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S U H A R I O

No presente trabalho, são discutidas experiên-

cias de separação dos ions lantanidicos por eletromigração

contra-corrente (EMCC), usando-se ácido a-hidroxiisobutirico

como eletrôlito complexante.

Este complexante mostrou ser especialmente vanta-

joso para a separação dos elementos leves, podendo ser apli-

cado também na separação da fração itrica.

Com uma solução de ácido a-hidroxiisobutirico
—25-10 M, uma tensão de 2-2,4 kV e uma taxa de escoamento de

4,9 ml/min, foram separados os elementos La, Pr, Nd, Sm e Eu,

num intervalo de tempo de 48 horas. Foram obtidas frações coro

uma pureza > 99,9% onde,com excessão de traços de Eu nas a-

mostras de Nd e Sm, nenhuma impureza foi detectada, usando-se

o método de análise por ativação com neutrons.

Os elementos da fração itrica, foram separados

parcialmente. Enquanto ainda foi possivel separar Gd do Tb,

nas separações de Tb-Dy, Er-Ho e Yb-Lu, somente fortes des-

locamentos de concentração foram observados.

Em alguns casos, entretanto,foram obtidas frações

puras de elementos lantanidicos que se situavam no inicio ou

no fim da distribuição estacionaria dos ions.

Em quase todas as experiências de separação, foi

observada uma relação entre a primeira constante de estabili-

dade dos complexos ot-hidroxiisobutirato-lantanidicos e a ve-

locidade de migração dos lons.
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A velocidade de migrarão dos ions diminuiu com o

aunento da primeira constante de complexação.

Pela medição do gradiente de potencial, na faixa

estacionaria de distribuição dos ions, mobilidades iônicas

relativas foram determinadas mostrando a influência do ele-

trõlito complexante nas diferenças . de velocidade de migração

dos ions lantanidicos.

Estas observações, bem como, o comportamento de

migração do itrio, permitiram concluir, que o fator predomi-

nante nas separações são as diferenças na complexacão dos

ions.



A B S T R A C T

In the present work experiments for counter-cur-

rent electrophoretic separation of rare earth metal ions,

using ot-hydroxyisobutyric acid as complexing electrolyte* are

discussed.

It could be shown that this complexing agent is

especially useful for separation of light rare earth metals,

but in principle can be used also for separating the heavier

ones.

Within 48 h, using a solution of ct-HIBA 5.1O~2M,

a high voltage of 2-2,4kV and a counter-current flux of

4,9 ml/min, La, Pr, Nd, Sm and Eu could be separated effec-

tively from each other.

Fractions with purities better than 99,9% were

obtained. With exception of small traces of Eu in the Sm- and

Nd- samples no other impurities could be detected by neutron

activation analysis.

Separation of heavier rare earth metal ions was

only partially successful.

While it was still possible to separate Gd from

Tb, in separation experiments of Tb/Dy, Er/Ho and Yb/Lu only

strong desiccations in concentration were observed. In some

cases, however, pure fractions were obtained from ions, sit-

uated at the beginning or at the end of the stationary ion

distribution.

In nearly all experiments a relation between the

10t stability constant of the ct-hydroxyisobutyrate/lanthanide

iii



-complexes and their migration velocities were observed. The

Migration velocities decreased with increasing stability of

the complexes.

By measuring the gradient of electric potential

in the region of stationary ion distribution, relative ion

mobilities were determined, showing the strong influence of

the complexinç electrolyte upon differences in migration ve-

locities of rare earth metal ions.

These observations, as well as the migration be-

haviour of Y show clearly, that the predominant factor in se-

paration are the differences in ion complexation.
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I N T R O D U Ç Ã O

Métodos ionoforéticos, empregados na separação

de ions inorgânicos e orgânicos desde o século passado, vêm

sendo freqüentemente utilizados na separação de ions lantani-

dicos, a partir da década de cinqüenta.

Estes métodos baseiam-se nas diferenças de velo-

cidade de transferencia ou migração de ions num determinado

•cio, quando submetidos a um gradiente de potencial elétrico.

As primeiras aplicações deste processo na sepa-

ração de ions lantanidicos, foram realizadas por Sato1 e Le-

derer*.

A técnica empregada por eles, consiste em colo-

car a mistura de lantanideos numa folha de papel de filtro

(meio estabilizado), previamente umedecida com uma solução de

propriedades complexantes, e submetê-las a uma diferença de

potencial.

Esta técnica tem sido bastante desenvolvida; en-

tretanto seu uso ê limitado, devido á pequena quantidade ca-

paz de ser processada (da ordem de microgramas) .

O processo continuo, desenvolvido por Brewer e

Madorsky'"', a eletromigração contra-corrente (EMCC), para

separar ions isotôpicos e nâo-isotôpicos, superou esta limi-

tação. Na eletromigração contra-corrente, os lons migram em

direção ao eletrodo e, em sentido contrário, um fluxo conti-

nuo, chamado fluxo contra-corrente, é estabilizado. Este

sistema, apresenta uma grande desvantagem; para que a sepa-
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ração ocorra, a velocidade do fluxo contra-corrente, deve

situar-se entre a velocidade dos ions a separar e, como con-

seqüência, qualquer variação no equilíbrio, obriga a uma ime -

diata correção do fluxo.

Hagener e outros7"10, desenvolveram o sistema

auto-estabilizavel que eliminou esta dificuldade.

Devido â estreita semelhança no comportamento

químico, os lantanideos apresentam em meio aquoso, mobilida-

des iônicas muito próximas, dificultando assim, a sua sepa-

ração por este processo. A interferência de um outro fator

que acentue as diferenças no comportamento de migração, faz-

se necessário.

O efeito de complexacao, como fator importante

na separação destes elementos, tem sido observado em outros

processos, como no de troca iônica. A tentativa de Pearce e

Russell11 em separar estes elementos, por coluna trocadora,

utilizando cloreto de sódio como eluente, não deu melhores

resultados que os métodos clássicos de precipitação e crista-

lização fracionada. O fato de zircônio e niôbio12 serem se-

parados pelo mesmo processo, tendo ácido oxãlico como eluen-

te, levou Spedding et ai13 a usarem com sucesso, agentes com-

plexantes na eluição dos ions lantanidicos.

Biial et ai10, empregaram a eletromigraçâo con-

tra- cor rente auto-estabilizável, na separação de La, Ce, Pr,

Nd e Sm, utilizando uma coluna constituída de câmaras capila-

res verticais e ácido acético cono ccmplexante.

Usando o mesmo processo, mesmo complexante e u-
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ma mistura de Nd, Sm, Ho e Yb, Kreter e Miekeley1", consegui-

ram também a separação de Nd e Sm, enquanto Ho e Yb permane-

ceram como mistura (fig.1). Um dos objetivos deste trabalho

foi o de testar o sistema disponível, tendo em vista que a co-

luna usada por eles, era constituida de câmaras tipo canõle-

tasro que causa uma variação na geometria, capacidade e nume-

ro de pratos teóricos.

Outro propósito, foi verificar a influência da

primeira constante de formação dos complexos acetato-lantani-

dicos na separação destes (fig.2).

Como pode ser observado no gráfico 2, a primeira

constante de formação dos complexos acetato-lantanldicos (ti-

po associação de par de lons), aumentam do La ao Eu, diminuin-

do do Eu ao Gd, ficando praticamente constante do Tb ao Lu. Es-

te fato pode ser usado na interpretação dos resultados expe-

rimentais obtidos por Kreter e Miekeley.

Nos elementos lantanldicos, os elétrons de va-

lência pertencem ao orbital 4f (elementos de transição inter-

na) . Este por sua vez, encontra-se bem protegido pelos elé-

trons dos orbitais 5s e 5p, que o impedem de hibridizare, por

conseguinte, de interagirem com orbitais do ligante. Dessa

forma, a hibridização só poderá ocorrer, com orbitais desocu-

pados, altamente energéticos (ex:5d, 6s ou 6p) e, hibridiza-

ção deste tipo deve ser esperada apenas, com agentes quelan-

tes muito fortes. As atrações mais significativas cation- li-

gante, são de caráter eletrostático. As grandezas dessas for-

cas aumentam de cation para cation num determinado estado de



oxidação, guando o raio decresce. 0 efeito de contração lan-

tanidica (decréscimo do raio com o aumento do numero atômi-

co) , causa um decréscimo em basicidade e, como conseqüência ,

um aumento na energia de ligação cation-ligante, á medida que

o número atômico cresce.

Moeller, classifica as espécies complexas deriva-

das de lantanldeos trivalentes em 3 tipos: associação de par

de ions, espécies não-queladas isolàveis (adutos) e espécies

queladas isolãveis (quelatos)15. Os adutos não têm nenhuma u-

tilidade em EMCC. Dos exemplos citados como associação de

par de ions *6, o único que se presta para a EMCC, é a espé-

cie resultante do ácido acético. As espécies que1antes, sao as

mais abundantes e mais importantes para a EMCC, principalmen-

te as oriundas dos ácidos poliaminos-carboxilicos e hidroxi-

carboxilicos.

A priori, a escolha do eletrôlito contra-corrente

é feita através de duas características fundamentais:

19) que forme complexos lantanldicos, cuja dife-

rença entre as constantes de formação dos com-

plexos sejam significativas.

2?) que as espécies formadas sejam eletricamente

carregadas.

Assim sendo, os ácidos amino- e poliaminocarboxi-

licos (IDA, NTA, EDTA, DCTA, etc.) seguidos dos a-hidroxicar-

boxilicos (HGlic, HLat, ot-HIBA, etc), seriam complexantes i-

deais (figs. 2,3,4 e 5). Contudo, outros fatores devem ser

considerados; o coir.plexante deve ser solúvel no meio em que



se processará a separação e resistir ás condições do referido

meio.

Os ácidos etileno diamino N,N,N', N' tetraacético

(EDTA) e 1,2 dlarainociclohexano N,N,N',N' tetraacético (DCTA),

seriam potencialmente, ótimos complexantes, uma vez que,a va-

riação entre as constantes d» complexação com quase todos os

lantanldeos, com excessão do Eu ao Gd, é bastante acentuada

(fig.3). Entretanto, a pequena solubilidade e a grande sensi-

bilidade á variação de pH, impedem de usá-los como eletrólito

contra-corrente.

Vários agentes complexantes vêem sendo testados.

Conforme experiências de Bilal1° e Kreter1*, á-

cido acêtico mostrou ser um excelente meio de separar ions

lantanidicos da fração cérica,mas insuficiente para separar

lons da fração itrica, mesmo num período de tempo muito lon-

go.

Em parte, estes resultados experimentais dão i-

deia, de que a tendência de complexação, é um fator predomi-

nante na separação de lons lantanidicos (fig.2). Um fato curi-

oso nesta experiência é que, a ordem de separação na coluna

mostrou, que a ordem de velocidade de migração dos quatro e-

lementos usados é: Nd>Sm>Ho«Yb. Sendo as constantes de com-

plexação para Ho e Tb menores que as constantes de Nd edoSm,

a ordem deveria ser: Ho»Yb>Nd>Sm.

Observações de Sonesson17'll,de que complexos

mononucleares são formados apenas com elementos da fração cé-

rica (La ao Eu) e que, a partir do Gd até Lu, os complexos
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formados sio polinucleares, podem ser usadas para explicar a

anomalia no comportamento de migração destes elementos, uma

vez que o simples aumento de massa de Nd até Yb não deveria

causar efeitos tão drásticos.

O ácido acético teve sua aplicação na separação

da amostra fornecida pela APM (Administração e Produção da Mo-

nazita), obtendo-se Nd e Sm espectralmente puros, que puderam

ser usados em experiências posteriores.

De alguns dos ácidos aminocarboxilicos usados, a-

penas o ácido iminodiacético (IDA), foi empregado com suces-

so. Este ácido, mostrou ser eficiente na separação de lons das

frações cérica e Itrica reunidas1*. Uma mistura de Nd, Eu, Ho

e Yb, foi separada por este eletrôlito, man período de 30 ho-

ras. A ordem de separação dos lons na coluna, mostrou estar de

acordo com os logaritmos das constantes de formação dos com-

plexos (fig.2) isto é: Nd>Eu>Ho>Yb (fig.6).

Devido â facilidade de deposição dos lantanideos

no eletrodo, o uso de um ion protetor, é necessário em todas

as experiências em EMCC. 0 referido ion, deve ter mobilidade

maior que qualquer ion lantanidico. Cs+ ou K*, são os ions

normalmente usados.

O uso deste complexante, obrigou a introdução de

um segundo fluxo, fluxo secundário, gotejando na região limi-

ts do ion protetor com a mistura lantanidica. A finalidade

deste fluxo secundário, era baixar o pH nesta região, evitan-

do assim, possível hidròlise dos ions lantanidico» ao pene-

trarem na mesma.
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Ao observar-se as constantes de complexacao para

os ácidos glicòlico e láctico (ácidos a-hidrôxicarboxilicos )

(fig.4), era de se esperar, que fossem ótimos meios de sepa-

rar quase todos os elementos lantanidicos. No entanto, difi-

culdades na obtenção dos lactatos, solubilização e estabili-

dade destes elementos em ácido láctico, além de precipitações

na coluna durante o processo, tornaram inviável o uso deste

complexante em EMCC1'.

Experiências com ácido glicólico, foram mais sa-

tisfatórias que com ácido láctico, embora alguns dos proble-

mas apresentados pelo ácido lãctico, tenham se repetido com

este complexante. Numa separação de La, Pr, Nd e Sm, foram ob-

tidas frações puras de La e Sm, enquanto Pr e Nd foram sepa-

rados apenas parcialmente. A figura 7 representa a situação

da coluna após vinte horas de separação. Esta experiência du-

rou mais de 92 horas e, mesmo após este tempo, a distribuição

continuava idêntica á de vinte horas.

Experiências em que estiveram reunidos elementos

das frações ltrica e cérica ou apenas da itrica, tais como:

Ce, Nd, Sm e Gd; Nd, Sm, Eu e Tb; Eu, Ho, Tb e Y e a mistura

Pr, Sm, Er, Yb e Y, não tiveram resultados positivos devido

á deposições destes ou de alguns deles na coluna, num período

de tempo inferior ao tempo necessário á separação. Um exemplo

típico deste problema, foi o da separação de La, Sm, Er, Yb e

Y que, com apenas cinco horas de término de colocação da amos-

tra na coluna, precipitações já tiveram inicio19 (fig.8).

Mediante tais resultados,pode-se concluir, que o á-
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cido glicôlico favorece apenas a separação dos ions da fra-

ção cérica. Portanto, seu uso em EMCC pode ser perfeitamen-

te dispensável» uma vez que resultados similares foram obti-

dos com ácido acético com duas grandes vantagens:

19) por ser o ácido acético de mais baixo custo.

2?) a pequena solubilidade dos ions lantanidicos

em ácido glieólico requer que a solubiliza-

çao dos mesmos se faca através de um outro

reagente (ácido acético, ácido nitricô, etc)..

causando,na maioria das vezes, uma grande e-

levação na corrente durante a colocação da a-

mostra,o que pode causar transtornos irremedi-

áveis, além da grande perda de solução de â-

cido glicôlico devido á presença do ion 3S-

tranho. Soluções de acetato são lançadas di-

retamente na coluna sem qualquer problema.

O presente trabalho, que é uma continuação des es-

tudos já mencionados1*'1', tem por finalidade testar um ou-

tro eletròlito contra-corrente na separação dos ions lanta-

nidicos por EMCC: o ácido o-hidroxiisobutirico.

Este complexante já foi aplicado com sucesso na

separação destes elementos por coluna trocadora de ions,20"2*

• mostrou ser superior aos ácidos lácticos e glicôlico com re-

lação ao fator de separação, e certas condições operacionais

tais como fluxo, temperatura etc, ao EDTA.

As acentuadas diferenças nas 1a* constantes de

complexação do ácido o-hidroxiisobucirico com os elementos
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lantanidicos, (fig.5), e a sua razoável solubilidade em água,

determinaram a escolha deste complexante como eletrôlito con-

tra-corrente.

Experiências com a-HIBA 10** e 5.10~ M * misturas

de ions lantanidicos, sempre que possível de números atômi-

co» consecutivos, foram realizadas» tentando-se estabelecer

condições ideiais de separarão»

Um outro objetivo foi o de tentar dar maiores

esclarecimentos quanto ao efeito predominante que causa dife-

rença nas velocidades de migrarão dos j.ons lantanidicos.



C A P I T U L O 1

1 . ELETROMIGRAÇÃO CONTRA-CORRENTE

1.1 Introdução ao Principio do Método

Como os fundamentos teóricos deste método de se-

paração, bem como a aparelhagem utilizada, ja foram discutidas

na literatura7"1 " 2 S' 1 7, este capitulo restringiu-se a dar a-

penas uma pequena introdução ao principio da eletroraigração

contra-corrente, mencionar alguns fatos históricos no desen-

volvimento desta técnica e apresentar o equipamento usado nes-

te trabalho.

O principio do método, desenvolvido por Brewer e

Madorsky,'"* consiste em dirigir um fluxo contra-corrente de

um eletrõlito, contra a mistura iônica que migra no caupo elé-

trico. Se a velocidade do fluxo corresponde á velocidade me-

dia dos ions, o centro de gravidade destes permanecera esta-

cionar io. Enquanto os ions mais rápidos migram contra-corren-

te, os mais lentos serào arrastados pela solução eletrolitica.

O processo„ inicialmente desenvolvido na separação

dos isõtopos de urâní>, foi aplicado com sucesso na separação

dos is&topos de potássio, cloro e cobre3"'. Apesar do sucesso,

• técnica usada por Brewer e Madorsky**"' apresentava uma sé-

rie de deficiências, tais como formação de bolhas de ar «ca-

minhos preferenciais ou canais no interior da coluna, que im-

possibilitavam uma separação continua dos componentes.
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A coluna utilizada por eles era constituída de

um tubo de vidro eropacotado normalmente com areia, fechado nas

duas extremidades por dois diafrágmas, sendo um fixo e outro

móvel. A finalidade da areia, algumas vezes substituída por lã

de vidro, algodão ou pequenas esferas de vidro, era o de redu-

zir as correntes de convecção, enquanto os diafrágmas permi-

tiam o ajuste, quando surgiam caminhos preferenciais.

Clusius, Ramirez e Huber*•"", usando uma coluna

aberta não-empacotada,mas com grande numero <?e diafrágmas, e-

liminaram a formação de bolhas de ar (consequentemente o su-

per aquecimento causado por elas) e formação de canais. Ape-

sar de não terem eliminado as correntes de convecçáo, limita-

ram as mesmas ao plano perpendicular á direção do campo. Con-

tudo, uma outra dificuldade ainda permanecia: o controle do

processo. Como a condição exigida para ocorrer separação, é

que a velocidade do fluxo deva situar-se entre as velocidades

de migração dos ions, há necessidade de um controle muito pre-

ciso para que a condição seja mantida.

Trabalhos neste sentido forair realizados por

Konstantinov e col. *2~>5, Pretz" e London17, porém os e-

quipamentos usados por Sles eram extremamente sofisticados e

obviamente de alto custo.
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1.2 Auto-Estabilização da EMCC

A auto-estabilização do processo de separação u-

tilizado neste trabalho, é baseada no fato que» a uma dada in-

tensidade de corrente» o gradiente de potencial local na co-

luna, que determina o equilíbrio (B.U - v_ « O), depende da

concentração local do ion. í, representa o gradiente do po-

tencial elétrico, u a mobilidade do ion e vT a velocidade da

solução contra-corrente.

Para melhor compreensão, costuma-se dividir o pro-

cesso como ocorrendo em duas etapas. A primeira, compreende

o mecanismo que leva á distribuição estacionaria na coluna de

separação (admite-se que todos os ions na mistura tem,naque-

le instante, a mesma velocidade de migração). A segunda etapa

compreende a separação real dos componentes dentro de uma

distribuição total estacionaria. Na prática, os dois proces-

sos ocorrem simultaneamente, ou seja, a separação começa a o-

correr mesmo antes que a mistura atinja o equilíbrio.

0 campo elétrico numa determinada região depende

da concentração do lon nesta região e da tensão aplicada. A

medida que os ions vão se acumulando, haverá um aumento na

concentração e, como conseqüência, uma diminuição do campo e-

létrico, até que a condição de equilíbrio, í.ui«vi«v_ seja a-

tingida. Qualquer modificação do fluxo, concentração ou ten-
i

são, durante o processo, provocará uma reorganização, • um
i

novo equilíbrio será alcançado se» necessidade de interferên-
i

ela externa ao sistema.
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A concentração do ion no estado estacionar!o é

determinada pela equação:

Ce. leg.g/cm3j (1)

I • corrente elétrica em ampére (A)

t • numero de transporte

P « numero de Faraday (A.seg/eq.g)

N » taxa de escoamento (cm /seg)

Observando-se a equação acima, nota-se que dois

dos parâmetros são constantes, P e t , mostrando que a concen-

tração do ion no estado estacionário é função apenas da cor-

rente (I) e da taxa de escoamento (M) , cujos valores podem ser

mantidos constantes sem a necessidade de sistemas complicados

Ôm regulagem.

Uma vez atingido o equilíbrio estacionário da mis-

tura, a nova fase é a de separação propriamente dita, onde os

ions mais velozes migram contra-corrente, satisfazendo a con-

dição ê.ui<vL, substituindo os mais lentos» cuja condição E.

u&<v. ê obedecida. Os lons de carga oposta aos que estão sen-

do separados, caminham em direção ao eletrodo com velocidade

A remistura dos lons causada principalmente pela

distribuição não-homogenea na velocidade da solução contra*

corrente e a convecçao pelo gradiente de temperatura da solu-
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ção, limita este processo de separação.

O fator de separação Q de uma coluna no estado es-

tacionar i o ê dado por:

AM
 n

Q « ( 1 • - — - ) (2)

ü
onde — ^ é a diferença relativa na mobilidade iônica e n o

u

numero &e pratos teóricos.

O número de pratos teóricos depende não somente

das condições experimentais, como da velocidade da solução

contra-corrente eda extensão da distribuição dos ions (X),mas

também de um coeficiente efetivo de difusão (Def) segundo a

equação (3)

(3)

Finalizando esta introdução resumida sobre o prin-

cipio da eletromigração contra-corrente auto-estabilizável, a-

presentaraos uma outra aplicação interessante deste método.

Como jâ foi mencionado, no estado estacion&rio de

separação, as velocidades v^,. dos ions separados são iguais

â velocidade da solução contra-corrente.

VL

Esta relação pode ser usada para determinar de u-

M maneira muito elegante e simples a mobilidade iônica de um

lon. Quando, por exemplo, a mobilidade iônica u,, de um ion for
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conhecida, basta medir o perfil de voltagem ao longo da colu-

na, onde se situam os ions (1) e (2), para calcular u_. A in-

clinação das retas obtidas nestas medições ê inversamente pro-

porcional ás mobilidades iônicas. No capitulo 2 são apresen-

tados alguns resultados experimentais, exemplificando melhor

o principio deste método.

1.3 Descrição do Equipamento usado neste Trabalho

A figura 9 mostra um esquema geral do sistema u-

tilizado neste trabalho. A figura 10 complementa o equipa-

mento. O sistema compreende quatro partes principais:

a)- Sistema de alta tensão

b)- Sistema de alimentação do fluxo contra-cor-

rente

c)- Coluna de separação

d)- Sistema de refrigeração

a)- Sistema de alta tensão

Esta parte do sistema é constituída de um esta-

bilizador automático de tensão (entrada: 125V-2O%; salda de

125-1%; 2úkVA) e um transformador de alta tensão em combina-

ção com um retificador (potência » 5kVA) (fig.10).

b)- Sistema de alimentação do fluxo contra-corrente

Dois reservatórios superiores armazenam a solu-

ção do eletrólito contra-corrente (fig.9). Uma caixa de ni-

vel constante,(fig.9b), é continuamente alimentada por esta

•olução, cuja altura é fixada por meio de uma bóia, conse-

guindo-ye,assim, um escoamento constante e uniforme durante a
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separação. Uma válvula magnética na salda desta caixa

(fig.9d), impede a passagem do liquido, sempre que houver in-

terrupção no fornecimento de energia elétrica.

A solução do eletròllco contra-corrente é esco-

ada para a coluna de separação (fig.9f) através cie um tubo

capilar (fig.9e), cuja taxa de escoamento é pré-determinada.

Esta solução sai da coluna e é recolhida nos reservatórios

Inferiores (fig.9h). O seu retorno aos recipientes superio-

res faz-se através de uma bomba peristaltica.

c)- Coluna de separação

A coluna usada neste trabalho foi do tipo cana-

leta. Duas placas de acrílico retangulares, com uma espessura

de 25mm, são dispostas em ângulo reto, de maneira a formar u-

aa canaleta. Nas extremidades, duas placas triangulares, de

mesma espessura, fecham a coluna. O nivel do liquido na mesma,

é regulado através de uma salda na extremidade direita (fig.

9f). As paredes internas são divididas em cinqüenta ranhuras

perpendiculares ao eixo longitudinal, com espaçamento de 1 cm

onde são encaixadas placas triangulares de acrílico, chamadas

placas de separação. Estas placas apresentam uma abertura cen-

tral, de forma triangular, fechada por uma tela de nylon,

com abertura dos poros de 25mu.

Em cada extremidade da coluna, estão colocados os

eletrodos de platina.

A figura 11 apresenta a fotografia de uma coluna

com alguns detalhes.
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Neste tipo de coluna, as placas de separação cons-

tituem a parte principal do sistema. Elas têm por finalidade

evitar a remistura da solução e limitar as correntes de con-

vecçr? à verticalidade, provocando continuamente a homogenei-

zação da concentração nas câmaras, além de tornar o fluxo la-

me lar com velocidade uniforme ao longo de toda a seccão da co-

luna. Por esta razão elas devem ser tão perfeitas quanto pos-

sivel, ajustar bem nos encaixes para evitar perda de corren-

te pelas laterais e a passagem de substância, sem que parti-

cipe do process?» de separação. A tela de nylon, onde ocorre

principalmente a separação, devido á sua abertura de poros

muita pequena, está sujeita a eventuais entupimentos que com-

prometem o andamento da separação. Por isto elas devem ser

facilmente removíveis a fim de serem rapidamente substituídas.

d)- Sistema da refrigeração

0 calor desenvolvido durante o processo requer

um sistema de refrigeração. São usados tubos de refrigeração

de vidro Pyrex, colocados em cada câmara (fig.12a e 12b).

Nestes tubos circula água, proveniente de um termostato. De-

vido â baixa capacidade de refrigeração do sistema, um tubo de

cobre (<t>»1Qram) com aproximadamente 10m de comprimento enro-

lado em espiral e imerso num tanque com água circulante, foi

acoplado ao sistema original. Uma queda de pressão de água,

atingindo um certo valor minlmo, provoca,através de uma vál-

vula de pressão em combinação com um relais, a interrupção do

circuito elétrico.



C A P I T U L O 2

2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1 Determinação de La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er,

Yb e Lu por análise de ativação com neutrons

Em experiências anteriores (figs.6,7), a separa-

ção dos ions lantanidicos foi controlada por espectrofotome-

tria de absorção ou por análise de fluorescência de raios-X.

O primeiro método sô pôde ser aplicado para os elementos Nd,

Pr e Sir com picos característicos de absorção em 575,5 ; 444

e 401nm, respectivamente3'. A identificação dos elementos Ho

e Eu, usando este método, nao foi possivel devido a fortes in-

terferências dos eletrôlitos contra-corrente na região do ul-

tra- violeta.

Para a realização das análises por espectrofoto -

metria de absorção,bem como as analises por fluorescência de

raios-X, foi necessário tomar-se amostras com um volume rela-

tivamente grande (2 e 5ml) das frações a serem analisadas. A

retirada destas amostras resultou num desnível da coluna e

provavelmente foi a causa da remistura parcial de alguns e-

lementos em algumas separações nas câmaras vizinhas. Para mi-

nimizar este efeito indesejável, amostras foram retiradas em

maiores intervalos de distância da coluna.

Neste trabalho, a analise por ativação com neu-

trons foi aplicada na determinação dos ions lantanidicos. De-
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vido à alta sensibilidade do método para a maioria destes e-

lementos, uma menor quantidade de amostra foi necessária pa-

ra a realização das análises, permitindo assim, a retirada de

amostra de todas as câmaras onde se encontravam lons lantani-

dicos. Desta maneira, um perfil mais completo de separação

foi obtido.

Para a ativação das amostras, foi utilizado o re-

ator TRIGA MARK I, do Instituto de Pesquisas Radioativas

(IPR), de Belo Horizonte.

As amostras, retiradas da coluna e imediatamente

soldadas em saquinhos de polietileno, foram irradiadas em tu-

bos de polietileno junto com padrões dos elementos a serem a-

nalisados, num fluxo de neutrons térmicos de aproximadamente

11 2

(2-5).10 n/cm .seg (potência do reator a 100kW) na mesa gi-

ratória do reator. Esta mesa giratória, que assegura uma ir-

radiação homogênea das amostras, dispõe de uma capacidade de

duas vezes quarenta posições. 0 fluxo neutrônico nas posições

inferiores da mesa giratória foi de aproximadamente 5.10 n/
2

cm seg. Nas posições superiores, o fluxo foi de 40% menor que

o da posição inferior, segundo informações fornecidas por en-

genheiros nucleares do IPR. Para as irradiações, tiveram de

preferência, posições onde o fluxo neutrônico era maior.

Dependendo da atividade das amostras apôs a irra-

diação e do tempo de meia vida do nuclideo ativado, as amostras

foram medidas logo depois da irradiação ou, apôs um tempo de

resfriamento necessário ao decaimento de radionuclideos inter-

ferentes,ou para reduzir a atividade da amostra.
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Para a determinação dos radionuclideos por espec-

tronetria y, foram usados dois analisadores de multicanais da

firna Hewlett Packard (5422 Digital Processor com 5416 ANALOG

To Digital Converter) de 1O24 a 2048 canais cora detectores

semi-condutores de GeLi e um analisador de 200 canais

(Spectrazoem Packard, Mod. 930) com ura cristal planar de NaI

(TI).

Para a determinação dos picos característicos de

fluorescência de raios-X, bem como os dos raios y na faixa de

O até 150KeV ,foi usado um detector GeLi de 16ram de diâmetro

com área ativa de 200mm e profundidade sensível de 5mm. Es-

te detector, que se encontrava acoplado com o analisador de

tO24 canais, tinha uma resolução de energia de O,65KeV a 122KeV.

Para a medida de picos acima de 150KeV, prefe-

riu-se usar o detector GeLi em combinação com o analisadpr de

2048 canais.As figuras 13 a 25 mostram os espectros caracte-

rísticos Y e raios-X dos padrões ativados, que foram regis-

trados pelo registrador HP 7004 B.

A concentração dos elementos lantanidicos nas fra-

ções retiradas durante as experiências de separação, foi de-

terminada comparando-se as alturas dos picos característicos

dos radionuclideos com as dos respectivos padrões.

As taxas máximas de contagem dos radionuclideos

com tempo de meia vida curta, foram corrigidas com relação ao

decaimento entre a medida do padrão e das amostras.

A seguir, são apresentadas algumas informações

mais especificas sobre a execução das análises.
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la. Pr e Md

Após dez minutos de tempo de irradiação nas po-

sições inferiores da mesa giratória, as atividades provenien-

tes dos radionuclideos Nd-149 (T1/2=1,8h), La-140 (T1/2«42h)

• Pr-142 (T1»2=19h), foram medidas aos picos característicos

de 115, 487 e 1570 KeV usando-se o anallsador de 2048 canais

calibrado de O-2OO0 KeV.

Md, Sm e Eu

As amostras desta separação foram irradiadas nas

mesmas posições da experiência anterior. Foram determinados os

picos característicos a 103, 115 e 122KeV do Sm-153

(T1/2*47h)' N d~ 1 4 9 CTl/2=1,8h) e Eu-152 (T1/2«9,3h). Devido á

alta secção de choque do Eu ( =1400 barn), as amostras onde

Eu estava concentrado apresentavam uma atividade demasiada-

mente alta para ser medida nas mesmas condições que as demais

amostras; por isto as amostras e os padrões foram medidos a

uma distância fonte-detector maior.

Gâ, Tb e Dy

Depois de uma hora de irradiação nas posições in-

feriores da mesa giratória do reator e resfriamento das amos-

tras por um período de 12 horas, tempo necessário para deixar

decair a alt» atividade de Dy-165 (logo após a irradiação

»12m Ci/amostra), as taxas de contagem de Dy-165 (T^2»2,3h) ,

Tb-160 (T1/2-7Od) e Gd-159 (Tl/2»18h), foram medidas a 95,
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229 e 363 KeV, usando-se o analisador de 2048 canais.

Mo e Br

As amostras contendo Ho e Er, fora» irradiadas

juntamente com os padrões durante 1 hora na posição superior

da aesa giratória. Os picos característicos, fora» medidos a

«0,6 e 112KeV dos nuclideos Ho-166 (T1/2=27,2h) e Er-171

(*1/2«7,5h) .

Eu» Gd, Tb, Yb e Lu

A irradiação destas amostras foi feita num perío-

do de uma hora na parte inferior da nesa giratória. Devida a

alta atividade das amostras (=3mCi), causada pela alta secção

de choque de Eu, os espectros y foram analisadas somente 72

horas depois da irradiação. Os picos característicos de Eu-

152m, Tb-160, Gd-159 e Yb-175 foram medidos a 122, 299, 363 e

282KeV respectivamente. Para a determinação de Lu-177 (2O8KeV)

foi utilizado o analisador de 200 canais em combinação com um

cristal planar de NaI (Ti),

Tb, Dv e Y

Nas amostras provenientes da separação destes 3 e-

lementos, apenas Tb e Dy puderam ser determinados por espec-

trometria y dos radionuclideos o Tb-16Oe Dy-165 (T. ,2«2,3h).

Como a atividade do Dy-165 era bastante alta logo apôs a ir-

radiação, 12-15 ir£i, para ser medida com o equipamento dis-
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pcnivel, um tempo de resfriamento tornou-se necessário,

tretanto, durante este tempo a atividade ds Y-90m diminu-

iu também com o seu tempo de meia vida de 3,2 horas* impossi-

bilitando a detecção deste radionuclideo apôs o término do

resfriamento. Por esta razão, a concentração de Y nas amos-

tras de separação, foi determinada por espectrofotometria de

absorção atômica.

2.2 Determinação de Y por Espectrofotometria de

Absorção Atômica

Para as determinaçõesde Y, foi usado o espectro-

fottaetro de absorção Perkin Elmer. Mod. 303 e uma limpada

de itrio de catodo oco, seguindo-se nas análises, as condi-

ções operacionais apresentadas na tabela 1.

Parâmetro valor

comprimento de onda

corrente da lâmpada

abertura do slit

gás suporte

pressão do gás suporte

gás combustível

pressão do gás com-

bustível

4102 ft

3(O,3mm/2A)

N20

30 psig

acetileno

8 psig

Tabela 1t Condições padrões para a deter-

minação de Y com P.E. 303
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A figura 26 Mostra a curva de calibraçào, consti-

tuída a partir de soluções padrões de Y(NO~)3 de O; 29*7;

59,3; e 88,9 ug/ml.

2.3 Determinação de Mobilidades Iônicas por BMCC

2.3.1 Pré-experièncias para testar a aplicabilidade do méto-

do, usando o par de ions K^/Na*

Como jà foi Mencionado no capitulo 1, o equilí-

brio de contra-corrente

pode ser usado para determinar a mobilidade de um ion, quan-

do sio conhecidos a mobilidade de um, e os campos elétricos na

faixa da coluna ocupada pelo referido ion e pelos ions a de-

terminar.

Para testar a aplicabilidade deste método, foi

feita uma separação dos Sons potássio e sódio, onde as mobi-

lidades iônicas são bem conhecidas. A 1800 kV e um fluxo con-

tra-corrente de a-HIBA 5.1O"2 M de 4,6 ml/min, foi gotejada

uma mistura de K2CO3 e Na2CO3 dissolvida em a-HIBA. Apôs du-

as horas, a distribuição estacionaria foi controlada, e apôs

mais quatro horas a separação de potássio e sódio, tinha se

completado. A corrente, na fase estacionaria do processo, foi

de 0,65 A, a temperatura, na faixa do sal, de 35°C e a distri-
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buiçào dos ions K+, da câmara 1 à 13 i o Na*, da câmara 13 à

27. O potencial de cada câmara foi medido contra o cátodo.

A figura 2? mostra os resultados experimentais.

Como no estado estacionârio,

TITt " TlaTIa " VL í5)

pode-se esperar que:

Dsando-se os dados do gráfico 27, obtém-se

( 3 5o c )

O valor de 1,43, obtido experimentalmente, concorda perfeita-

mente com o valor esperado teoricamente.

1 - 88,21; 1 - «1,53 ** - 1,43 (39)
°k Tia Tia

2,3.2 Determinação da diferença relativa na mobilidade iôni

ca entre Pr e Hd em a-HIBA

Orna vez verificada a validade do método, partiu-

se para uma experiência com os lantanldeos. Uma separação de

Pr/Nd em a-HIBA 5.10 M, foi realizada para determinar como

a diferença relativa na mobilidade iônica •• •£•" • dos ions lan-
ü

tanidicos varia em presença do eletrólito contra corrente com-

?l«xante«

Aplicando-se uma tensão de 2,0 kV e uma taxa de
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to do eletr&lito contra-corrente de 4,9 ml/min, foram

introduzidos nas priKsiras câmaras da coluna *O,3g de K2CO3

dissolvido em o-HIBA 5.1O"2 N. Aproximadamente uma hora de-

pois, o potássio tinha se distribuído até a câmara quatro, o

que podia ser observado pelo aumento brusco do campo elétrico

entre esta câmara («15 Volt cm*" } e as câmaras seguidor as

(MO Volt cm ), onde o eletr&lito contra-corrente encontra-

puro.

O potássio não serviria apenas cos» eletxóliLo

protetor, stas também coso lon de referencia de mobilidade co-

nhecida. Mantendo constante estas condições de equilíbrio, a

eletr&lise contra-corrente teve prossegui— nto por atais 24 ho-

ras. Durante este período a separação de Pr/Md ja podia ser

observada visualmente, pelo aparecimento de zonas coloridas,

características dos elementos puros (Pr, verde e Md rõsea).

Apôs certos intervalos de tempo, foram retiradas amostras e a-

nalisadas por espectrofotometria de absorção nos comprimentos

de onda 444nm (Pr) e 577,5nm (Md) para acompanhar a separação

destes elementos. O aparelho usado, foi o espectrofotometro

Beckman Nod. DB-GT. Apôs 24 horas nenhuma impureza de Pr na

faixa de Nd e vice-versa foi constatada por espectrofotome-

tria. Nesta fase da experiência, o potencial de cada ctmara

ocupada pelo K, Pr ou Hd foi medido contra o catodo. A figura

20 mostra a representação gráfica destas medidas. Como se po-

de observarra tangente •y? muda significativamente para o

par de lons K/Pr e menos acentuada para o par Pr/Md. Com os

respectivos valores das tgo(tgaK*16 Volt cm'
1, tgopr«39,3Volt
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em*1 e tgo^-45 Volt cm"1) e a mobilidade conhecida do K+,

as diferenças relativas na mobilidade ionica entre K/PrePr/Nd

ser calculadas. Como a temperatura na coluna foi aproxi-

tnte 45°C, foi usada acondutância limite (1^ de K* a es-

ta temperatura, para calcular a mobilidade ionica do potássio.

-1
- 0,00119

A. seg.eq/g"1

Com este valor e as tangentes determinadas a par-

tir do grafico 28, as diferenças relativas na mobilidade iôni

nica foram calculadas como a seguir:

TC • * **Pr»TPr

1/2(upr

- 0.000423 ,

O,00O454

• para o par de lons K/Pr,

Au (K/Pr) ^ 0.00075 „ O 8 4

ú O,OOO873

Enquanto a diferença relativa na mobilidade iôni-

ca entre K e Pr foi de * 84 %, para o Pr e Hd esta diferença

foi de apenas 14 t.
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2.4 Pré-Bxperiências COM O-HIBA para Determinar a Concentra-

ção Ideal da Solução Contra-corrente a ser Aplicada na

Separação dos Ions Lantanidicos

Experiências preliminares com uma solução de

e-BIBA 0,111 i uma mistura de apenas dois elementos lantanidi-

cos (Pr e Md) mostraram a aplicabilidade diste complexante co-

mo eletrolito contra-corrente.

Comprovada a viabilidade de uso deste ácido* par-

tiu-se para uma separação de elementos da fração cérica e 1-

trica reunidas. Orna mistura de Sm, Eu, Gd, Tb e Dy foi lançada

na coluna sob forma de acetato, em virtude da pequena solubi -

lidade dos hidróxidos dSstes elementos no referido meio.A ten-

são aplicada foi de 2,3 kV, que resultou numa corrente aproxi-

mada de 0,5 ampére, usando um fluxo de 4,9ml/min. Como ion pro-

tetor, foi usado o potássio. Apôs um período de dez horas do

termino de lançamento da amostra na coluna, surgiram cristali-

zações nos diafragmas, além de cristalizações superficiais

(tubos de refrigeração, bordas da coluna e bordas superiores

dos diafragmas) do próprio a-HIBA. A figura 29 mostra o espec-

tro de raios-X da fração cristalizada em um dos diafragmas.

•este espectro, podem ser observadas as presenças de Gd

(Lo-91,84°), Tb (La«87,87°) e Dy (La«84,18°) entretanto, Sm e

Eu nio se fizeram notar, mesmo quando a escala de maior sensi-

bilidade do aparelho foi usada. A figura 30, mostra um dos

diafragmas, com cristalizaçois dos lantanideos, causando uma

obstrução total.
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Com o intuito de minimizar o problema de crista-

lizações do <x-HIBA, bem como buscar uma solução ao caso de se-

parações da fração itrica, resolveu-se diluir a solução a 5.10

molar (M). Com a diluição, houve um decréscimo na condutivida-

de e,em conseqüência, uma diminuição na corrente. Como a con -

centração por câmara é função direta da corrente, a capacidade

da coluna ficou reduzida.

2.5 Experiências de Separação dos ions lantanidicos com

a-HIBA 5.1Õ2 M

Na maioria das experiências, misturas de apenas 3

elementos foram separadas, afim de se obter uma melhor distri-

buição na coluna.

O fluxo de 4,9 ml por minuto e o K como ion pro-

tetor, são elementos constantes em toda a série de experiênci-

as realizadas e, por isto, não serão mencionados ao longo das

discussões.

2.5.1 Separação de La, Pr e Nd

Neodimio sob forma de oxido (52Omg de N2<>3) foi

transformado inicialmente em nitrato e em seguida a hidróxi-

do. Praseodimio,que já se encontrava sob a forma de nitra-

to Pr(NO3)3.5H2O-1,3833 g , foi convertido diretamente a hi-

dróxido. O lantânio, apesar de estar sob forma de nitrato, foi

necessária a sua conversão a oxido, antes das etapas subse-

quentes, devido ao elevado estado de hidratação deste sal.



30.

(52Ong de La2O3 foram tomadas). Os hidróxidos resultantes, após

várias lavagens para eliminar o nitrato e o excesso de amíonèa,

foram transformados em acetato. Os três acetatos reunidos (vo-

lume total de 53 ml), foram lançados na coluna, na câmara dois,

num período de dez minutos. Normalmente o aparelho entra em

funcionamento uma hora antes,aproximadamente, para que o lon

protetor atinja o equilíbrio. A tensão aplicada foi de 2,0 kV,

que resultou numa corrente estacionaria de 0,32 A. A distribu-

ção dos ions lantanidicos na coluna após 48 horas era da câma-

ra 4 â 36. A figura 31 mostra gráficamente o resultado desta

separação.

2.5.2 Separação de Nd, Sm e Eu

Uma vez que os três elementos se encontravam sob

forma de óxidos, a marcha analitica seguida na obtenção dos hi-

dróxidos, foi a mesma utilizada na obtenção de hidróxido de

neodimio da experiência anterior. O volume total dos acetatos

foi de 45 ml. A amostra foi lançada na câmara seis, durante um

período de dez minutos. A tensão 2,OkV resultou numa corrente

estacionaria de 0,3 A. Após 48 horas, a distribuição destes e-

lementos era da câmara 8 à 48. A figura 32 mostra as curvas de

separação destes elementos.

2.5.3 Separação de Gd, Tb e Dy

A preparação analítica das amostras seguiu a mar-

cha de rotina. Cento e dezesseis ml, foi o volume obtido da
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solubilizacão dos hidróxidos em ácido acético. 0 tempo de co-

locação da amostra foi de aproximadamente duas horas. Devido

à baixa correntef resultante da aplicação de 2,0 kV, houve ne-

cessidade da elevação da tensão para 2,4 kV, A figura 33 re -

presenta a distribuição dos ions obtida após um período de 48

horas de separação.

2.5.4 Separação de Ho e Er

A figura 34 mostra o resultado da separação de Ho

e Er apôs 45 horas. No estado estacionário, os lons foram

distribuídos entre as câmaras 6 e 40. O volume total da solu-

ção introduzida na coluna foi de 20 ml contendo 539 mg de

Ho2°3 e 5 3 5 m g d e Er2°3 s o b í o r m a d e acetato. A tensão apli-

cada nesta experiência foi de 2,4 kV, que resultou numa cor-

rente estacionaria de 0,30 A.

2.5.5 Separação de Eu, Gd, Tb, Yb e Lu

Após estabelecimento de uma zona protetora de K ,

que se extendeu até a câmara quatro, foi gotejada na coluna

uma mistura de Eu, Gd, Tb, Yb e Lu, sob forma da acetatos. A

2,4 kV e uma corrente estacionaria de 0,4 A, os lons lantani-

dicos se distribuíram entre as câmaras 2 e 34. Após aproxi-

madamente 80 horas de separação, fortes cristalizações tive-

ram inicio na superfície externa dos diafragmas e dos tubos

de refrigeração, que impossibilitaram a continuação da expe-

riência. Amostras retiradas após 72 horas foram analisadas,
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cujos resultados são mostrados na figura 35.

2.5.6 Separação de Tb, Dy e Y

Como nas experiências anteriores, a mistura dos e-

lementos lantanidicos [1,106g Y(NO^)^.5H.0, O,516g de Dy-O,

e O,517g de Tb-O,], previamente transformados em acetatos/foi

gotejada na coluna, quando K já tinha atingido uma distribu-

ição estacionaria. Após término do lançamento da amostra,a ex

periência teve continuidade por um período de 48 horas a 2,4

kV e 0,34 A. Apôs este tempo foram retiradas amostras e ana-

lisadas através dos métodos descritos em 2.1e 2.2. A distri-

buição dos elementos lantanidicos extendeu-se das câmaras 6 à

43. A figura 36 mostra a distribuição dos ions na coluna.



C A P I T U L O 3

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As experiências de separação tem mostrado, que o

complexante, ácido ct-hidroxiisobutirico (a-HIBA), pode ser u-

sado com sucesso na separação de ions lantanldicos por EMCC.

A figura 31 mostra que uma mistura de La, Pr e Nd

dentro de 48 horas pode ser eficientemente separada. Foram ob-

tidas frações dos referidos elementos com uma pureza >> 99,9%.

Num mesmo periodo de tempo, uma mistura dos elemen-

tos Nd, Sm e Eu foi também separada (fig.32). Enquanto que

nas frações de Nd, nenhuma impureza de Sm foi detectada (e

vice-versa), foram encontrados traços de Eu em quase toda a

faixa ocupada pelo Nd e Sm. Entretanto, o fator de separação

foi maior do que 100 na maioria das frações de Nd e Sm. Na

faixa do Eu, os outros dois elementos não foram detectadas

A figura 33 mostra o resultado da experiência de

separação de Gd, Tb e Dy. Enquanto Gd e Tb são nitidamente se-

parados, Dy extende-se até o inicio da distribuição de Tb,

embora a maior parte de Dy se encontre bem separado do Tb.

Esta tendência do Dy de espalhar-se na coluna foi também ob-

servada num outro experimento, na separação de Tb, Dy e Y, a-

presentada na figura 36. No momento, não hã uma explicação pa-

ra este comportamento anômalo.

A figura 34 mostra que os lantanideos Ho e Er,

pertencentes á fração itrica, podem também ser razoavelmente

separados.
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Na experiência de separação, onde participaram os

ions lantanídicos Eu, Gd, Tb, Yb e Lu, somente frações puras

de Tb e Eu foram conseguidas; os demais elementos foram sepa-

rados apenas de forma parcial, com um maior fator de separa-

ção apresentado pelo par Gd/Eu = 1 0 , e para os pares de ions

Yb/Tb e Lu/Yb de aproximadamente 7.

Em quase todas as experiências, foi observado, que

a velocidade de migração dos ions lantanidicos diminui com o

aumento do número atômico. Este efeito, a priori poderia ser

interpretado pela influência da massa do ion na sua veloci-

dade no campo elétrico" ° "*l , ií3ta explicação foi apresentada

po3r Lindemann. Neste modelo extre-

mamente simples, a razão das velocidades de dois ions (w^w.)

no campo elétrico deve ser proporcional aos inversos da raiz

quadrada das massas envolvidas:

wi (7)

A razão das velocidades é igual ao fator elemen-

tar de separação (e).

Não se pode esperar que um modelo tão simples pos-

sa explicar de fato o comportamento de migração, uma vez que

fatores importantes como hidratação dos ions, diferenças no

comportamento de complexação, foram completamente desprezados.

Mesmo quando são usadas as massas reais áos ions

hidratados, não se consegue concordância com as observações
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experimentais.

Um exemplo poderá ilustrar melhor: Os ions D ,

e Y possuem aproximadamente o mesmo raio iônico íY=O,88&,

Dy=O,9oR), entretanto as massas atômicas são diferentes (Y =

88,92, Dy=162,46).

Aplicando-se a equação (7)e, usando-se as massas dos

ados (Me .1

separação da unidade é:

lons hidratados (Me .10.H20),o desvio do fator elementar de

m(Dy+3.10 H,0) _ -
- ' • 0,13

m(Y+3.10 H20)

Como este valor é muito alto, teoricamente a se-

paração de Y e Dy deveria ocorrer facilmente. Valores da lite-

ratura1*2 e experiências descritas neste trabalho mostram que

a separação não é tão fácil e que Y não é o lon mais rápido,

mas, o Dy com quase o dobro da massa atômica (fig.36).

Isto mostra claramente que o efeito de massa não

pode ser o responsável pelas diferenças nas velocidades de mi-

gração dos lons lantanldicos. Tudo indica que, diferenças nas

constantes de equilibrios de hidratação, complexaçao ou ou-

tros equillbrios químicos, são as causas para diferenças na

velocidade de migração de lons isotópicos ou não isotópicos.

O efeito drástico de diferenças em equilibrios de

complexacão á velocidade de migração dos ions lantanidicos foi

mostrado neste trabalho.

Em soluções aquosas os lons não complexados de
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+3 +3Pr e Nd possuem uma diferença relativa na mobilidade iô-

nica (Upr"11™^) /^pr/Nd **e aProximaãamente 1#7%. Esta diferença

aumenta para 14% numa solução de a-HIBA (5.10~ M) onde existe

um equilíbrio entre os ions Pr e Nd e as espécies comple-

xadas Pr+2 (a-HIBA) e Nd+2 (a-HIBA) .

Somente este reforço das diferenças relativas na

velocidade de migração,permite separar os elementos lantani-

dicos por EMCC num tempo razoavelmente curto (48 horas).

Martin e Lübke , tentaram separar uma mistura de

YfDy e Tb aplicando também o principio da eletromigracão contra

corrente, entretanto empregando uma aparelhagem completamente

diferente da usada neste trabalho. Trabalhando sem agente com-

plexante (ions lantanidicos como brometos) não conseguiram u-

ma modificação significativa na composição da amostra, após

três dias de separação.

Entretanto é interessante mencionar que as pe-

quenas modificações nas concentrações dos lons permitiram es-

tabelecer a ordem da velocidade de migração:

WTb > WDy > WY

Esta ordem, corresponde aos resultados experimen-

tais descritos neste trabalho (fig.36).

Em quase todas as experiências de separação foi

constatado que a velocidade de migração dos ions lantanidicos

cm a-HIBA, diminui com o aumento da primeira constante de es-

tabilidade dos complexos.
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Esta observação está em concordância com outras

experiências já mencionadas na literatura1*'11 e manifesta a

teoria dos autores deste trabalho, que a diferença no equilí-

brio de complexação é o principal responsável pelas diferen-

ças na velocidade de migração.

As únicas excessões que foram observadas, são os

ions Gd e Y.

A figura 35, mostra que a ordem da velocidade de

migração é Eu>Gd>Tb, enquanto as primeiras constantes de com

plexação aumentam na ordem Gd>Eu>Tb (fig.5).

Com a mesma justificativa, podia-se esperar que na

experiência de separação de Tb, Dy e Y, a colocação dos ions

na coluna devia ser Tb, Y, Dy, conforme valores da primeira

constante de complexação (logK.(Tb)=3,O6 ; logK^(Y)=3,2O ;

logK1(Dy)=3,26).

Experimentalmente foi achado que Y icigra mais len-

tamente do que Dy.

Iara o diferente comportamento dos ions Gd e Y,

presentemente não se tem explicação. Entretanto é interessan-

te notar que a ordem de velocidade de migração destes ions

está em perfeita concordância com o decréscimo de basicidade

dos ions lantanidicos, devido á contração lantanidica. Dife-

renças na basicidade refletem na hidratação, hidrólise e

formação de complexos deste ions. É possível que neste caso,

equilibrios de hidratação e (ou) hidrólise sejam parcialmente

responsáveis para a localização anômala destes ions em rela -

ção a velocidade de migração.
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Outras experiências con o objetivo de determinar

as diferenças relativas na velocidade de migração dos ions

lantanidicos em diferentes complexantes de concentrações va-

riáveis, são necessárias para a otimização do processo de se-

paração.



39.

8

O
•o
O

o
X

CO

•o
55

o»

dl

CO

«
M
3
O»



1.0

l « C« ft N« lm (ti 0« Tk Oy Nt If Tm V» Lit

Figura 2s Variação dos logaritmos das constantas da compla-

xação com os ácidos acético(HAc) a iminodiacatico

(IDA)



12.0

16.0-

11.0

10.0 -

2001

19,0 -

ll'.O -

ir.o -

c« ft N« tm fw 0« T» 0» »'• U Tm T» L»

Figura 3: Variação dos logarltmos das constantes da complaxacao com alguns

ácidos aminocarboxllicos (NTA), (DCTA) e (EDTA)



tr Tm Vk lu

Figura 4: Variação dos logaritmos das conatantet de complexaçao com os

ácidos ct-hidroxisarboxllicos (HLat) e (HGlic) . IO



5.0

1.T9

I.S

X-HIOA

I I . I
Ct Pr NO Sm, . CM Tb Oy N* Cr Tm Vb t u

Figura 5: Variação dos logaritmos da constante de
complexaçao com ácido a-hldroxiisobutirico
(a-HIBA).



44,

i

;

1

r

i

;-

!

t \

I

i

" 1

•

c

• •

w

1

N

1

o^ 'r
1
^ ,

/ ^
A

V

N;

\

v

•
1

•

I t / 0 1 ' • ' * • ) 1
c

1

M
>-

J

*—>fl

•
*

c

* 1 ^ ^ o

1

•

E

•

•

z

o
n

s

£

»e»»i|U»9V09

o
O

+J
4)
U
<0
"•H
•o
oc• H

E
• H

0
•D

O
«a
E
D
Ü

0)

0 •
X

w

•a
z
0)

•o z
0 ^

<d <

<U H
to - ^

• t

VD

10
u3
tJ>



' o

Cate4*

10 20 JO 40

Númtr* 4o < lmtr<

Flint» T Separação «• L«. Pr. N4 • fmcem ácido «liec'liee 0,1 - N

SO



46.

Figura 8: Diafrágma com precipitação de

lantanideos em ácido glicòlico 0,1M.
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Figura 10: Sistema de alta teneao.
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Figura 11: Coluna de separação
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Figura 12a: Tubo de refrigeração usado

nas câmaras dos eletrodos.

Figura 12b: Tubo de refrigeração usado

nas demais câmaras.
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Figura 29: Espectro de raios-X da fração cristalizada

de lantanideos com a-HIBA O,1M.
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Figura 30: Diafrãgma com cristalizações

de lantanideos em a-HIBA 0,1M.
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-2.Figura 33: Separação de Gd, Tb e Dy com a-HIBA 5.10 M.
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Figura 36: Separação de Tb, Dy e Y com a-HIBA 5.10 M.
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