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resumo:

As atividades da Divisão de Processos QuTmicos/DIPRQ no período fo
ram, praticamente, prosseguimento daquelas realizadas no primeiro
semestre.

Em relação ao trabalho de separação e purificação de terras raras
ficou estabelecido um fluxograma preliminar de processo de obten-
ção de oxido de gadolTnio, a partir de concentrado de cloretos de
terras raras fornecido pela NUCLEMON. Com isto cumpriu-se a atribu^
ção da DIPRQ, para 1988, no âmbito do Programa Integrado na Area do
Combustível Nuclear.

Foi editada nota informativa sobre processos de reconversão de UFg
a U02. Neste contexto, tricarbonato de amõnio e u^a.iilo (AUC ou
TCAU) foi produzido em laboratório,para atendimento de necessidade
da Divisão de Tecnologia do Combustível/DITCO. Proposta de trabalho
mais amplo na área de reconversão não foi aprovada.

Foram intensas as campanhas de testes operacionais da coluna pulsada de extra-

ção, concluindo-se aqueles com fase orgânica contínua, nas condi-

ções de referência. Já há condições de usar o equipamento para tes-

te de processos.

Atualmente está em andamento a programação de atividades para 1989,
que se constitui, em sua maioria, de tópicos inteiramente diferein
tes dos que vim sendo abordados pela DIPRQ.
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As atividades no período se constituíram praticamente do prossegui
mento daquelas descritas no primeiro semestre |1|.

Em relação ao trabalho de separação e purificação de terras raras,
para se atingir a meta prevista para 1988, deu-se ênfase ã obten-
ção de gadolTnio. Com isto cumpriu-se a atribuição da Divisão de
Processos Químicos (DIPRQ), para 1988, no âmbito do "Programa I n U
grado na Area do Combustível Nuclear" (subtarefa 11.2.6).

Na area de reconversão foi concluída e editada uma nota informati-
va |2|, resultado da análise de bibliografia do assunto. Pôde-se
também aplicar parte da teoria estudada, na obtenção do precipita-
do de tricarbonato de amônio e uranilo (AUC ou TCAU). Este produto
foi produzido para atender necessidade da Divisão de Tecnologia do
Combustível (DITCO). A proposta ampla de capacitação nesta área
não foi aceita em 1988, impossibilitando, portanto, a expansão dos
trabalhos como se esperava |1|.

Prosseguiram os testes operacionais da coluna pulsada de extra-
ção, tendo-se concluído os testes com fase orgânica contTnua e inj^
ciado aqueles com fase aquosa contTnua. Para a fase orgânica contT
nua a capacidade de fluxo máxima da coluna é de 80 -Ê/h, nas condi-
ções consideradas. Já ha condições de usar o equipamento para tes-
te de processos.

Ho último trimestre esta-se dando ênfase ao planejamento das ativi^
dades para 1989. Em fins de outubro foi apresentada uma programa -
ção conceituai para três anos (1989, 1990 e 1991). Esta foi revis-
ta apôs um retorno de informações por parte da Direção do CDTN.
Os preparativos da programação foram realmente intensificados na
segunda quinzena de novembro, apôs reunião com assessores do Dire-
tor da CNEN da área de Materiais, ã qual a DIPRQ está ligada. A-
tualmente, a programação inclui, em sua maioria, tópicos totalmen-
te diferentes das tarefas .que vêm sendo conduzidas pela DIPRQ. Pro
põe-se prosseguir com os trabalhos referentes ã coluna pulsada e ã
separação e purificação de terras raras. Os outros tópicos incluem:
desenvolvimento de processos de reconversão de UFg para UF4 e para
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U3°8* recuperação de hélio da monazita. recuperação de mercúrio pro
veniente de garimpos de ouro, recuperação de chumbo radiogenico,des_
contaminação de sulfato de bãrio obtido do processamento de pirocl£
ro e recuperação de Tndio de rejeitos do processamento de minérios
de zinco.

Procurou-se agilmente reunir as informações e a bibliografia dispo-
níveis referentes a estes assuntos, e, a partir dai, e-
laborar uma programação mais real possível, com os recursos huma-
nos atuais, e tendo-se em vista as instalações disponíveis para a
DIPRQ hoje, e as que vão ser requeridas para a execução das tarefas
planejadas. Este trabalho ainda está em andamento.

2. PROGRESSOS REALIZADOS

2.1 - Reconversão

Não houve a definição esperada quanto a proposta de trabalho apre -
sentada ao SUPED, em janeiro deste ano, visando aquisição da tecno-
logia de reconversão UFg a U0 2 via AUC, contribuir para a implanta-
ção da terceira etapa da FEC e, posteriormente, realizar pesquisa e
desenvolvimento de suporte ã área industrial.

Foi concluído um levantamento bibliográfico deste assunto e elabora
da nota informativa |2|, contendo uma revisão dos processos de re-
conversão de UFg a UO2, como suporte teórico e atualizado da área ,
enquanto se aguardava definição da referida proposta.

0 estudo realizado foi logo aplicado, em vista de necessidade da
DITCO em obter U0 2 para executar experiências no âmbito do Progra
ma Integrado na Area do Combustível Nuclear. Combinou-se, em reu-
nião com técnicos daquela Divisão, que a DIPRQ prepararia o tricar
bonato de amonio e uranilo (TCAU ou AUC), repassando-o para a
DITCO, que providenciaria sua decomposição e subseqüente redução a

Assim, produziu-se o TCAU em laboratório (̂  lOOg), a partir de solIJ

ções de nitrato de uranilo e carbonato de amõnio. Obteve-se rendi -

mento da ordem de 75% e a caracterização do produto - pó amarelo es_

verdeado - foi constatada por difratometria de raiosX. Com isso,
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deu-se também um passo a frente no conhecimento de uma das etapas
do processo de reconversão via AUC.

2.2 - Separação e purificação de terras raras

Heste item a ênfase foi dada ao atendimento de tarefa no âmbito do
Programa Integrado na Ãrea do Combustível Nuclear. Este inclui o
subprograma "Novas Tendências da Tecnologia do PWR" do qual uma das
tarefas e o "Estudo de ciclos de alta queima", que engloba a tare-
fa atribuída ã DIPRQ de "Obtenção de oxido de gadolTnio de pureza
nuclear" (tarefa 11.2.6).

Prosseguiu o trabalho experimental de obtenção de gadolTnic, atra-
vés de processo de extração por solvente com ácido di-2-etil-hexil
-fosfÕrico (DEHPA), a partir de concentrado de cloreto de terrasra^
ras (TR), proveniente da NUCLEMON.

No primeiro semestre foram estabelecidas as condições da primeira
fase do processo, isto é, a separação do cerio, e também o primei-
ro ciclo de extração, que se constitui de duas etapas - a extração
e a reextração. Da extração resultam um extrato orgânico contendo
o gadolTnio entre outras terras raras pesadas e um refinado aquoso
com as terras raras leves (̂  60% de La). C teor de Gd no extratoor^
gânico alcançou cerca de 5 vezes sua concentração na alimentação â
quosa inicial. Da reextração, realizada em três etapas sucessivas
- com HC1 0,4 mol/£, 1 e 6 mol/£ - resultaram três frações distin-
tas, uma das quais continha preferencialmente o gadolTnio, junto
somente com samãrio e eurõpio.

No segundo semestre deu-se ênfase ao segundo ciclo de extração e e
tapas de purificação, com o objetivo de se isolar o gadolTnio até
um teor em torno de 90%. Assim, o primeiro ciclo foi modificado,
visto que passou a ter etapa única de reextração com HC1 6 mol/£.
A solução aauosa resultante apôs ajuste a ̂ 35 g/l de TR 20 3 e aci-
dez de 0,1 mo 1/£ de HC1 passa ao 29 ciclo de extração. Neste e que
se estabeleceram as três reextrações sucessivas, citadas antes(F^
gura 1).
A solução aquosa resultante da 2- reextração, contendo cerca de
36% de Gd, e ainda Sm e Eu, seguiu para as etapas seguintes do pro
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cesso. Inicialmente foi isolado o euròpio por precipitação como su_[
fato; os outros terras raras remanescentes na solução foram preci-
pitados como carbonatos e novamente dissolvidos em Scido clorTdri-
co, resultando em nova solução a ser submetida a outras etapas de
extração, para isolar o gadolinio.

A partir desta nova solução aquosa foram feitos testes descontT -
nos em bancada, chegando-se a soluções contendo 74, 91 e até 93%
de Gd. Tais experiincias sugeriram condições para um terceiro ci-
clo de extração, mas ainda a serem verificadas em simulação do pr£
cesso em contra-corrente e, numa fase final, em testes contínuos.

Foi ainda realizada uma série de experiincias do 29 ciclo em dife-
rentes condições, para serem confirmados os parâmetros de processo
e de operação definidos. E passou-se a preparação dos testes con-
tínuos, que constituem a fase final do trabalho de estabelecimeji
to do fluxograma de todo o processo de separação de terras raras e
obtenção do gadolTnio grau nuclear.

Foram confirmadas em regime continuo as condições estabelecidas
para o primeiro ciclo - etapas de extração e reextração. Está em
andamento o teste contTnuo do segundo ciclo, tendo-se verificado
necessidade de algumas modificações em relação aos parâmetros esta_
belecidos nos testes descontínuos.

Para a execução dos testes contínuos, em vista da corrosão por HC1
observada em componentes dos sistemas de extração, uma série de
providências tiveram que ser tomadas:

- troca dos agitadores originais de aço inoxidável do misturador-
decantador contTnuo (SONAL) por outros de PVC. Um protótipo foi
confeccionado e testado na DIPRQ, e a confecção do número neces-
sário (16) para toda a bateria foi solicitada ã SEMECA;

- troca de cabeçote de aço inox de uma bomba dosadora por outro

Sde PVC; ?-

- substituição dos tubos de aço inox da instalação de testes por
outros de polietileno e vidro, assim como substituição de algu -
mas válvulas de inox por outras de vidro.
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0 acompanhamento dos testes foi feito em sua quase totalidade por
analises de terras raras individuais por espectrometria de ener-
gia de raios X, solicitadas ã Divisão de Estudos Minerais. Even-
tualmente, são utilizados outros mitodos como absorção atômica e
nêutron-ativação, solicitados, respectivamente, ã Divisão de Quí-
mica e Divisão de RadioquTmica.

Procurou-se estabelecer mitodos analíticos de terras raras indivj^
duais, dentro do objetivo de capacitar a própria Divisão de Pro
cessos QuTmicos (DIPRQ) no acompanhamento do processo junto a ope
ração. Atualmente naDIPRQ, são feitas análises de terras raras t£
tais e de cirio por volumetria. Prosseguiu o estudo do método es-
pectrofotométrico de dosagem de Sm e Gd, faltando a solução de a2
guns problemas, como o causado principalmente pela interferência
de ferro. As medidas são feitas em meio perclorico (HCIO4) nos
comprimentos de onda de 401nm e 272nm para Sm e Gd, respectivamejn
te. Os testes foram feitos considerando-se diferentes proporções
dos dois elementos na solução.

Está em fase de conclusão o estabelecimento de método de titula -
ção indireta de eurõpio na faixa de 1,5-6 mg. 0 eurõpio i reduzi-
do ao estado de oxidação 2 usando-se o redutor Jones, e recolhido
em solução padrão de cloreto férrico. Nesta, o ferro e dosado com
solução padrão de dicromato de potássio.

Um relatório detalhado sobre o trabalho realizado em 1988 está em
fase final de elaboração.

Concluindo, é importante ressaltar que a meta proposta para este
ano de se obter um produto de oxido de gadolTnio (Gd 20 3) da ordem
de 90% de pureza foi realizada. As condições de processo, estabe-
lecidas pelos testes descontínuos deverão ser otimizadas em tes-
tes contínuos, no prosseguimento do trabalho. Além disso, etapas
subseqüentes de purificação do gadolTnio deverão ser estabeleci-
das para se alcançar o teor «nójino exigido pelo grau nuclear, ou
seja, 99,9% em Gc^Oj, na pureza requerida.

2.3 - Sistema de extração por solvente em coluna pulsada

A montagem e operação de uma coluna pulsada de extração, e o prc-
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paro de estrutura para receber mais três unidades tiveram o objet2
vo de expandir a capacitação da Divisão, e mesmo do CDTN, na tecno
logia da extração por solvente.

Continuou a campanha de testes operacionais da coluna usando-se ,
como fase aquosa, água levemente acidulada com HNO3 e, como fase
orgânica, 30% de fosfato de tributila (TBP) diluído em dodecano.
Para fase orgânica contínua, razão de fases aquosa para orgânica
(A/0) igual a 0,33 concluiu-se que ocorre a capacidade de fluxo m£
xima da coluna (80£/h), quando se adota a freqüência de pulso 40
cpm e a amplitude de pulso de 35 mm.

Usando-se fase aquosa continuae A/0=0,33,os testes até agora real2
zados resultaram no seguinte:

- para amplitude de pulso 25 mm, alcançou-se a máxima capacidade
de fluxo de 36£/h para a freqüência de pulso de 20 cpm;

- para amplitude de pulso 35 mm, a máxima capacidade de fluxo foi
de 32£/h com a freqüência de pulso de 15 cpm.

A continuação do trabalho incluirá testes com amplitudes de pulso
de 15 e 20 mm, e conforme os resultados, a coluna deverá ser opera_
da com outras amplitudes de pulso.

Fez-se a montagem em bancada de um sistema de controle de interfa-
ce por pressão diferencial, testando-se seu funcionamento. Este de
vera ser instalado na segunda coluna, prevista para ser montada em
1989.

3. DOCUMENTOS EDITADOS

No período foram editadas as referências bibliográficas citadas a

segui r.
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