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COfiPARAÇAO ENTRE A EXTRATIBILIOAOE OA TRICAPRILILAMINA E OA TRILAURILAMINA

NA EXTRAÇÃO DE URÂNIO E HOLIBOÊNIO OE LICORES DE BAIXA CONCENTRAÇÃO.

JOÃO DUARTE NETO*

SOLANGE VAZ COELHO**

Departamento da Tecnologia Mineral

COTN-Nuclebrâs

RESUMO

Foi feito um estudo com o objetivo de comparar a habilidade de a

Trilaurilamina e Tricaprl 11 lamina extraírem urânio e mollbdênio de lixivias

sulfúricas de baixo teor de urânio, apresentando uma relação no/U = 40*.

Os dados comparativos foram obtidos de testes descontínuos usan-

dc-se soluções orgânicas de composição similar. Determinou-se as caracterís_

ticas de extração dos solventes pelo desenvolvimento de isotermas de equilí-

brio e avaliação da capacidade de saturação das aminas. Determinou-se as ca_

racterísticas de separação das fases, as tendências para formação de emul -

soes e a interferência de impurezas.na extração.

INTRODUÇÃO

A purificação de urânio pelo método de extração por solventes é

um processo bastante usado na hidrometalurgia do elemento, não só devido a

sua alta eficiência, como também pela facilidade de operação do processo.

Além disso, apresenta baixo custo de capital e pode ser adaptado para contr£

le automático}1

Numa Instalação de concentração, o minério uranífero é geralmen-

te submetido a uma abertura ácida, objetivando a solubilização das espécies

de interesse. 0 mollbdãnlo presente no minério é também solubillzadu e acom

pan ha o urânio nas lixivias sulfúricas.

Os licores obtidos da llxlvlação são em seguida submetidos a eta_

pa de extração por solventes, qua s« divide essencialmente em duas outras :
extração • re-extraçáo. Na extração ais) espécla (s) da interessa é (são)

*Eng* Químico, Mestra em Ciências, ufrtG, Olvlsão da Processos-COTN-Nuclebrás

**£ng- Química, chefa d« Olvlsão da Processos-COTN-Nuclebrás
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transferida (s) para uma fase orgânica (extratante) e na re-extração essa(s)

mesma (s) espécie (s) é (sâo) transferida (s) de volta para uma outra fase

aquosa (re-extratante). Pela seleção adequada das condições de operação po-

de-se obter elevados fatores de concentração.

AT1INAS COMO AGENTES EXTRATORES

As amines terclârlas dissolvidas em um dlluente Inerte sâo

bastante usadas para purificar o urânio proveniente das llxfvlas sulfúricas

de seus minerais. Apresentam caráter aniônico e. portanto» extraem somente

os constituintes metálicos capazes de formar espécies aniônicas em solução*

Usualmente são modificadas com um álcool 'ts cadeia longa, para se obter

uma boa separação de fases e evitar o fenôi.ano de formação de terceira fase.

A presença do álcool acarreta também um aumento no coeficiente de extração

do urânio, quando adicionado em quantidades não muito elevadas.

Nas lixlvias sulfúricas o urânio apresenta-se sob a forma

de complexos anlônicos, predominantemente U0 CSO ) e U0,CS0 1 . Esses com
- 14L """

plexos são extraídos pelas aminas por un mecanismo de troca iõnica 'inicial-

mente elas extraem o ácido sulfúrico de acordo com a reação:

2 R N • H SO - ÍRJW) SO
3 íorg) Z 4íaq) 3 Z *í

onde R N simboliza uma amina terclária e os subscritos org e aq Indicam

espécies em fase orgânica e aquosa. respectivamente.

Os sais formados extraem os complexos anlônicos da seguinte

forma:

2 CR,NH) SO. • U0 ISO.)"4 - CR NH) U0 (SO ) • 2 SO"2

3 Z 4» « Z ™ -a 3 4 Z 4 3r _« *
í o r« } 3(aq) (orí) 4(aq)

0 mollbdãnlo presente na lixivia é também extrrffdo pela ami-

na sendo posterlorments recuperado economicamente como subproduto do proces-

so 4a fixlTâção da urânio. '
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ESQUEMAS DE SEPARAÇÃO

Ools esquemas gerais sôo possíveis para a separação urânio/
molibdènio.

Etqusme • B

CitroçS» d*
U S Me

i

ft»-aitroç.8e de II

A«-«ilroçOo de
M*

. . .

PraelpIlocOo tftU 1

PrvcIpItoçOo da
Me

EitroçBe d«
U • Me

Ra-tktroçfle conjunta
d» If e Me

t

Precipitada*
da U

r

Praclpltoffla
da Mo -

Pelos dois esquemas o urânio e molibdSnio são extraídos pe-
la amlna. Através do esquema A o urânio a em seguida re-extraído pop uma
solução seletiva Cv.g. NaCl) a precipitado posteriormente como dluranato da
amonia, enquanto o molibdSnio i removido por uma solução alcalina Cv.g^a-
que também regenera o solvente a o torna apto para um novo c ic lo ° \ Em se -
guida o molibdènio á precipitado como mollbdato da c a l d o . Atra vás do as -
quema B, seguindo-se a extração, o« rfof« eiPmentoí »5o conjuntamente Tf—r -
traído» com uma solução da carbonato do sadio qua também regenera a amina.
0 urânio i antão precipitado seletivamente pela adição de perõxldo da hidro-
gênio a o mollbdSnio á posteriormente precipitado numa das forma» da seui



concentrados comerciais.

Neste trabalho, apresentamos um estudo para comparar a hábil î

dade de duas aminas comerciais» Alamina 336* e Adogem 363**, para extrair'

urânio,e molibdinio das llxívias sulfúricas produzidas do minério da região

de Figueira-PR. As lixívias produzidas são pobres em urânio e apresentam u-

ma relação Mo/U = 35%. suficientemente alta para recuperação do molibdênio.

As investigações foram realizadas em laboratório pelo desen -

volvimento de curvas de equilíbrio, para avaliação da capacidade de satura -

çâo dos solventes nas concentrações estudadas. Analisou-se também as carac-

terísticas de separação de fase e as tendências para formação de emulsõe?.

EXPERIMENTAL

As composições das soluções orgânicas usadas nos experimentos

foram escolhidas similarmente aquelas encontradas na indústria.

«nina terciâria 0,05

agente modificador (tridecanol) 2,5% v/v '

diluente (querosene)

Estas soluções foram pré-equilibradas com quantidade este

quiométrlca de ácido sulfúrico para formação do sulfato normal de amina*

Usou-se como fase aquosa a lixivia obtida de uma amostra do
(2)

minério de Flgueira-PR, cuja composição encontra-se na Tabela I. 0 pH do

licor, inicialmente 0,6, foi ajustado para 1,2 posto que os valores ótimos

de pH para extração de urânio e molibdênio da lixivia de Figueira estão na

faixa de 1,0 a 1,5.í3)

e

- e

balanço

0

3

,1 ft

.5* v/v

•Alamina 336 (Tricsprllllamlna) - amina terciâria, constituída principalmente

de grupos alquílicos Ca e C
o iu

"Adogen 363 CTrllaurllamina) - amina terciâria, constituída de grupos ai'

quillcos C._.
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TABELA I - COnPOSIÇAO OA FASE AQUOSA

Constituinte Concentração (g/l)

«3°. •

lio

Fe

Al

Ca

SÍO2

so"2

4
PO-3

Fem • 444 mV tref. eletrodo pt/calomelano)

0.18

0,06

6.95

1,69

0.36

0,07

81.64

0.31

pH 1,21

Os dados de extração foram obtidos pelo contacto das fases

aquosa e orgânica em funis de separação, em variadas relações aquoso/orgãnl^

co (A/0). 0 tempo de agitação foi 5 minutos e depois da separação de fases

eram colhidas amostras para análise de urânio e molibdinio,* Em todos os e£

perlmentos, a temperatura foi mantida em (25 - 1)VC.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente procurou-se desenvolver as curvas de equilí -

brio para c urânio e molibdênio, usando a Alamlna 336 e o Adogen 363 O.OSn,

modificados com tridecanol 2,5% v/v em querosene. Os daoos de equilíbrio

encontram-se locados nas figuras 1 e 2. Observamos na figura 1 que ' para

o urânio, a capacidade de saturação da Alamina 336. ou seja, a concentração

máxima da espécie que o solvente pode suportar, é inferior à do Adogen 363,

2,04 g UjOg/1 • 2.4? $ UjOg'1

*0 urânio foi analisado por neutrons retardados e o molibdênio por absorção

atômica.
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i

Fast Aq««M

Jig. I Diogromo d« Equilíbrio porno Extracted* U«6»i*

A maior eficácia da Alamina 336 para extrair, mollbdênio, talvez Justifique

esta diminuição relativa na capacidade de saturação da amlna, referente ao

urânio. Observamos um comportamento similar nas duas curvas da figura 2

a a evidente* superioridade da Alamina 336 na extração de mollbdênio. Obser

vamos ainda a existência de um ponto de inflexão em ambas as curvas, acima

do qual, na presença de urânio, a amlna torna-se mais eficiente para ex »

trair mollbdênio, havendo inclusive um efeito competitivo, onde o mollbdê-

nio ê preferencialmente extraído pela amlnaP'

A separação de fases nesses experimentos foi rápida • clara 0

nenhuma das amlnas apresentou tendência para formação de emulsões.
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opn

Fl f . t Diagram* a» CfnfiWI* par* • Cxtr«cte 4» Molibdâai*

Procuramos também determinar as características de extração

para os solventes em concentração mais elevada, 0,1 PI, modificados con

trldecanol 3,5% v/v.

A figura 3 nos mostra que as curvas da equilíbrio desenvol*

vidas para o urânio, com os dois solventes são praticamente Idênticas,eer

bora não se tenha atingido a capacidade de saturação das amlnas,

Para a extração de mollbdênlo, notamos na figura 4, a níti-

da superioridade da Alamina 336. Comparando-se as figuras 2 e 4, observa

mo» uma certa semelhança no comportamento das curvas na região abaixo

dos pontos de inflexão da figura 2, o que nos leva a crer também na exis-

tência de pontos de inflexão não alcançados n« fiz-irz <!.
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• ãtmmlmm S M ttj

0 *«>IM sei o,im

0 i o t « * . * eq»!ifcrf. E.ir««a.<«U**

Nos axperlmen^

tos com a Alamlna - 336

0,1 fl, não foi constatado

nenhum problema concernen

te ã separação de fases.

Existiu, entretanto» uma

tendência para formação

da emulsões semlpermanen-

tea nos experimentos cosj

o Adogen 363 0,1 D, con-

centrada- na interface or

gãnlca-aquosa. Essa ten-

dência agrava-se quando u

samos licores com eleva -

dos teores de silica a ta»

4* bém quando aumentamos a

relação de fases CA/O). 0

aumento da concentração

do agente modlficador é

um melo utilizado para mî

nlmlzar essa tendência ,

porém uma ' Investigação

nesse sentido não foi o

objetivo deste trabalho.

CONCLUSÕES

Os resultados

obtidos indicam que as

duas amlnas são capazm»

da extrair eficientemente

o urânio a mollbdênlo da

llxívla sulfúrlce estuda-

da.00 IS

0li|f«»# 6» 44 KtaiMtnia
A capacidade
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de saturação do Adogen 363 Q.QS d. referente ao urânio, é cerca de 17% su-

perior â da Alamina 336 0.05 d. Essa diferença pode ser interpretada em

termos de una maior afinidade da Alamina 33C para extrair molibdinio. A

presença desáe elemento diminui a capacidade de saturação das duas aminas

de uma maneira bem mais acentuada para a Alamina 336.

Acima de uma certa concentração de mollbcinio na fase orgâni-

ca existe .para ambas as aminas. embora também mais acentuadamente para

a Alamina 336. uma certa tendência de substituição do urânio presente na

fase orgânica, pelo molibdinio.

As aminas não extraíram outros íons presentes na lixivia sul-

fúrica, não havendo redução na capacidade de saturação dos solventes devi-

do ã presença de impurezas.

A separação de fases foi rápida e clara na maioria dos expert^

men tos. Existiu uma tendência para formação de emulsões semipermanentes

nas extrações com o Adogen 363 0.1 n que, apesar de não ter sido drástica,

pode levar a sérios problemas quando se emprega altas relações A/0.
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