

-
-

+
•f

-

-

+

+

-
-

-

-

+

-

-

-

-
+

-

*

-

-

*

-

+

+
-
-
-
-
*

-
+

+
-
•f

-

-

2,09
1,95
0,03
0,00
0,17
0,04
0,16
0,04

Divisor «*r

Efeito > - j - —•

«Calcula*,. ££££& a^>

ê • Il^iU lcstlvo
m - tSo Sifilflcativo

8

0,56
(nâdla)

-

-

4

-0,105

-7,00

S

4

-1,005

-«7,0

S

4

-0,915

•«1,0

S

4

0,030

2,00

NS

4

-«,030

-1,M

m

4

1,000

6«,7

S

-0,025 —

-1,67 —

NB —

A - pH inicial
B - pH d* precipitação
C • ralação HJOJAD,

Mnts Centrais y « 0,0175
s - 0,0150

ttbtla t-9tudent (htvariadi) i t j ' " - 3, l t



TABELA 5 - Tabela de Sinais do Plano Fatorlal e Cálculo dos Efeitos das VaiAijyeit Estudadas
«obre a Eficiência de Precipitação (Indicada pela Percentage* do U,0, Restante
no filtrado) - Teapo de Precipitação de 2 horas.

CÓDIGO DE TRATAMENTO Expeciên
cia n9~ Nédla AB AC ABC t testai

1
a

b
ab
c

as
be

*c

20
21

17
14 •

19
V8
16
13

+

+

-

-

•

-

+

3.46
3.21
0.72
0,73
0,53
0.12
1.49
1.12

«ft. •

I 1,42
r Qfidia)

-0

•4

4

.95

4

-«.815

- 13,0

4

-1.215

-19,3

4

0.075

1.19

4

-0.135

-2.15

4

1.795

2S.S

4 —

-0.055

-0,874 —

Kvis

Efeito •

S " Significativo
•5 • Kío Si^iificoUvo — E S NS

A - pH inicial
B - pH de precipitação
C - relação H,O,/UJ,

Ponto Qsitral: y - 0,2375
s - 0.0629 , . „

t-Studant (bivariada) : t , - 3,18



342

20 - 80%). Qualquer extrapolação tea» necessariamente, que se

apoiar ea dados axparlmentais adicionais.

Cos» os resultados das experiências do plano fatorlal ío

ran construídas as riguras 3 e 4, para 2h e -íh, respectivamente.

O efeito do pll, ê nuito menor que os demais efeitos sig_

nlflcativos. Isto torna-se visível pelas Figuras 3 e 4 e também

pode ser constatado eclos cálculos das Tabelas 5 e 6.

O f.-itu mills; Interessante (Klg. 3) é o forte efeito da In

teração entre o pH e a relação H,O,/UoJ*. Com pH • 3,00, ob

servv-se um acentuado declínio da percentage* restante, com o au

üiento da relação H,o,/UO, , o que jã seria de se esperar com ba

se na reação 1. Com pH • 4,00, o comportamento observado ê. o

inverso: há um ligeiro aumento da porcentagem restante com o au

mento da relaçêo H,0,/UO*+. Este efeito inverso do excesso de

11,Oj sobre a eficiência de precipitação deve-se provavelmente ã

intervenção de processos de hldrõlise na precipitação do perõxido

Uc uranilo, a partir de pH * 4,00.

Diversos pesquisadores constataram que, ao se aumentar

gradualmente o pH de soluções ácidas, o lon uranilo - vo\* - co

moça a sofrer hidrõ!ise a partir de pH = 2,7» em pH • 4,0 a ex

tensão da hldrõlise já é apreciável * . Uma discussão detalha

il-i dessoa «siicctos flslco-qulmlcos i feita em outro lugar

De um modo geral, os resultados obtidos quanto ã eflciên

ela de precipitação foram bastante satisfatórios (vide Tabela 4).

Numa experiência adicional, adotondo-se pH^ » 2,00, pH - 3,50 e

excesso do N|O, de 501, obteve-oc eficiência de precipitação de

99,951 em Jh. e 99.99» em 4h.
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Figura 3 - Porcentagem do U)O| restante na fasu aquosa «m

função do DM. e da relação HjOt/UOj
+, para os

doía níveis do pH do precipitação o tempo de

precipitação de 2 horas.
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**>.'.

Figura 4 - Percentage* de 0,0, restsnte na fase aquosa en

função do pHj e da relação H,O,/UO, , uara os

dois nivela do pll de precipitação e tempo

precipitação de 4 horas.
de
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4.2 - Resultados quanto ao Teor de UiO« no Concentrado

Na análise dos efeitos das variáveis estudadas (pH^, pH

e relação H,O,/UO, ) sobre o teor de U,0, no concentrado, fo

ran efetuados cálculos idênticos àqueles das Tabelas 5 e 6. Neste

caso, constatou-se que nenhuma das variáveis estudadas S significa

tiva para o teor de U,0, no concentrado. Estas conclusões, natu

ralmente< aplicam-se à região definida pelo plano fatorlai. 0 con

junto dos valores obtidos (Tabela 4) revela que o teor de U,0, no

concentrado 6 muito estável a despeito das. mudanças nos níveis das

variáveis estudadas.

Nos precipitados obtidos nas experiências do plano fato

rial, o teor médio de 0,0, é de 82,9», base seca. Um valor mu£

to bom se se considera que a maior parte de peso restante á conj

tituldo por H,0.

Foi feita determinação de perda de peso por calclnação

(900°C durante 2h) nas amostras n9s 11 o 12, cujos teores em U,0,,

base seca, eram de 83,3% e 83,11. As perdas de peso foram de

15,82% e 16,10%, respectivamente. Considerando que o produto

de calcinação ê basicamente U,O,, os teores no material calcina

do são de 98,95% e 99,05%, valores que podem ser considerados

excelentes.

4.3- Resultados quanto ã Incorporação de Impurezas ao Concentrado

Alguns resultados são apresentados na Tabela 7, na qual

ê feita uma comparação com as especificações da AllioJ Chemical.

Pode-se verificar que os níveis das impurezas ficam quase sempre

abaixo doa limites oara aplicação de penalidades. Esta í uma das

grandes vantagens da precipitação do perõxldo de uranilo em rela.



TABELA 7 - Comparação entre os Teores de alguma» das impurezas presentes

nos Concentrados e as Especificaçõns da Allied Chemical'*'

ESPÉCIE

SO,

POk

Fe

2r

Haletos

Na

X

Si°.

!.CMERO DA

13

< 0.17

0,069

0,051

0.010

-

0,155

0,010

0,0088

14

0,30

0,071

0.055

0.034

0,0042

0,24

0,008

-

EXPERIÊNCIA

18

2,37

0,050

0.026

«0.007

-

0,162

0,011

0,0087

21

TABELA DA ALLIED CHEMICAL

tlraite sen
Penalidade

4,21 3,00

0,052 0,10

0.021 0.15

0.007 0,01

0.05

0,175 0,50

0,013 0,20

9,0087 0,50

Llaite sen
Rejeição

12,00

1,00

1.00

0,10

0,10

7,50

3,00

2,50

»*) Os números expressam percentages em peso sobre o conteúdo de urânio.

OBS.: Os teores das demais impureza* analisadas ficaram abaixo do limite de
detecção do método analítico (< 0,005 ou < 0,01, dependendo do ca-
so) , sltuandc-fte abaixo dos licites especificados para i-oncen trades
sem penalidades (vide Apêndice 1).
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ção à precipitação da urnr.nto» (DUA, DUS, etc).

4.4 - Observações Complereentares

Micrografias revelaram que os precipitados obtidos con

slstem de grande• agregados de cristais arredondados com 1-4 ura de

diâmetro. Esta constituição marcadamente cristalina é responsável

pela boa filtrabll idade e alta velocidade de decantação dos preci^

pitados.

5 -

1) O processo de precipitação do peróxldo de uranilo, aplicado a

um reextrato uranlfero industrial (Tabela 1), apresentou resul,

tados altamente satisfatSrlos tanto do ponto de vista da efici^

ência de precipitação (% do urânio removido da solução), quanto

dos teores de 0,0, e de, impurezas nos precipitados obtidos.

2) Em algumas das condições adotadas no presente trabalho, foram

obtidas eficlências de precipitação da ordem de 99,9% em 2 ho-

ras.

3) Apôs calcinação (900°C.por 2 h), os concentrados alcançaram teo

res da ordem do 99» cm U,O,. On teoron cm U,0t doa precipita-

dos secos (110°C por 14 h) ficaram cm torno de 831. 0 principal

responsável pela perda de peso por calcinação é o H^O. A fórmu

Ia básica dos precipitados BCCOS £ UC\.2H,O.

4) O processo mostrou-se multo seletivo em relação às Impurezas

analisadas. Foi obtido um peróxldo de uranilo cujos teores de

todas as impurezas analisadas satisfazem os requisitos de pure

sa (Norma ASTM C 967-81 e Tabela da Allied Chemical), sltuan
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do-se abaixo dos liaitea para aplicação de penalidades.

S) No que dia respeito ao teor de D O no concentrado, não foi ©b

servado qualquer efeito significativo das variáveis estudadas

tpHi, pHp e relação R,O,/UO}*). Este teor aostron-se considera

velmente estável diante das mudanças nos valores daquelas varl

áveis.
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