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RESUMO

Com o objetivo de efetuar-se a separação dos isótopos naturais do lítio

por amalgamação eletrolítica utilizou-se, inicialmente, célula eletrolítica com

catodo de mercúrio confinado visando a obtenção de dados para projetar-se

um estágio de separação.

Dando continuidade ao trabalho projetou-se célula eletrolítica com

catodo de mercúrio móvel e realizaram-se três experiências, com seIS

estágios em batelada, para determinar-se o fator de separação elementar. O

fator de separação obtido, 1,053, foi coincidente com os fatores citados na

literatura especializada. Em todos os experimentos realizados, verificou-se

que o isótopo-6 se concentrou na fase amálgama e o isótopo-7 na fase

aquosa.

Estudou-se o aço-inox como material de catodo na decomposição do

amálgama de lítio e a desamalgamação seletiva dos isótopos.

Com os resultados obtidos propôs-se um esquema de sistema contínuo

composto por cinco estágios.
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ABSTRACT

In order to get the separation of natural isotopes of lithium by

electrolytic amalgamation, an electrolytic cell with a confined mercury

cathode was used to obtain data for the design of a separation stage.

The initial work was followed by the design of a moving mercury

cathode electrolytic cell and three experiments with six batches stages were

performed for the determination of the elementary separation factor. The

vahlC obtained, 1.053, was ill agreemeni: with the specialized literature. It was

verified in alI experiments that the lithium - 6 isotope c0ncentrated in the

amalgam phase and that the lithium - 7 !sotope concentra!ed in the aqueous

phase.

A stainless-steel cathode for the decomposition of the lithium amalgam

and the selective desamalgamation were also studied.

In view of the results obtained, a tive stages continuous scheme was

proposed.
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Capítulo 1 - Introdução

1.1 - Apresentação

Devido à importância estratégica para o País em se dispor de tecnologia

nuclear envolvendo a separação isotópica de lítio, foram realizados na

Supervisão de Tecnologia Qliímica (SUTEQ), do Instituto de Engenharia

Nuclear (IEN), da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), estudos

visando o estabelecimento de um processo que pudesse ser ampliado,

posteriormente, par8. produção em grande escala. Este trabalho deveria ser

realizado utilizando as condições e infra-estrutura existentes no Instituto de

Et:genharia Nuclear.

O processo escolhido foi o de amalgamação eletrolítica pois, além de

satisfazer os requisitos anteriores, apresentava fatores de separação elevados

na literatura especializada.

Após a escolha do processo foram efetuados, nos laboratórios da

referida Supervisão, vários experimentos exploratórios de preparação de

amálgama e outros três para verificação do grau de enriquecimento isotópico

a ser obtido.

Para o desenvolvimento da pesquisa estabeleceu-se um programa de

trabalho que incluiu projetos de células eletrolíticas, análises químicas

quantitativas e procedimentos operacionais seguros.
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Visando otimizar o processo, estudou-se a utilização do aço-inox como

material de catodo na decomposição do amálgama de lítio, a desamalgamação

seletiva dos isótopos e propôs-se uma forma de conexão de fluxos para um

sistema composto por cinco unidades de separação.

1.2 - Propriedades químicas do lítio

o lítio é o mais leve dos metais, com massa específica extremamente

baixa igual a 0,534 g/cm3
(I). Seu número atômico é 3 e peso atômico 6,94 (1,1).

Apresenta apenas estadc de oxidaç8:o +- 1 e não é encontrado no estado

elementar na natureza, pois reage rápida e completamente com quase todos os

ametais e a água.

O lítio é o mais duro dos metais alcalinos, de dureza 0,6 na escala de

Mohs (3), apresenta o mais alto ponto de fusão, 180,54 °C (4\ e o maior

potencial de oxidação, 3,045 volt (5). Trata-se de um metal branco-prateado,

bom condutor de eletricidade e calor, bastante dútil e com baixa viscosidade.

Apresenta as mais elevadas energias de ionização e sublimação, a maior

eletronegatividade e o menor raio iônico, o que causa a alta densidade de

carga do íon lítio em relação aos outros metais alcalinos.

A elevada densidade de carga iônica e a forte tendência do lítio em

formar íon monopositivo influenciam a estabilidade dos compostos de lítio e

os tipos de ligações que o lítio forma com outros átomos, íons e radicais.
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o poder polarizante do íon lítio, o maior de todos os íons alcalinos, lhe

confere uma tendência particularmente grande a solvatar-se e formar ligações

covalentes (5).

A reação do lítio sólido, em grandes pedaços, com a água é rápida mas

não tão vigorosa como a do sódio. Como os outros metais alcalinos, o lítio em

pó reage com a água cem explosiva violência.

O lítio é pouco mais tóxico que os demais metais alcalinos. A ingestão

de pequen~s quantidades de ÍGn lítio, em geral, não causa grandes problemas,

mas a ir.ge~üí0 de grandes quar.tidades de sais de lítio pede causar ir.toxicaç~o

e até mesmo envenenamento. Os sintomas vão desde tremores musculares e

perda de apetite até vômitos e diarréias. Não se conhece, até o presente

momento, nenhum antídoto para o envenenamento por lítio (I).

1.3 - Ocorrência do lítio

O lítio natural é um elemento relativamente raro e escasso porque,

apesar de constituir cerca de 0,002% da crosta terrestre, não é encontrado em

grandes concentrações e sim bastante disperso (3). É encontrado em

quantidades-traço em águas naturais, solos e rochas. As fontes de lítio que

apresentam interesse econômico são as salmouras e seus quatro minerais

principais, espodumênio, lepidolita, petalita e ambligonita (5).
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1.4 - Propriedades nucleares

o lítio natural é composto por dois isótopos estáveis, o Li6
, com peso

atômico de 6,015 e o Li7
, com peso atômico de 7,016 (:i). As abundâncias

reportadas para estes isótopos são, em média, 7,5245 e 92,4755 para o Li6 e

Li7
, respectivamente, o que leva a uma razão isotópica Li6ILi7 de 0,081367 (6).

Os valores reportados para as abundâncias naturais destes isótopos

mostram variações segunàc os diversos autores (6,7,8). Estas variações são

associadas a fatores instrumentais no momento da determinação, a efeitos

i~otópicos ocoliidos durante os tratamentos químicos a que o minério é

submetido e ao fracionamento isotópico na própria fonte natural do íon. Como

o Li6 apresenta uma maior solubilidade do que o Li7
, a precipitação aumenta a

concentração de Li7 na fase sólida durante o tratamento químico (9.10). Na

natureza, esta diferença de solubilidade, provavelmente influi na distribuição

isotópica do lítio nos diversos minerais, dependendo das diferenças climáticas

e índices pluviométricos das várias regiões onde ele é extraído.

Pelo menos três outros nuclídeos tem sido artificialmente produzidos:

Li 5
, Li 8 e Li9

• Estes são instáveis, decaindo da seguinte forma (1):

L · 8
1 3 ~ ~- + Be~ '( = 0,85 s.

L

Li 9 ~ (.l- + Be 9
3 ~ 4 '( = 0,17 s.
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Capítulo 2 - Importância econômica dos isótopos de lítio

2.1 - introdução

Embora os isótopos de um elemento apresentem propriedades químicas

e físicas muito semelhantes, eles se comportam como substâncias

completamente diferentes em reações nucleares. Consequememente, a

separação de isótopos de um determinado elemento é de grande importância

na tecnologia nuclear. No entanto, justamente pela semelhança de suas

propriedades, a separação se torna muito difícil havendo necessidade de

desenvolvimento de processos e conceitos éspecialmente adaptados a este

,o (11)proposlto .

As diferenças das propriedades nucleares dos isótopos i1aturais do lítio

que justificam a sua separação, estão centradas nas diferentes seções de

choque que estes apresentam para a absorção de neutrons de baixa energia

(térmicos). Enquanto o Li? apresenta uma seção de choque de apenas 0,037

bam (lI), o Li6 apresenta uma seção de choque de 940 bam (7).

o grau de enriquecimento isotópico será estabelecido em função da

aplicação do isótopo de interesse em um determinado processo.
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2.2 - Principais áreas de aplicação dos isótopos de lítio

Os isótopos de lítio apresentam muitos usos práticos não só na área

nuclear como também na área biomédica e na geologia (12).

2.2.1 - Área nuclear

,
E na área nuclear que os isótopos de lítio encontram suas maiS

importantes aplicações.

2.2.1. J - Controle de COlTosão em reatores

O isótopo 7 ~ por não absorver muitos neutrons nem formar produtos de

ativação de longa vida, é utilizado, sob a fO!1TIa de hidróxido de lítio contendo

menos do que 0,01 % de Li6
, no circuito primário dos reatores a água

pressurizada, para inibir corrosão através do controle da acidez (!3).

2.2.1.2 - Material para transferência de calor

O lítio metálico, que funde a aproximadamente 180°C, enriquecido a

92,44% em Li?, tem despertado grande interesse como meio para

transferência de calor (14). Devido à sua baixa pressão de vapor a altas

temperaturas e baixa seção de choque para absorção de neutrons, pode ser

utilizado como arrefecedor em reatores nucleares (11,15).
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2.2.1.3 - Reatores de fusão

Até o presente momento, o lítio sc apresenta como o único gerador de

combustivel para a produção ele energia por fu~ão tf;iTI1onuclear controlada ele

d
,. ,. (11 13)euteno e tntlo ' .

A reação de fusão maiS fácil de se realizar, porque ocorr~ a

temperaturas menores do que as outras reações de fusão possíveis, é a reaçào

entre os isótopos pesados do hidrogênio, deutério (D) e trítio (T). Esta reação

produz uma partícula alfa (He4
) e um neutron e libera no total 17,6 MeV de

energia; o núcleo de hélio carrega 3,5 MeV e 0 neutron 14,1 MeV (16,17) .

D~ + T~ ~ He~ t n~ + 17,6 MeV

o trítio, no entanto, é um elemento raríssimo na natureza, mas é

produzido, em reatores nucleares de alto fluxo, através da irradiação de Li6

com neutrons lentos (absorção de neutrons) ou de lítio-7 com neutrons acima

de 4 MeV de energia (17,18,19) .

Li~ + n~ ~ T~ + He~ + 4,8 MeV

Como a reação de absorção de neutrons é exotérmica para o Li6 e

endotérmica para o Li7
, é esperado que a multiplicação de energia aumente

com o enriquecimento em Li6
. Realmente, como mostrou Maki (20), a
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multiplicação de energia é uma função crescente com o enriquecimento em

L ·61 .

2.2.1.4 - Artefato bélico

A bomba de hidrogênio utiliza o deutereto de lítio, LiD, do isótopo 6

como combustível. Baseia-se nas reaçces de transmutação nuclear do lítio,

com desprendimento de trítio, e na transmutação do deutério reagindo com o

trítio, que resultam em grande liberação de calor (21).

2.2.1.5 - Dosímetros tennoluminescentes para neLlÍrons

A radiação ionizante, ao passar através de uma determinada substância

(fósforo), libera elétrons que podem ser aprisionados em imperfeições na sua

rede cristalina. À medida que esta substância é aquecida, aumenta a

probabilidade do elétron escapar desta armadilha. O elétron pode se

recombinar com uma lacuna havendo, então, a emissão de um fóton de luz

com comprimento de onda característico. A intensidade de luz emitida é

proporcional ao número de elétrons liberados que, por sua vez, é proporcional

à radiação absorvida. Esta emissão de luz estimulada pelo calor é chamada de

termoluminescência . O gráfico da intensidade de luz emitida pelo cristal, em

função da temperatura de aquecimento, é chamado de curva de emissão·(52)

O fluoreto de lítio (LiF) é um dos fósforos mais comumente usados em

dosimetria termoluminescente devido às suas características dosimétricas e às

facilidades de preparação e manuseio. Para aumentar a sensibilidade do LiF, a

1_
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preparação deste material é feita dopando-o com ativadores como, por

exemplo, [Mg,Ti] ou [ Mg,Cu].

o LiF pode ser utilizado para a dosimetria de neutrons, graças à~

propriedades nucleares do isótopo-6. Como já visto anteriormente, a reação

Li6
( 11,U ) H3 apresenta uma séção de choque para neutrons térmicos em

tomo de 940 bam e produz partículas alfa de curto alcance ( 2,07 MeV ) e

trítio ( 2,74 MeV ). A reação correspondente no Li7 ( n,y) Li8
, apresenta uma

seção de choque de somente 0,033 bmll e produz radiação gama.

Conseqllentemente, quanto maior o teor de Lib
, maior será a capacidade de

detecção de neutlOns térmicos e~ quanto maior o teor de Li7~ menor a

capacidade de detecção de neutrons térmicos. Ambos os isótopos detectam

radiação gama.

A principal contribuição à termoluminescência é proveniente das

partículas secundárias u e trítons, que possuem uma transferência linear de

energia maior do que a da radiação X e gama.

Estudos sistemáticos, de vários ativadores e combinações de ativadores,

levaram a um material conhecido em três modificações: TLD-l 00 (LiF:Mg,Ti

com o lítio na razão isotópica natural); TLD-SOO (LiF:Mg,Ti com,

aproximadamente, 95,6% Li6F) e TLD-700 (LiF:Mg,Ti com,

aproximadamente, 99,99 % Li7F).
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comum se usar

1

conjuntamente o TLD-700 e o TLD-600, ou mesmo um TLD-IOO, já que os

neutrons térmicos sempre vêm acompanhados de radiação gama.

o TLD-700 fornece o componente gama, o qual será usado para

corrigir a leitura de neutrons mais gama do TLD-600 ou TLD-I 00.

A termoluminescência será diferente para os dois casos e a diferença

entre elas indicará a contribuição dos neutrons.

Resumindo:

TLD-700 = gama

TLD-600 = gama + neutrons

TLD-bOO - TLD - 700 = neutrons

Se no lugar do TLD-600 se utilizar o TLD-IOO, a porcentagem de

neutrons absorvidos será em tomo de 40 a 50% menor e, portanto, a emissão

termoluminescente, que caracteriza a eficiência destes dosímetros, será

menor.

A sensibilidade inerente aos neutrons rápidos é pequena para estes

dosímetros, assim sendo, para se medir estas partículas é necessário termalizá-

las ou gerar prótons de recuo.
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2.2.1.6 - Blindagem para radiação

Devido à elevada seção de choque para absorção de ncutrons térmicos

apresentada pelo isótopo 6, este tem sido proposto como blindagem contra os

efeitos de radiação. O uso do Li6 como blindagem apresenta a enorme

vantagem de absorver neutrons sem, contudo, emitir raios gama, evitando a

instalação de uma blindagem ou proteção secundária.

2.2.2 - Área biomédica

2.2.2.1 - Padrão em análises químicas

o Lio, a 94,88%, é Lisado como padrão em análises químicas por

método de diluição isotópica in VIVO para controle da concentração do

elemento (25) no sangue e urina de pacientes submetidos a tratamentos com

sais de lítio.

O lítio é amplamente utilizado como um agente terapêutico nas doenças

maníaco-depressivas e em algumas formas de depressão (26).

O tratamento consiste na administração de doses de 1-2 g de carbonato

de lítio diariamente (27). O requisito clínico da terapia é a manutenção de

níveis de concentração de 6-7 J.lg.mL- I no sangue e estas doses, necessárias

para a resposta terapêutica, estão muito próximas daquelas nas quais a toxidez

do lítio já se faz presente, daí a necessidade do controle rigoroso e permanente

dos pacientes.
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2.2.2.2 - Diferenças de efeitos fisiológicos

Os isótopos estáveis do lítio, separados, têm sido utilizados em estudos

na área biomédica visando comprovar algumas indicações de que estes

apresentam efeitos fisiológicos diferentes (28).

2.7..3 - Área de geologia

2.2.3.1 - Padrões

Na área de geologia, c Li? enriquecido a 99,99% e o Li6
:.l 99,96% são

utilizados para preparar padrões para determinação de composiçãfJ isotópica

do elemento em fontes naturais do minério (29).

2.2.3.2 - Estudo da composição de gases vulcânicos

A composição dos gases vulcânicos vem sendo extensivamente

pesquisada pois fornece informações sobre processos e reações geoquímicas

, I ~ . . (30 31)em areas vu camcas atIvas ' .

A análise dos elementos de interesse nestes gases vulcânicos é feita,

atualmente, via Análise por Ativação de Neutrons utilizando-se soluções 4 M

de hidróxido de lítio, enriquecido a 99,9% em Li?, como agente coletor (32).

O método convencional para coletar estas amostras de gases

vulcânicos, utilizava recipientes evacuados e parcialmente cheios com

i solução de NaOH. A técnica analítica usual era cromatografia iônica, já que a

Ir
~

L
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análise por ativação de neutrons, para este tipo de amostra, se tomava limitada

devido às propriedades nucleares do sódio. O sódio natural, 100% de Na23
, ao

sofrer a ação de neutrons térmicos: é fortemente ativado e produz o Na24 que

tem uma meia-vida de 15 horas e é um forte emissor gama. Esta alta emissão

de gama impede a determinação de radionuclídeos com meias-vidas iguais ou

~4

menores que a do Na'" .

Como o Li? não apresenta produtos de ativação relevantes ao sofrer a

ação dos neutrons térmicos, a emissão de gama é reduzida de um fator em

tomo de 40 vezes e: consequentemente, a tér;nica de ai1álise por ativação de

neutrons pode ser utilizada. Com esta técnica, os limites de detecção são bem

mais baixos e os volumes de amostras podem ser bem menores em

comparação aos métodos de cromatografia iônica que utilizavam o NaOH

para a coleta dos gases (33).



l
I

L

14

Capítulo 3 - Compostos de lítio

3.1 - Introdução

Existem vários compostos de lítio que apresentam importância em

outras áreas de pesquisas mas, apenas os que apresentam utilização direta

neste trabalho, serão aqui abordados.

3.2 - Propriedades dos compostos de Iítb mais importantes

3.2.1 - Hidróxido de litio

o lítio sólido reage rapidamente com a água, com evolução de

hidrogênio, e forma solução de hidróxido de lítio, a qual também pode ser

produzida pela reação de hidróxido de cálcio e carbonato de lítio. Pela

evaporação desta solução obtém-se o hidróxido de lítio monohidratado. O

hidróxido de lítio anidro é facilmente preparado pela secagem à vácuo em

dessecador aquecido do hidróxido de lítio monohidratado (I).

Tanto o hidróxido de lítio anidro quanto o monohidratado absorvem

dióxido de carbono do ar, rapidamente, e formam o carbonato de lítio. Ambos

são bases fortes e devem ser manipulados com cuidado para se evitar

queimaduras cáusticas.

A solubilidade do hidróxido de lítio é menor do que a solubilidade dos

hidróxidos dos outros metais alcalinos (4), mas ele reage completamente com a
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água e com ácidos fracos ou fortes, sendo esta uma forma efetiva de

preparação de muitos sais de lítio.

3.2.2 - Carbonato de lítio

o carbonato de lítio é preparado, em escala de laboratório, pelo

borbulhamento de di6xido de carbono em soluç8o de hidróxido de lítio. Ele

reage com ácidos para produzir sais de lítio do ácido e dióxido de carbono.

A solubilidade do carbonato de lítio é baixa e decresce com o aumento

da temperatura(4). Ele não é higrcscópico e é geralmente estável sendo,

normalme:nte, o composto final encontrado qUando 0S compostos de lítio

ficam expostos à atmosfera. Ao se:l dissolvido em água forma o

hidrogenocarbonato de lítio mas, em soluções aquosas contendo bastante

hidróxido, o hidrogenocarbonato é transformado em carbonato (34) :

3.2.3 - Cloreto de lítio

o cloreto de lítio é preparado pela reação de ácido clorídrico ou com o

carbonato de lítio ou com o hidróxido de lítio. A solubilidade em água é bem

mais alta do que a apresentada pelos cloretos dos outros metais alcalinos(3).

A tabela 3.1 mostra algumas propriedades destes compostos
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TABELA 3.1 - Propriedades dos sais de lítio mais comuns (4)

Sal Peso molecular Massa específica Solubilidade Solubilidade
(g/ml) (g/lOO ml) (g/lOO ml)

Li2C03 73,89 2,11 1 54 v 072 IVV, ,
LiHC0 3 67,96 - 550 u -,

LiCl 42,39 2,068 63 7 v 130 ';I:),
LiOH 23,95 1,46 12 8 LV 17 5 IVV, ,

LiOH.H2O 41,96 1,51 223 IV 268°V, ,

3.3 - Análise quantitativa das soluções

Os métodos de análise maIS comumente encontrados para lítio se

referem à espectrometria de emissão com chama e à volumetria. A escolha

r
f entre os dois métodos deve ser efetuada levando-se em conta a concentração
1

d 1 - d' l' (34 35 36)as so uçces que se eseJa ana lsar " .

Os métodos espectroscópicos são efetuados por comparação das

amostras desconhecidas com as curvas de calibração preparadas através de

t soluções padrão (36). Estes métodos são utilizados para concentrações na faixa
~
f

de mg.L-1
•

Para soluções com concentrações elevadas, o método nonnalmente

empregado é o da volumetria.

A detenninação quantitativa dos constituintes em uma solução

contendo hidróxido de lítio e carbonato ou hidrogenocarbonato de lítio,

fornece exemplo interessante de como as titulações de neutralização podem

ser empregadas para analisar misturas. Não mais do que dois, destes três

constituintes, podem existir em quantidade apreciável em qualquer solução,

L
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porque a reação elimina o terceiro. Assim, a mistura de hidróxido de lítio com

hidrogenocarbonato de lítio, resulta na formação de carbonato de lítio, até que

um ou outro ( ou ambos ) dos reagentes originais seja exauriria. Se o

hidróxido for todo consumido, a solução conterá hidrogenocarbonato e

carbonato; se o hidrogenocarbonato for eliminado, carbonato e hidróxido

serão os ;:~manescentes; se quantidades equimoleculares de

hidrogenocarbonato e hidróxido forem misturadas, a principal espécie em

solução será o carbonato (35).

A aníilise de tais mistllras sempre requer duas titulações, uma com

indicador para a faixa alcalina, como a fenolftaleína, e outra com um

indicador na faixa ácida, como o verde de bromocresol. A exatidão destas

análises pode ser aumentada aproveitando a solubilidade limitada do

carbonato de bário em soluções neutras ou básicas (34.35) •

~
I'

~. 3.4 - Aspectos básicos da amalgamação eletrolítica de soluções aquosas de
f

lítio

Os processos anódicos e catódicos na preparação do amálgama são

i afetados pelos materiais de eletrodo, temperatura, tipo de eletrólito,
I
l

i concentração do eletrólito, pureza do eletrólito, densidade de corrente,

! concentração do amálgama, geometria da célula, agitação, e outros fatores(37).,
i

~ Quando a difusão é a etapa determinante da velocidade (processo mais

t lento) na descarga do íon, ocorre a polarização por concentração, ou seja, se a
I"
.,'

l _
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corrente for muito elevada, a descarga dos cátions será muito rápida o que

provocará uma diferença de concentração entre a superfície do eletrodo e o

meio da solução. Para a descarga da maioria dos cátions metálicos e, também,

para certos ânions (ex.: íons halogênios), as variações de concentração são as

principais fontes de polarização.

Para uma dada der.sidade de corrente, a extensão da polarização por

concentração é menor quanto maior a concentração ou atividade dos íons na

solução. A polarização por concentração também pode ser diminuída

diminuindo-s0 a espessura da camada de difusão pela agitação da solução, ou

aumentando-se o coeficiente de difusão dos íons pelo aumento da

temperatura, ou seja, qualquer fator que aumente a taxa de difusão para o

eletrodo diminuirá a polarização por concentração. Convém observar que a

agitação é mais efetiva do que o aumento de temperatura (38).

Na descarga de íons hidrogênio e hidroxila observa-se, entretanto, que

o fluxo de corrente é acompanhado por uma polarização de grandeza muito

elevada para que possa ser atribuída apenas a variações de concentração. Há

também uma dependência da voltagem de decomposição e potencial de

descarga com a natureza do material de eletrodo. A esta forma de polarização

deu-se o nome de sobretensão (38).

Normalmente ocorrem variações da sobretensão com a continuação da

eletrólise. Estas variações são devidas à alterações na natureza da superfície



~I 19

i do eletrodo e/ou a traços de impurezas, de menor sobretensão de hidrogênio,

que se depositam no catodo. Como a sobretensão é devida a um estágio lento

no processo de descarga iônica, ela será diminuída pelo aumento da

temperatura ou diminuição da densidade de corrente. Devido às sobretensões

no anodo e no catodo e à resistência da célula ao fluxo de corrente, o

potencial aplicado para realizar a eletrólise deverá ser o potencial reversível

L da célula eletrolítica acrescido destes valores (39).

, O mercúrio apresenta um potencial negativo alto para a redução do

hidrogênio devido ~ maiur sobretcnsãe que apresenta quande comparado a

outros metais. Por este motivo, quando se tem a necessidade de depositar

elementos com altos potenciais de oxidação, o mercúrio é, normalmente, o

material de catodo escolhido.

Uma tabela de sobretensão de hidrogênio para vários catodos pode ser

~

l" encontrada no livro de Lingane (40).

L
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Capítulo 4 - Apresentação do problema e objetivos do trabalho

4.1 - Introdução

Devido à grande expectativa que envolve a separação dos isótopos de

lítio, por se tratar de material estratégico com aplicações em diversas áreas,

justificou-se a necessidade d~ desenvolver um processo que garantisse ao Pais

a soberania nesta tecnologia. Este trabalho foi desenvolvido na Supervisão de

Tecnologia Química (SUTEQ), do Instituto de Engenharia Nuclear (lEN), da

Ccmissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

4.2 - Obj~tivos gerais

Desenvolver tecnologia para separar os isótopos naturais de lítio, por

processo que possa ser posteriormente utilizado para produção em grande

escala, utilizando-se a infra-estrutura existente no Instituto de Engenharia

Nuclear.

4.3 - Objetivos específicos

4.3.1 - Determinar as melhores condições de preparação de amálgama de lítio

em célula eletrolítica com catodo de mercúrio confinado

4.3.2 - Projetar a célula eletrolítica com catodo de mercúrio móvel
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4.3.3 • Determinar o fator de separação elementar a ser obtido com a célula

eletrolítica com catodo de mercúrio móvel.

4.3.4 - Estuoa: L1ualitátivarllerrte o aÇO-!llOX conlO mat~rial de catodo na

decomposição do amálgama de lítio.

4.3.5 - Estudar a desamalgamação seletiva dos isótopos.

4.3.6- Propor a forma de conexão de fluxos para cinco células eletrolíticas

interlIgadas.



Capítulo 5 - Separação isotópica de lítio

5.1 - Introdução
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Há dois tipos de propriedades dependentes da massa que tomam

possível a separação isotópica. Um tipo está associado a uma diferença entrc

as frações molares do isótopo desejado e do outro isótopo em diferentes partes

do sistema. O outro tipo está associado a uma velocidade de movimento

diferente dos isótopos.

Para quantiflcar um processo de separação, qualquer que seja a

propriedade de que se faz uso, emprega-se um fator de separação a ,

característico do processo, cujo valor depende da abundância relativa R, de

acordo com a relação:

a = R'/R"

,
x

onde R'= ------
l-x'

e R" =

x"

1 - x"

L

x' é a fração molar do isótopo de interesse na parte enriquecida e x" é a

fração molar do mesmo isótopo na parte empobrecida.

5.2 - Métodos de separação

Dentre os vários métodos de separação isotópica de lítio disponíveis na

1· d· (4142)Iteratura, po emos CItar ' :
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1.1 - Sistemas com duas fases líquic1as imiscíveis sendo uma delas

amálgama de lítio

1.1.1 - Método de eletrodo de mercúrio gotejül:lte ou eletrólise

1.2.2 - Método de intercâmbio químico

2 - Cromatografia

2.1 - Resinas de troca iônica

2.2 - Resinas com agentes complexantes

2.3 - Membranas de troca iônica

3 - Laser

4 - Difusão térmica

5 - Espectroscopia de radiofrequência

6 - Eletromigração

7 - Separação eletromagnética

8 - Destilação

9 - Cristalização fracionada

o eventual desenvolvimento da tecnologia de reatores de fusão

deutério-trítio, a níveis comerciais, implicará em uma elevada demanda de Li6
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, no início do próximo século (42) e, assim, os processos em pequena escala não

terão oportunidade mesmo que apresentem um alto fator de separação.

Os D!"ocessos de eletromigração em sais fundidos(43,44), separação

eletromagnética(45), difusão , • (46)
termlca , destilação(ll) e cristalização

i

I

I
~
f

f

I

I

~
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fracionada(lO) são considerados práticos somente em escala de laboratório ou

semi-industrial. Lasers(47 j e espectroscopia de radiofrequência(48) podem, face

a seus adiantados estágios de desenvolvimento, tomar-se capazes de produção

em larga escala em futuro próximo.

O 'fi (495051) - ,. d .-. ds processos cromatogra lCOS ,. sao paSSlvelS e serem utilIza os

para produção em grande escaia. O fator ue separação depende do tipo de

resina e de sua estrutura, da composição da solução aquosa externa ç da

temperatura. No caso específico dos experimentos realizados em nosso

laboratório, a resina catiônica disponível, Dowex 50W-X12, apresentou um

fator de separação muito baixo (1,003) e o processo foi descontinuado.

5.2.1 - Sistemas com duas fases líquidas imiscíveis

Na contatação de um composto de lítio distribuído entre duas fases

imiscíveis há uma leve tendência para o Li6 ser favorecido em uma fase e o

Li7em outra devido a uma pequena diferença de solvatação (42,52).
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o fator de separação por estágio é definido como:

Para se medir a é necessário, somente, colocar as duas fases em

contato, deixá-las entrar em equilíbrio, separá-las e determinar a razão

isotópica entre os dois isótopos em amostras de lítio de cada fase (53).

Alguns critérios importantes devem ser seguidos para que um sistema

de duas tàses possa prover um processo útil com um fator de separação

aceitável (a> 1,005) (12,53). Estes são:

1 - Deve haver uma boa distribuição do elemento entre os dois solventes

relativamente imiscíveis.

2 - O sistema completo deve ser quimicamente estável.

t 3 - Deve ocorrer uma troca rápida do elemento entre as duas fases quando
t,
R estas estiverem em contato.
r

4 - De preferência, o elemento deve existir em forma química diferente nas

duas fases ou, pelo menos, o ambiente de solvatação deve ser

significativamente mudado de uma fase para a outra.

5 - Um método simples de contatação em contracorrente e separação das duas

fases deve ser possível em forma contínua.

Idealmente, uma forma gasosa do elemento é desejável como uma fase,

mas, como para o lítio não existe tal composto à temperatura ambiente ou

L
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próximo dela, deve-se utilizar um sistema onde as duas formas de lítio

apresentem diferentes estados de oxidação.

Realmente, como afirmou Palko(53), nenhum efeito isotópico

significativo, a > 1,005, foi encontrado para o lítio nos sistemas de equilíbrio

aquoso-orgânico ou orgânico-orgânico. Os resultados indicaram que o estado

do íon Li+ solvatado eréi muito semelhante nas duas fases. De fato, em muitos

dos sistemas aquoso-orgânicos testados, o íon Lt carregou água de hidratação

para a fase orgânica mantendo o seu ambiente de solvatação. Entretanto, bons

resultados feram obtidos quando Lewis e MacDenald(54) utilizaram amálgama

líquida de lítio como uma das fases.

5.2.1.1 - Sistemas com duas fases líquidas imiscíveis sendo uma delas

amálgama de lítio

Nos sistemas envolvendo amálgama de lítio como uma fase, os efeitos

isotópicos têm sido verificados, segundo os diversos autores, por dois

métodos principais: método de eletrodo de mercúrio gotejante ou eletrólise e

método de intercâmbio químico.

A tabela 5.1 relaciona os vários trabalhos publicados que utilizaram

amálgama de lítio como uma fase, os métodos de separação utilizados e os

respectivos fatores de separação.
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TABELA 5 1- Valores da literatura para fatores de separação de sistemas utilizando
amálgama de lítio

Método Sal Solvente Fator de Separação Referências -
Intercâmbio LiCI EtOH >1,025 54

Eletrólise LiCI H20 <I,: 55

EIetróIise Li2S04 H20 <1,07 56
Eletrólise LiCl fl 20 1,07 57

Eletrólise LiOH Hp 1,02 58
Eletrólise LiCI H20 1,039 59
EletróIise LiCl H20 1,055 60
Eletrólise LiCl EtOH 1,055 60

Eletrólise LiCI H20 1,055-1,074 61

EI~trólise LiOH H20 1,04 61
Intercâmbio LiBr DMF 1,05 61

Eletrólise LiCl H20 1,056 62

Eletrólise LiOH H20 1,069 63

Intercâmbio LiBr THF 1,053 64

Intercâmbio LiBr DMF 1,051 64

Intercâmbio L!CI DMF 1,044 64

Imercâmbio LiCI DMF i,044 65

lntercâmb:o LiBr DMF 1,053 GS
Intercâmbio LiCI NPA 1,048 66

intercâmbio LiCI DMSO 1,049 6'1

Intercâmbio LiBr DMSO 1,056 53
Intercâmbio Lil DMSO 1.056 53
Intercâmbio LiN03 DMSO 1,043 53

Intercâmbio CH,COOLi DMSO 1,058 53

Intercâmbio LiCI DMA 1,054 53
Intercâmbio LiCI DEF 1,054 53
Intercâmbio LiOH H20 1,038-1,065 53
Intercâmbio LiCI EDA 1,027-1,054 53
Intercâmbio LiCI PDA 1,023-1,061 53
Intercâmbio LiCI THF 1,035-1,047 53
Intercâmbio LiCl IPA 1,053 53

Intercâmbio LiCI DMC 1,023 53
Intercâmbio Lif'.lH4 DMC 1,018 53
Intercâmbio LiAIH4 THF 1,035 53
Intercâmbio Li-BZF DMC 1,056-1,057 53

Intercâmbio Li-BZF THF 1,045 53

Intercâmbio Li-BZF PDA 1.055 53

Intercâmbio Li-BZFA DMC 1,037-1,038 53

Intercâmbio Li-BZFA THF 1,046 53

Intercâmbio Li-BZFA PDA 1,047 53

Intercâmbio Li-Antraceno DMC 1,042 53

Eletrólise LiOH H20 1,056 68

BZF = benzofenona; BZFA = benzofenona anil; EtOH = álcool etílico; DMF = dímetílfonnamida; THF =
tetrahidrofurano; NPA = n-propilamina: DMSO = dimetilsulfóxido: DMA = dimetilacetamida; DEF = dietilformamida;
EDA = etilenodíamina.
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5.2.1.1.1 - Método de eletrodo de mercúrio gotejante ou eletrólise

Muitos trabalhos têm sido publicados sobre separação isotópica de lítio

por eletrólise em catodo de mercúrio gotejante, com diferentes tipos de

eletrólitos. Os fatores de separação calculados para um estágio de eletrólise

variam de 1,020 a 1,079.

Há muita controvérsia sobre a eletróiise como método de separação

isotópica de lítio. Alguns autores atribuem os fatores de separação obtidos

apenas a efeitos cinéticos associados ao processo de e1etró1ise, outros os

atribuem apenas ao intercâmbio químico dos isótopos entre as duas fases em

contato e outros, ainda, os atribuem a ambos.

Euken e Bratzler (56), Champetier e Regnaut (55) e HolJeck (57), indicaram

que ocorre um fracionamento dos isótopos de lítio quando uma solução

aquosa deste elemento é parcialmente eletrolisada em catodo de mercúrio.

Entretanto, seus métodos de análise foram acompanhados por um erro

experimental muito grande, deixando em dúvida os verdadeiros teores de

- (60)separaçao .

Taylor e Urey (58.59), atribuíram os fatores de separação obtidos apenas

ao intercâmbio dos isótopos entre a fase amálgama e a fase aquosa em

contato, deixando em dúvida se, a maiores densidades de corrente, poderia

ocorrer um efeito cinético que aumentasse o fator de separação eletrolítico.
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Johnston e Hutchison (60) e Perret et aI1.(61) , associaram os fatores de

separação obtidos em seus experimentos, apenas aos efeitos cinéticos de

1 ' I"~letro lse.

Collén (62,63), que efetuou as eletrólises com concentração constante de

eletrólito, afirmou existir um mecanismo cinético neste processo e concluiu

que os fatores de separação conseguidos eram devidos apenas a este

mecanismo cinético.

Segundo Palko (53), a reação de intercâmbio dos isótopos de lítio entre

as duas fases é cxtremam~nte rápidá e, em sistemas err.. que haja qualquer tipo

de agitação, seja por agitador ou por movimento de qualquer uma das fases,

certamente existirá o intercâmbio isotópico na interface durante todo o tempo

da eletrólise. Portanto, segundo eie, o que muitos pesquisadores mediram

achando ser um fator de eletrólise era, simplesmente, um fator de separação

de intercâmbio químico.

Fujie et alI. (68) observaram que o equilíbrio isotópico entre as duas

fases, realmente era mantido durante todo o período de eletrólise e revelaram

, que os efeitos isotópicos no processo eletrolítico se originam principalmente
l

do intercâmbio químico.

Finalmente, observou Mercado (5) que, apesar de existir um efeito

isotópico do tipo cinético durante a formação eletrolítica do amálgama, este é

transitório e, portanto, os fatores de separação obtidos nos processos

1.

~

L
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eletrolíticos envolvendo amálgama de lítio como uma fase são devidos,

basicamente, ao intercâmbio extremamente rápido dos isótopos entre as duas

fases em contato.

A tabela 5.2 relaciona alguns detalhes de operação somente para os

trabalhos da literatura que utilizaram a eletrólise como método de separação.

TABELA 5.2 - ValorE;s da literatura para as condições experimentais de
separação isotópica de lítio via amalgamação eletrolítica

Fator de Separação Sal De (A/cm.l) T (UC) Observações Referências
<1,07 LhS04 2 - Solução inicial 56
1,056 LiCI 3 - Solução inicial 7 M 55
uno LiOH 0,62 25 Solução inicial 5 M 58
1,ú79 LiCI 0,06-0,08 38-40 Solução inicial 10M 57

f--
1,039 LiCI 0,62 36 Solução inicial 10M 59
1,055 LiCl 0,47-0,71 25-40 a independente de T 60
1,053 LiCI 0.21 42 LiCl em C2H~OH 60

1,055-1,074 LiCI 0,05-0,28 30 61
1,043 LiOH 0,02-0,22 30 61
1,056 LiCl 0,5 5-45 62
1,069 LiOH 0,25 25 63
1,056 LiOH variável 20 voltagem constante 68

5.2.1.1.2 - Método de intercâmbio químico

Neste método contata-se o amálgama de lítio com uma fase aquosa ou

orgânica contendo um composto de lítio.

Para a reação de intercâmbio isotópico entre as duas fases imiscíveis

em equilíbrio podemos escrever:

Li? (amálgama) + Li6 (aquoso)~ Li6 (amálgama) + Li? (aquoso)
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A constante de equilíbrio pode ser definida como:

K=

ou, com boa aproximação:

[Li6 (amálgama)] [Li? (aquoso)]
K=

[Li6 (aquoso)] [Li? (amálgama)]

[Li6 (amálgama)]

l Li? (amálgama)]
K=

[ Li li (aquoso)]

[Li? (aquoso)]

Considerando-se a estequiometria da reação de intercâmbio, o fator de

separação e a constante de equilíbrio serão os mesmos neste caso (5,53,68).

Em todos os sistemas estudados até o presente momento, o isótopo 6 se

concentrou na fase amálgama e o isótopo 7 na fase aquosa. O sistema que

apresentou maior interesse pelo ponto de vista de praticidade, melhores

condições de refluxo das fases e comparáveis fatores de separação foi o

sistema LiOH(aq)/ Li(Hg).

-"-- -----------
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Capítulo 6 - Procedimentos experimentais

6.1 - Introdução

Para o desenvolvimento da parte prática do trabalho realizaram-se,

inicialmente, experimentos exploratórios visando determinar as melhores

condições de obtenção do amálgama de lítio, por eletrólise de soluções

aquosas de cloreto de lítio e hidróxido de lítio.

Nos trabalhos publicados na literatura especializada, as células

eletrolíticas consistem de vaso cilíndrico de fundo cônico com saída par:l

amálgama conectada neste fundo. O catodo de mercúrio se posiciona na parte

inferior sendo o contato, normalmente, um fio de platina. O anodo,

normalmente de platinâ, níquel ou aço - mox, é colocado paralelamente à

superficie do catodo.

Para o trabalho em questão, projetou-se uma célula eletrolítica com

catodo de mercúrio confinado. Nesta célula, diferente de todas as citadas na

literatura especializada, os compartimentos foram separados por membrana

catiônica para impedir que houvesse desprendimento de cloro no anodo e

poder-se utilizar um material mais barato, chumbo, para este eletrodo.

Com os dados obtidos na etapa inicial projetou-se e construiu-se, na

SUTEQ, uma outra célula eletrolítica com catodo de mercúrio móvel, para

verificar o grau de separação isotópica do processo. Este tipo de célula
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eletrolítica também não foi encontrado na literatura especializada para a

sep8ração em questão.

6.2 - Considerações gerais

Todos os reagentes utilizados no preparo das soluções e nas análises

químicas do processo foram de grau analítico (P.A).

Utilizou-se em todos os experimentos água destilada e deionisada, com

condutividade menor que 1 micro Siemens (10-6 S), e mercúrio purificado.

A purificação do mercúrio foi ~ealizada pele! oxidação das impurezas

através da lixiviação com ácido nítrico na proporção de 1:9 de (Ígua. O

mercúrio foi agitado repetidas vezes com a solução de ácido que era, então,

drenado e a operação repetida eom nova solução. Após esta lixiviação ácida, o

mercúrio era lavado, repetidas vezes, com água destilada e deionisada.

6.3 - Preparo das soluções

6 3.1 - Cloreto de lítio

As soluções de cloreto de lítio foram preparadas pela reação direta entre

carbonato de lítio e ácido clorídrico.

6.3.2 - Hidróxido de lítio

As soluções de hidróxido de lítio foram preparadas, inicialmente, pela

reação de carbonato de lítio com óxido de cálcio em água.
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A solubilidade do Li2C03 é muito baixa (1,54 g/lOOg H20 (OoC)) l'

diminUI com o aumento da temperatura (O,g5g1100 g H20 (800C)) (41.

A solubilidade do LiOH é bem maior (12,7 gllOO g H20 (OoC)) e

aumenta com o aumento da temperatura (15,3 g /100 g H20 (SOoC)) (4).

Preparou-se uma silspensào de Li2C03 em água deicnisada e adicionou-

se a quantidade estequiométrica, com um excesso de 10% , de CaO. Aqueceu-

se a SO-90 °c durante 1 hora, com agitação~ em um recipiente de aço-inox.

Filtrou-se, l~vando··se bem o precipiiado, testando-se o cálcio na solução

formada. Quando o teste era positivo adicionava-se mais Li2C03 para

consumir este cálcio.

Posteriormente, passou-se a preparar as soluções de hidróxido de lítio

através da dissolução de escamas de hidróxido de lítio em água deionisada.

6.4 - Análise quantitativa das soluções

As análises químicas das soluções de hidróxido de lítio foram

realizadas por método volumétrico, levando-se em consideração a presença

constante de carbonato dissolvido nas soluções (34,35) .

l-Dosagem da concentração total (OH- + CO ~-): Toma-se alíquota de

5,0 mL de amostra, dilui-se com água deionisada e adiciona-se 5 gotas de
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.~ alaranjado de metila. A solução resultante é amarela. Com agitação

magnética, vai-se gotejando HCI 0,1 M (VI), até a viragem do indicador.

2-Dosagem da concentração de OH-: Toma-se outra alfquota de 5,0 mL

f: de amostra e precipita-se todo o CO;~ . Para isto aquece-se a solução a 50 °c e
~,
iJf

~ adiciona-se BaCb até não haver maIS precipitação. Deixa-se resfriar à

temperatura ambiente. Dosa-se o sobrenadante. lentamente e sob agitação

constante, com HCI padrão, usando-se fenolftaleina como indicador. O

volume gasto de HCI (V2) será a concentração de OH-o

L

3-A concentração de CO;- será C'btida pela diferença entre os volumes

4-A concentração total de lítio será determinada multiplicando-se a

concentração de CO~- por dois e somando-se esta à concentração do OH-o

Este método foi comparado aos resultados de fotometria de chama e os

resultados foram compatíveis, com um erro em tomo de 1%.

Para se determinar a concentração de lítio no amálgama retirava-se o

mesmo diretamente em água deionisada, para se decompor e formar hidróxido

de lítio, e procedia-se como anteriormente descrito.

Li(Hg) + H20 ~ LiOH + Hg + Y:2 H2 t

O mercúrio, livre de lítio, era pesado e procedia-se aos cálculos.
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6.5 - Preparação do amálgama de lítio em célula eletrolítica com catodo

de mercúrio confinado

Com o intuito de verificar a melhor concentração e as melhores

condições de obtenção do amálgama de lítio realizou-se, inicialmente, uma

série de 21 experimentos em batelada em célula eletrolítica com catodo de

mercúrio confinado. Esta célula foi confeccionada em acrílico, e era composta

por dois compartimentos distintos separados por membrana catiônica,

conforme pode ser visto na figura 6.1.

Nos 19 primeiros experimentos realizados, o eletrólito utilizado foi

cloreto de lítio 7,5 M, pH neutro. Nos dois últimos, o eletrólito foi hidróxido

de lítio 1,5 M.

No primeiro compartimento, catódico, com volume total de 350 mL, o

cátodo de mercúrio metálico ficou confinado em uma piscina localizada no

fundo da célula. Esta piscina acondicionava um volume em tomo de 100 mL

de mercúrio e apresentava uma superficie de exposição de 38,48 em 2.

O contato elétrico foi efetuado por intermédio de um fio de aço-inox

ligado ao polo negativo de uma fonte de corrente-contínua. Este fio de aço 

inox foi recoberto por uma capa de material plástico que deixava apenas as

duas extremidades descobertas. Esta capa plástica era necessária para que o
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Figura 6.1=Célula eletrolítica com catodo de mercúrio confinado
I-transfonnador variável 2-fonte de corrente contínua 3---eoulômetro digital 4-agitador 5-catodo de
mercúrio confinado 6-contato elétrico 7-saída de amálgama 8-saída de eletrólito 9-membrana
catiônica lO-compartimento anódico lI-saída do anólito
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material do fio não fosse degradado pelas soluções de cloreto de lítio e não

servisse, ele mesmo, de catodo. A regulagem da voltagem aplicada foi

realizada através de um transformador v8riável, marca Varivolt, modelo VM

115.

Ligado em série com a célula eletrolítica colocou-se um medidor de

carga eletrônico (coulômetro), que foi utilizado para registrar a quantidade de

eletricidade que fluía pela célula diretamente em A.min.

O mercúrio foi constantemente agitado para proporcionar maior e mais

uniforme superficie de contato entre eletrodo e solução

O ~egundo compartimento, com volume útil em tomo de 100 mL,

comportou um anodo de chumbo e ácido sulfúrico 2,0 M como eletrólito.

Os experimentos foram reaiizados fazendo-se passar, em cada um

deles, uma densidade de corrente constante através da célula e

acompanhando-se a variação de temperatura e a evolução de bolhas no

compartimento catódico, à medida em que a eletrólise prosseguia. Ao se

atingir uma temperatura de 38-40 °C, anotava-se a quantidade de eletricidade

consumida, a corrente era diminuída e o amálgama de lítio retirado pela saída

mostrada na figura 6.1. A corrente era diminuída e não desligada, objetivando

realizar a proteção catódica do amálgama e mInImIZar, assIm, a sua

decomposição ainda na célula eletrolítica.
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6.6 - Dimensionamento de célula eletrolítica com catodo de mercúrio

móvel

Utilizando-se os resultados obtidos nas experiências com céluia de

catodo de mercúrio confinado procedeu-se ao dimensionamento de uma

célula eletrolítica com catodo móvel de mercúrio.

Para os cálculos de projeto da célula os seguintes fatores foram

considerados:

• concentração máxima de lítio no amálgama (C rn, 1 M, para garantir sua

fluidez e estabilidade.

• iargura do catodo de mercúrio = 1 em

• altura do catodo de mercúrio = 0,5 em

• vazão mínima de mercúrio na calha = dv/ dt

• densidade de corrente = De = 0,25 A/cm2

• rendimento de corrente = Rc = 80 %

• concentração de corrente máxima = Cc = 5 A/dm3

I Cálculo do comprimento do catodo de mercúrio:
1,

Volume do elemento de catodo: dv = 0,5 cm3

Quantidade máxima de lítio depositada no final do percurso em um elemento

de catodo: dm = Crrx dv = 0,5 mM Li

Quantidade de eletricidade necessária para efetuar este depósito:
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dQ = dm x n x 1,608 = 1,00 A.min
Rc

d = 10 cm

figura 6.2.

Largura da célula para uma altura útil de 5 cm : V = L x h útil x d

4 A = 0,8 I = 800 mL
5 Ali

4 min

Esta célula foi construída em material acrílico apresentando dois

Volume mínimo do amalgamador V = 1

Cc

A célula eletrolítica dimensionada no item anterior pode ser vista na

i = 0,75 -1L x 16 cm2 4 A
cm2

Velocidade linear de deslocamento do catodo:
v = dv/dt 4 cm3/min = 4 cm!min

dS 1 cm2

Corrente a ser aplicada: i = Dc x S

Comprimento do catodo : L = v x t

L = 4 cm x 4 min = 16 cm
mm

Tempo de residência: t= -ºu = 1 A.min
di 0,25 A

compartimentos distintos principais, amalgamador e desamalgamador,

interligados por uma canaleta, de 0,5 cm de profundidade por 1 cm de largura,

6.7- Descrição da célula eletrolítica com catodo de mercúrio móvel:
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ocupando toda a extensão da mesma. A altura útil da célula foi aumentada

para 7,0 cm para possibilitar a utilização de maiores volumes.

Anterior ao amalgamador tem-se um compartimento qUE" serve para

receber o mercúrio que entra na célula e acondicionar o fio de aço-inox usado

como contato. Após o desamalgamador existe, também, outro compartimento

paí'a permitir a saída do amálgama sem que a solução de lítio eSC8e. Esta

célula apresenta os compartimentos estanques devido a poços de mercúrio,

convenientemente localizados no fundo da mesma, entre cada compartimento.

Pa,'a os cálculos de projeto tomou-se por base uma concentração de

cC'rrente suficientemente baixa, objetivando manter a temperatura da célula

, eletrolílica dentro de limites aceitáveis e evitar a contaminação do ambiente
,

com vapores de mercúrio e vapores cáusticos de hidróxido de lítio. A célula

foi, ainda, vedada por tampas de acrílico, tanto para diminuir a contaminação

do ambiente quanto para diminuir a absorção de gás carbônico do ar pelas

soluções de lítio

Na tampa de acrílico do compartimento de amalgamação acondicionou-

se o anodo. Este anodo do amalgamador é formado por duas placas de aço-

inox AINSI 316, dobradas em ângulo de 90°, cobrindo paralelamente toda a

superficie do catodo de mercúrio, visando promover um maior

aproveitamento de corrente. A distancia entre este anodo e o catodo de

j mercúrio é de apenas 2,0 cm objetivando diminuir a resistência da célula.

I
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As placas de aço-inox do anodo apresentam perfurações para permitir

que as bolhas de hidrogênio, que evoluem do catodo, e as bolhas de oxigênio,

provenientes da reação anódica, não fiquem acumuladas em sua superficie, ()

que diminuiria a área útil deste eletrodo para a passagem de corrente.

A escolha do aço-inox como material de anodo para o compartimento

de amalgamação, deveu-se ao fato deste ser um material economicamente

viável por se tratar de experiências visando estabelecer um sistema em

tamanho semi-industrial. O grafite não foi cogitado como material de anodo,

âpesar de sna inércia química, àevido à baixa resistência mecânica frente ao

desprendimento de oxigênio, o que acarretaria a desintegração do mesmo com

formação de grãos de grafite que impurificariam o mercúrio.

O mercúrio é forçado a circular, por meio de uma bomba pei istáltica,

de um recipiente colocado na saída do compartimento posterior ao

desamalgamador para o compartimento anterior ao amalgamador. A

velocidade do catodo de mercúrio é, assim, controlada pela vazão da bomba

utilizada.

Neste tipo de célula eletrolítica o mercúrio age como eletrodo bipolar,

ou seja, no primeiro compartimento, amalgamador, onde ocorre a eletrólise do

sal, o mercúrio funciona como catodo sendo o anodo constituído pelas placas

perfuradas de aço-inox. No segundo compartimento, desamalgamador, onde

ocorre a formação de solução mais enriquecida de hidróxido de lítio, o
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amálgama de lítio funciona como anodo sendo o catodo formado por placas

de aço-inox mergulhadas no amálgama de lítio formando uma pilha voltaica

ou pilha de decomposição.

o módulo completo deve ser operado sobre bandejas, para evitar

contaminação do ambiente com eventuais respingos de mercúrio metálico.

Em todos os compartimentos deve-se ter o cuídado de manter o mercúrio

coberto com água ou eletrólito para diminuir sua vaporização. Também para

isto, a temperatura ambiente deve ser mantida abaixo de 2üoC, que é a

temperatura em que a vaporização do m~rcúrio se toma apreciável.

6.8 - Operação da céiula eletroHtica com catodo de mercúrio móvel

o proc~dimento adotado, para a determinação do fator de separação

elementar do processo de enriquecimento de Li6
, foi a realização de três

eletrólises, fracionadas cada uma em seis estágios em batelada, utilizando-se a

célula descrita anteriormente, figura 6.2. Estes seis estágios foram necessários

para que se pudesse obter uma variação relativamente grande na composição

isotópica.

o aço-inox, antes de ser utilizado como catodo no compartimento de

desamalgamação, foi submetido a um tratamento prévio para sua passivação

química. O tratamento consistiu de três etapas a saber (69):

---------------------



Figura 6.2 - Célula eietrolítica com catodo de mercúrio móvel
l-transfonnador variável 2-fonte de corrente contínua 3--coulômetro digital 4-anodo de aço-inox
5-solu~ão enriquecida em Li --{j 6-catodos de aço-inox 7-so1ução de LiüH 8-reservatório de mercúrio
9-canaleta para circulação de mercúrio lO-alimentação de mercúrio lI-bomba peristáltica
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• Desengorduramento - Mergulha-se as placas em solução de potassa

alcoólica bem concentrada. Após um certo tempo, lava-se em água

corrente.

• Decapagem - Deixa-se as placas imersas durante cinco minutos em solução

preparada pela mistura de ácido nítrico concentrado (300/0 em volume) e

ácido fluorídrico a 40% (7% em volume); lava-se em água corrente.

Repete-se três ou quatro vezes esta operação.

• Passivação - as placas são imersas em ácido nítrico a 40% durante 3 a 5

minutos.

Procedimento:

No amalgamador aplica-se, de acordo com a concentração do eletrólito,

uma determinada densidade de corrente, Dc na tabela 6.1. O íon lítio é

reduzido a lítio metálico e se deposita no catodo móvel de mercúrio formando

o amálgama de lítio. Este amálgama formado vai se deslocando

continuamente em direção ao desamalgamador.

No desamalgamador, que no início contém apenas agua deionisada,

colocam-se placas de aço-mox em contato com o amálgama que está

circulando para formar-se a pilha de decomposição. O lítio metálico do

amálgama reage com a água, se desprende e forma a nova solução de

hidróxido de lítio, a qual vai se concentrando à medida em que a eletrólise

prossegue.
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o mercúrio que sai do desamalgamador, é recolhido em um frasco com

água deionisada e, através da bomba peristáltica, é enviado ao compartimento

anterior ao amalgamador, retomando ao circuito e mantendo o processo.

No amalgamador, ao atingir-se a quantidade de eletricidade necessária

para que â metade do teor de lítio tenha sido amalgamada, a eletrólise é

interrompida e retiram-se amostras da fase aquosa para dosagem das

concentrações. Quando a concentração desta fase aquosa do amalgamador é

confirmada estar na metade, o que corresponde a um corte meio, encerra-se o

estágio.

A solução de hidróxido de lítio formada no desamalgamador, acrescida

! das soluções de hidróxido de lítio porventura fonnadas nos compartimentos

por onde o mercúrio circula, se tomará o eletrólito do próximo estágio.

A vazão de mercúrio foi regulada em 6 cm3/min. para garantir um

amálgama menos concentrado evitando entupimentos nos poços de ligação.

No primeiro estágio, ao acompanhar a variação de temperatura,

observou-se que esta não aumentava de forma significativa durante a

operação, ficando numa faixa de 28-30 OCo Como é sabido que o aumento da

temperatura, nesta faixa, não afeta o processo de enriquecimento(5,53) nos

estágios seguintes esta não foi controlada.

A tabela 6.1 indica os dados médios dos experimentos realizados.
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TABELA 6.1 - Dados médios de eletrólise de Li6 em célula eletrolítica com

catodo de mercúrio móvel

Amalgamador

Estágio nU [LiOH] VOLUME Dc
(M) (mL) (A/cm2

)

01 5,1 850 0,24
02 1,8 825 0)4

-
03 0,8 825 0,10
04 0,6 435 C~07

05 0,3 434 0,05
06 0,2 270 0,03I

I
~

t Após cada série de experimentvs, recolheu-se amastras da solução fiI!~Ü,

I formada no desamalgamador do 6° estágio, e da solução original e enviou-se

f para análise isotópica em espectrômetro de massa do Instituto de Pesquisas

EnergéLicas e Nucleares (IPEN).

As amostras foram enviadas sob a forma de carbonato de lítio,

preparado pelo borbu1hamento direto de dióxido de carbono nas soluções de

hidróxido.

A monitoração da e1etrólise, para determinar a eficiência do processo,

foi realizada por meio de coulômetro digital.

O circuito elétrico utilizado é o mesmo dos experimentos anteriores.

6.9 - Avaliação do aço-inox como material de catodo na decomposição do

amálgama de lítio

Durante a realização dos estágios anteriores, observou-se que o
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mercúrio, ao deixar a célula eletrolítica, ainda continha uma certa quantidade

de lítio amalgamado. Para tentar resolver este problema, realizou-se uma série

de experimentos visando verificar o perfil da desamalgamação ao se utilizar

placas de aço-inox como catodos na decomposição do amálgama de lítio.

Procedimento:

Aplicou-se uma densidade de corrente de 0,25 A1cm2 à solução de

hidróxido de lítio 5,0 M do amqlgamador e manteve-se a vazão de mercúrio,

respectivamente, em 10, 8 e 6 mL/min.

No desamalgamador, marcou-se os pontos início, meio e fim para que

se pudesse garantir o exato lugar de c010cação das placas de aço-inox.

Para cada vazão d~ mercúrio adotada, os experimentos iniciais foram

realizados sem colocação das placas de aço-inox no desamalgamador. Nos

experimentos subsequentes, duas placas de aço-inox, com largura de 60 mm e

espessura de 2 mm, foram colocadas exatamente entre os pontos marcados no

desamalgamador

De tempos em tempos, durante a eletrólise, retirava-se amostras de

amálgama de lítio nos pontos início e fim do desamalgamador. Estas amostras

de amálgama eram recolhidas em água deionisada para se decompor e formar

nova solução de hidróxido de lítio. Esta solução formada era, então, analisada

quantitativamente. O mercúrio que restava era pesado e calculava-se a

concentração de lítio naquele volume de mercúrio, l10S dóis pontos.
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6.1 fJ - Estudo da desamalgamação seletiva.

~i processo normal de desamalgamação, como estudado até o item

aC'<' ~ -:. compreende a retirada total do lítio metálico da fase amálgama para

a ~:;'.': ~.:;uosa de forma indiscriminada, ou seja, sem a preocupação de alterar

a Cf. :', .=,='sição isotópica obtida no processo de amalgamação.

>~este trabalho, denominou-se "desamalgamação seletiva" à tentativa de

rct::::;:-se preferencialmente um dos isótopos da fase amálgama para a fase

aq :.J'/:-=- aproveitando-se da diferença de propriedade característica dos

i~ó~r,=<:'5 em relação à amalgamação. Cabe ressaltar aqui que, até o presente

{f mü: r
.-::::-.: 0 . também n3:o se tE"m conhecimento sobre estudo semelhante na

Jjt:: -:::~ .-:: especializad~.

~ '::':-3 estudar-se a desamalgamação seletiva do lítio, construiu-se uma

out:-;;: :élula com catodo móvel em que o desamalgamador era em tomo de 5

veZé:::' :naior em comprimento do que o amalgamador.

O desamalgamador da célula foi dividido em quatro partes com

CO:'.;::: ::-::ientos diferentes e crescentes, com o objetivo de verificar, como se

su}: ~::'::a. se havia diferença no comportamento dos isótopos também durante

a desamalgamação. Como o Li6
, durante o processo de amalgamação,

apresentou maior afinidade pela fase mercúrio do que o Li?, esperava-se que o

mesmo demorasse mais a ser desamalgamado e, assim sendo, as fases aquosas

dos quatro compartimentos de desamalgamação apresentariam composições
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isotópicas diferentes, com um enriquecimento crescente em Li6
,

proporcionando vários estágios de enriquecimento de Li6 também no

desamalgamador.

A confirmação desta hipótese otimizará economicamente o processo

por proporCIOnar uma retirada maIOr de prodllto sem gasto adicional de

energIa.

Procedimento:

Alimentou-se G amalgamador com solução concentrada de hidróxido de

lítio, 4,7ó lvi, e os quatro desamalgamadores com água deionisada. Regulou

se a vazão de mercúrio para 10 mL/min.

No pnmelro compartimento de desamalgamação (D-1), com

comprimento de 125 mm, colocou-se uma placa de aço-inox de 20 mm, no

segundo compartimento (D-2), de 240 mm, uma placa de 40 mm, no terceiro

(D-3), de 370 mm, uma placa de 60 mm, e no último (D-4), de 445 mm, três

placas de aço-inox com a mesma medida da anterior. Estas placas

apresentavam tamanhos diferentes e crescentes para controlar a

desamalgamação, evitando que todo o lítio fosse desamalgamado nos

compartimentos iniciais, e poder-se obter uma quantidade mensurável do

elemento no último compartimento. Também por isto utilizou-se a maior

vazão de mercúrio, de 10 mL/min.
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Aplicou-se ao amalgamador uma corrente constante de 2 A e retirou-se

amostras da fase aquosa de todos os compartimentos, em intervalos

t apropriados de tempo, para serem anal isadas isotópica e quantitativamente.
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Capítulo 7- Resultados experimentais e discussão dos resultados

7.1 - Preparo de amálgama de lítio em célula eletrolítica com catodo de

mercúrio confinado

Nesta fase inicial do trabalho, os parâmetros eletrolíticos pertinentes à

determinação de interess~ foram tabelados e comparados. Os resultados dos

21 experimentos real izados estão contidos na tabela 7.1. Os rendimentos

foram calculados e relacionados com o tipo de eletrólito, densidade de

corrente aplicada, conceniração de corrente e concentração de amálgama

obtida. Calculou-se, ainda, as porcentagens de lítio no amálgama.

Nos 19 primeiros experimentos realizados, o eletrólito foi cloreto de lítio

e, nos 2 últimos, hidróxido de lítio.

Neste tipo de célula eletrolítica, em que o compartimento catódico é

separado do compartimento anódico por membrana catiônica, figura 1, as

reações que ocorrem podem ser descritas por:

Catodo:

2 Lt (aq) + 2 Hg + 2 e- ~ 2 Li(Hg)

2 Li(Hg) ~ 2 Li+ + 2 Hg + 2 e-

Anodo:

H 20 ~ 2 H+ + Y2 O2i + 2 e-
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TABELA 7.1 - Concentração de lítio no amálgama e rendimentos obtidos em

função da densidade de corrente e quantidade de eletricidade.

Exp Dc Cc Q t r-.

%1.' RcL I.i

o (A/cm2
)

Ifg

(A/L) (A.min) (min)
Ifg

(%)n (M)
I--

1 0,04 5,7 62 39 0,94 0,047 >73
2 0,08 8,0 849 283 2,14 0,110 >10
3 0,05 5,9 490 245 0,28 0,013 7
4 0,08 8,9 180 56 0,44 0,023 20
5 0,11 12,5 140 33 0,88 0.045 25
6 0.13 13,1 55 11 0,40 0,020 58
7 0,13 15, ] 68 13 085 0,043 60,
8 0)3 14,3 36 7 0,34 0,017 76
o 0,13 15,1 68 13 0,78 0,054 55./

10 0,13 13,3 74 15 1,04 0,053 57
11 0,16 17,1 88 14 0,95 0,048 44-

12 0,16 15,8 lOS 18 1,10 0,056 49
13 0,18 18,4 94 13 1,00 0,051 52
14 0,2] 21,0 102 13 1,40 0,071 >66
15 O)'"' 23,7 94 10 1,50 0,078 >79,_J

16 0,25 26,3 80 8 1,32 0,067 >80
17 0,39 39,5 64 4 1,14 0,058 86
18 0,39 34,9 80 5 1,25 0,063 75
19 0,50 44,2 78 4 1,18 0,060 73
20 0,25 26,3 76 7 1,49 0,076 >95
21 0,25 23,3 80 8 1,50 0,076 >90

Dc = densidade de corrente média ( Ampere / cm2
)

Cc = concentração de corrente média ( Ampere / dm3
)

Q = quantidade de eletricidade aplicada ( Ampere . min )
t = tempo de eletrólise ( min )

u
C HX = concentração de lítio no amálgama ( M )

u
0/0 Hx = porcentagem de lítio no amálgama
Rc= rendimento de corrente ( 0/0)

I I
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As duas primeiras reações correspondem à formação e decomposição

do amálgama de lítio ocorrendo na superfície do catodo de mercúrio. A última

reação representa a oxidação ocorrendo na superfide do anodo de chumbo.

No compartimento anódico, que contém ácido sulfúrico, tem-se apenas

o desprendimento de oxigênio no anodo de chumbo, com a conseqüente

liberação de íons hidrogênio.

No compartimento catódico, os íons lítio, ao serem reduzidos,

depositam no catodo de mercúrio metálico formando o amálgama e os íons

cloreto, ou os Íons hidroxlla, ficam em scluçãü. Estes últimos são balanceados

pelos íons hidrogênio liberados pela reação anódica que atravessam a

membrana catiônica do compartimento anódico para o compartimento

catódico.

Análise dos experimentos realizados:

1 - Tipo de eletrólito:

Observou-se ser o hidróxido de lítio muito melhor do que o cloreto de

lítio como eletrólito, tanto para a formação do amálgama quanto para diminuir

a reação de decomposição deste amálgama de lítio já formado. Isto foi

verificado por análises químicas, maior rendimento de corrente, e pela

visualização de menor evolução de hidrogênio no catodo durante a realização

das experiências.

ESTE DOCUMENTO FOI OBTIDO ATRAVÉS DO
PROGRAMA
DE COAlUTACAo
BlBLIOGRAFICA

CAPES/SESU/FINEP/IBICT
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Este fato ocorre em virtude do potencial reversível do hidrogênio ser

maIOr no hidróxido do que no cloreto, diminuindo a competitividade de

descarga do hidrogênio em relação ao depósito de lítio.

o potencial reversível de deposição do lítio na atividade iônica

unitária, potencial padrão, é bastante negativo,-3,045 volts, mas, apesar disto,

o lítio pode ser reduzido em soluções aquosas quando o catodo utilizado é o

mercúrio. Isto pode ser explicado pela associação de dois fatores ocorrendo

simultaaeamente, o efeito despolarizante do mercúrio na descarga dos íons

lítio (38,63) e a alta sobrctensao para a evolução de hidrogênio apr~se~tada pelo

mercúrio, tomando o potencial do lítio menos negativo do que o do

hidrogênio.

Os IOns de lítio, quando são descarregados de soluções neutras ou

alcalinas, formam compostos que se solubilizam no mercúrio do catodo e,

como consequência disto, apreciável descarga de íons Lt pode ocorrer a um

potencial bem menos negativo do que o potencial padrão, ou seja, a

aproximadamente -1,5 volts.

O potencial reversível de descarga para o hidrogênio, à temperatura

ambiente, é dado por(3S) :

E H+,H, = - 0,059 x pH

Logo, para soluções de cloreto de lítio neutras teremos um potencial

reversível de descarga para o hidrogênio de - 0,4 volts

I I
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Esta sobretensão para a evolução de hidrogênio no mercúrio fica em

hidrogênio só ocorra a -1,93 volts, diminuindo ainda mais a competitividade

Para obter-se o potencial de descarga real é necessário incluir-se a

EH+,H2 = - 0,059 x pH = - 0,82 volt

De posse destes dados vê-se, então, que a evolução de hidrogênio, em

EH,(real) = - 0,059 x pH - St

Em uma solução bastante alcalina como a do hidróxido, o potencial

hidrogênio.

reversível de descarga do hidrogênio será ainda maior

favorecendo a deposição do lítio em relação ao desprendimento de

entre o depósito de lítio e o desprendimento de hidrogênio, tornando o

fazendo com que, ao se considerar a sobretensão, o desprendimento de

soluções neutras a baixas densidades de corrente, não começará até que o

potencial do catoào atinja um valor em torno de -1,53 volts, fazendo com que

densidades de corrente usuais (0,1 A/cm2
) (38,39) •

evolução de hidrogênio se torne ainda mais negativo, em torno de -1,73 volts,

tomo de 1,12 volts a baixas densidades de corrente (0,01 A/cm2
), e 1,3 volts a

sobretensão de hidrogênio St, logo:

ocorra a deposição do lítio simultaneamente à evolução de hidrogênio. Como

, consequência desta descarga de íons hidrogênio, a solução próxima à

superfície do eletrodo se tornará alcalina, tàzendo com que o potencial para a



57

# rendimento de deposição do lítio maior no hidróxido do que no cloreto de

lítio.

Estes valores serão ainda maIS aumentados para o caso das maIOres

1 densidades de corrente.
~

i

í Convém esclarecer que a competitividade é diminuída mas esta
t

It diferença entre os potenciais não é suficiente para eliminar a descarga de
j

hidrogênio no catodo.

2 - Concentração do eletrólito:

Sabe-se que o aumento da conc~ntrdção da elemento de interesse no

eletrólito favorece o rendimento do processo cletrolítico por tomar o potencial

dé' deposição do elemento menos negativo(35. 38) . No caso específico dz,

deposição estudada teremos:

+ EO + 1 / +ELi ,Li = Li ,Li - RT og a Li (Hg)' a Li

nF

ELi+ .Li = - 3,045 + 0,059 log a 1/ / a !.i(lIg)

Este fato vem reforçar a importância da escolha do tipo de eletrólito,

visto no item anterior já que, no caso do cloreto de lítio, apesar das soluções

apresentarem uma concentração de lítio muito maior (7,5 M) do que as de

hidróxido de lítio (1,5 M), as eletrólises com o hidróxido apresentaram um

rendimento muito melhor devido ao efeito de seu alto pH.

I I
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3 - Concentração de lítio no amálgama:

o aumento da concentração de lítio no mercúrio diminui o rendimento

de coneEtc para a formação do amálgama por provocar os seguintes efeitos

somados:

a) Aumento do potencial de redução do lítio para valores maIs negativos

dificultando a sua redução e aumentando a competitividade de redução do

hidrogênio.

Apenas pelo aumento da concentração de lítio no amálgama, mantendo

a concentração do lítio constante no eletrólito, este vaior já se desloca para

mais negativo. Se, como é o caso, à medida em que a concentração de lítio

aumenta no mercúrio ela diminui na solução, o desvio negativo é ainda maior.

b) O mercúrio perde progressivamente o seu efeito despolarizante já que há

um aumento da atividade de lítio no amálgama.

c) Há uma diminuição da sobretensão para a evolução do hidrogênio pela

modificação das características da superficie do eletrodo e pelo depósito de

traços de impurezas na superficie do mercúrio, prejudicando a deposição do

lítio.
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4 - Tempo de eletrólise e reação de decomposição do amálgama:

Este é um fator de extrema importância no caso da amaIgamação

ele~rolítica em catodo confinado pois, nos experimentos realizados, observa-

se que a formação do am<ilgama ocorre rapidamente no início, vai diminuindo

e, finalmente, se aproxima do estado de equilíbrio correspondendo à formação

e decomposição do amálgama, ou seja, há uma queda nos rendimentos de

corrente para maiores tempos de eletrólise.

Este fato pode ser explicado tendo em vista ser o iítio metálico um

agente redutor VIgOroSO e que, portanto, reage com a solução aquosa

provocando a reação de decomposição do amá18ama já formado.

Esta reação de desamaIgamação é favorecida pelo aumento do tempo

de eletrólise porque este provoca o aumento de concentração de lítio no

amálgama, com o conseqüente decréscimo na solução, favorecendo a

aproximação dos potenciais do lítio e do hidrogênio, como já comentado no

item anterior.

Convém observar aqui, que os potenciais do lítio e do hidrogênio se

aproximam mas o do lítio ainda continua mais positivo, portanto, a deposição

, do lítio continua a prevalecer, apenas com menor rendimento.

I I
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5 - Formação de amálgama sólido:

Na coluna reservada aos rendimentos obtidos (Rc), existem alguns

valeres arltçc~didos pelo sinal de "maior elo que". Este sinal se refere aos

casos em que se observou formação de amálgama sólido no fundo do

compartimento.

Nos dois primeiros experimentos, aventon-se a hipótese do amálgama

sólido estar sendo formado apenas em virtude da agitação estar sendo

insuficiente para o mercúrio, já que esta estava sendo realizada por agitador

magnético. Visando eliminar o problema, este agitarlor foi substituído por

agitador mecânico a partir do terceiro experimento.

Durante a continuação do trabalho verificou-se, entretanto, que isto

tornou a acontecer em outros experimentos, o que levou à conclusão de que

esta formação de amálgama sólido seria em virtude do limite da solubilidade

do lítio no mercúrio. Realmente, os dados publicados para a solubilidade do

lítio em mercúrio liquido à temperatura ambiente variam de 0,032% a 0,047%

em peso (5), o que explica a formação do amálgama sólido nos experimentos

assinalados. Convém observar porém que, no estudo em questão, isto só foi

observado para valores acima de 0,063% (1,25 M).

Face ao exposto nos itens 3, 4 e 5, resolveu-se adotar como melhor

valor, para o projeto da célula com catodo móvel, a concentração de

amálgama 1 M, para garantir a sua fluidez e razoável estabilidade no
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compartimento de amalgamação e poder-se obter um aceitável rendimento de

formação de hidróxido no compmiimento de desamalgamação.

6 - Outras reaçóes paralelas:

Como já discutido anteriormente, tanto para o cloreto quanto para o

hidróxido de lítio, 'Jma reação que pode reduzir a eficiência de corrente (i.e. o

rendimento àe lítio), especialmente a baixa concentração de eletrólito, é a

evolução de hidrogênio no catodo.

Outra reação que pode ocorrer prejudicando 0 rendimento de corrente é

a redução do oxigênio, dissolvido na solução, no catodo de Hg:

2 OH- (meio alcalino)

,';;I'i

,:aí!!:

Como é bem conhecido, esta interferência é facilmente eliminada pela

purga com nitrogênio antes e durante a eletrólise . No trabalho em questão

esta purga não foi efetuada, por tratar-se de estudo visando projeto industrial,

caso em que não seria possível realizá-la face aos grandes volumes de solução

manipulados.

I I
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7 - Temperatura e concentração de corrente:

Sabe-se que, em processos de amaIgamação eletrolítica, o aumento de

temperatu~a apresenta dois efeitos que se opõem um ao outro: facilita a taxa

de difusão das espécies iônicas para os eletrodos o que, em princípio, aumenta

o rendimento de corrente mas, por outro lado, o aumento de temperatura

diminui a sobretensão para a evolução do hidrogênio, fazendo com que parte

da corrente seja consumida na redução deste íon no catodo, diminuindo o

rendimento de corrente de formação de amálgama (38). Este último efeito é

muito mais relevante que o primeiro (62) e, portanto, a temperatura m<üs b1ixa

favorecerá a amalgamação.

No estudo em questão não se pretendeu estudar a influência da

temperatura na formação do amálgama face ao exposto no parágrafo anterior.

A elevação da temperatura foi acompanhada, apenas, para se determinar a

faixa adequada de concentração de corrente para o projeto da célula

eletrolítica contínua, diminuindo problemas de evaporação e conseqüente

poluição do ambiente com vapores de mercúrio ou cáusticos.

Como a temperatura aumentou rapidamente nos experimentos

realizados acima de 8,0 AlI, resolveu-se adotar para o projeto o valor máximo

de 5,0 AlI, para não ser necessário utilizar-se um sistema de arrefecimento

durante as operações.
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8 - Densidade de corrente:

Para cada processo há uma densidade de corrente limite que, se for

ultrapassada, o potencial do elet!"odo ci'esce rüpidámente e uutro cátion, ex.:

H+, é reduzido. A densidade de corrente limite varia com o tipo de eletrólito,

com a concentração e com a agitação. Pelo aumento da concentração ou pela

agitação da solução maiores densidades de corrente podem ser usadas antes

I da evolução de hidrogênio. Com a continuação da eletrólise a concentração do

t elemei1to vai diminuindo e a densidade de corrente tem que ser diminuída
I,
i

p8.ra manter o potencial do catodo.

A densidade de corrente tem influência direta na sobrel.:ensão para a

evolução de hidrogêniu. A sobretensão aumenta com o aumento da densidade

de corrente favorecendo a deposição do lítio, mas a altas densidades de

corrente, acima de 0,25 A/cm2
, a temperatura próxima ao eletrodo será

também muito aumentada fazendo com que a sobretensão para a evolução de

hidrogênio diminua, prejudicando a deposição do lítio.

Observou-se haver um aumento do rendimento de corrente com o

aumento da densidade de corrente até 0,39 A.min, sendo que o

, desprendimento de hidrogênio aumentou na mesma direção. Resolveu-se

f
f adotar, como melhor valor, a densidade de corrente de 0,25 A/cm2 que

apresentou rendimento muito bom e com menos reações de decomposição de

amálgama.
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7.2 - Preparo de amálgama de lítio em célula eletrolítica com catodo de

mercúrio móvel

Durante a eletrólise do hidróxido de lítio na céiula eletrolítica com

catodo de mercúrio móvel, primeiro compartimento da figura 2, uma grande

quantidade de oxigênio evolui no anodo c uma considerável quantidade de

hiàrogênio evolui na superficie do mercúrio, ou seja, a solução é elptrolisada,

o lítio deposita no catodo de mercúrio como metal e c íon hidroxila é

neutralizado com desprendimento de oxigênio.

As reações tomando parte no presente sistema, em que anodo e catodo

- 1 l' d . - (G8)estao oca Iza os no mesmo compartImento, sao :

• formação de amálgama de lítio na superfície do catodo de mercúrio

2 Li+ (aq) + 2 Hg + 2 e- ~ 2 Li(Hg)

• Oxidação no anodo

• decomposição do amálgama de lítio na superficie do catodo de mercúrio

A aplicação de um potencial constante durante a eletrólise não mantém

um dado potencial no catodo já que variações de sobretensão, resistência,

temperatura e concentração das espécies reativas estão ocorrendo.

Geralmente, o potencial do catodo se toma mais negativo à medida em que a
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eletrólise prossegue com um potencial aplicado constante. Isto favorece a

redução de outros cátions presentes na solução, t~l como o hidrogênio,

diminuindo o rendimento de corrente para a formação de amá!gam(l.

Obviamente alguns parâmetros observados no processo com catodo de

mercúrio confinado não apresentam as mesmas características quando se

passa a operar com catodo móvel.

Com o eletrodo se movendo continuamente, não há necessidade de

utilizar agitação externa, já que a própria circulação do mercúrio efetua a

agitação. Como o volume de eletrólito é muito grande em relação à superfície

do eletrodo e como este último se renova, a temperatura varia muito pouco,

aproximadamente 2°C, e não afeta o processo eletrolítico nem o fator de

separação (5), consequentemente a concentração de corrente fica controlada

diminuindo problemas de evaporação. O tempo de eletrólise neste tipo de

célula passa a não ser um fator determinante pOIS, sendo a superfície do

eletrodo constantemente renovada, os problemas de alta concentração de lítio

no amálgama, formação do amálgama sólido, impurezas depositadas e

modificação nas características de superfície de eletrodo ocorrerão a um

mínimo, diminuindo assim, a reação de decomposição do amálgama e,

portanto, aumentando o rendimento de corrente. Por todos estes motivos, o

rendimento de corrente será tanto maior quanto maior for o fluxo de mercúrio

na célula eletrolítica (60)
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Ao SaIr do amalgamador, o amálgama vaI para um outro

compartimento, segundo compartimento da figura 2, desamalgamador, onde

reage com a água deionisada e forma novamente o hidróxido de lítio.

Nesta reação o desamalgamador funciona como uma pilha em curto

circuito, na qual a placa de aço-inox é o catodo e o amálgama de lítio o anodo

(37)

No desamalgamador as reações serão:

Anodo:

Li(HgJ -> Li+ -:- x Hg + e-

Catodo:

Suficiente água deve ser fornecida ao desamalgamador para suprir a

reação de catodo, carregar o hidróxido formado para a solução e suprIr,

também, o escapamento de hidrogênio que arrasta água da solução.

As melhores condições para este processo, ou seja, as condições para

que este processo de desamalgamação ocorra o mais rapidamente possível,

serão conseguidas pelo aumento da temperatura, alta concentração de lítio no

amálgama, baixa concentração de lítio na solução, menor densidade de

corrente possível, maior superficie de amálgama possível e colocação dos

dois eletrodos o mais próximo possível.
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No estudo em questão, por se tratar de sistema interligado em que as

condições para os dois processos são opostas, operou-se a célula à

temperatura ambiente e a concentração de amálgama foi a de saída do

amalgamador. Utilizou-se, inicialmente, apenas água deionisada para

desamalgamar o lítio e colocou-se o catodo de aço-inox mergulhado no

amálgama de lítio

7.3 - Determinação do fator de separação elementar do processo de

enriquecimento de Li6
•

Sabe-se pela literatura (53-68), que o Li6 apresenta maior facilidade de ser

amalgamado do que o Li7
, portanto, é de se esperar que a solução do

desamalgamador fique mais enriquecida em Li6 do que a do amalgamador.

Os resultados das análises isotópicas realizadas para o processo de

enriquecimento de Li6 estão condensados na Tabela - 7.2, em que o cálculo da

razão molar isotópica (R) foi realizado pela aplicação da fórmula a seguir:

W\

M1

R
100 - W\

M2

Nesta fórmula temos que:

W] = porcentagem em peso do Li6

100 - W] = porcentagem em peso do Li7
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M I = peso atômico do isótopo 6

M2 = peso atômico do isótopo 7

TABELA 7.2 - Resultados de análise isotápica para determinação do fator de
separação elementar

Amostra 0/0 Lío I % Lí l Razão molar
(em peso) (em peso) Li6

/ Li;
solução inicial 6,52 93,48 0,0813
solução final 7,54 92,46 0,0951

Estes resultados foram utilizados para calcular-se o fator de separação

elementar.

o cálculo do fator de separação elementar foi efetuado levando-se em

consideração o corte 1;2 (11,13), isto é, amaigamação de metade do teor de lítio

estágios.

onde ~ é o fator de separação superior

~ = 0,09514 teremos que ~=1,026

~ = VRnl Roe

Adotando-se o subscrito °para a etapa anterior ao inicio do processo

no eletrólito e que o fator de separação será sempre o mesmo para todos os

enriquecimento em Li6
, podemos escrever:

Sendo: Ro= 0,0813 e

(alimentação) e os subscritos 1 a 6 para as etapas seqüenciais de estágios de
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mas, para o corte 1i, ~= [ a

logo locro:::;, ex = 1,053

I
1-

t
I

Resultado : O Li6 é amalgamado preferencialmente ao Li7 e o processo

pode ser utilizado com grande eficiência no enriquecimento do Li6 e Li7
.

7.4 - Aço-inox como rr.~terial de catodo na decomposição do amálgama de

lítio

o am:ílguma de lítio reage com água lentamente devido à alta voltagem

d0 hidrogênic na superfície do amalgama (37). Isto pode ser acelerado

colocando-se um metal, que apresente baixa sobretensão de hidrogênio, em

contato com o amálgama e a solução. Isto forma uma pilha em cmio circuito

em que o metal funcionará como catodo e o amálgama de lítio como anodo.

No presente caso, em que o metal testado é o aço-inox, a pilha pode ser

representada por:

A tabela 7.3 e figura 7.1 reúnem os dados referentes aos experimentos

realizados sobre desamalgamação de lítio em que a vazão de mercúrio foi

mantida em 10 mL/min. Os experimentos número 1 e número 2 foram

realizados sem a colocação das placas de aço-inox como catodo da pilha e o

experimento número 3 com a colocação das referidas placas. A primeira placa

I I
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foi colocada entre os pontos 1 (início) e 2 (meio) e a segunda placa entre os

pontos 2 (meio) e 3 (final), marcados no desamalgamador.

Pela tabela 7.3 e figura 7.1, podemos observar que c teor médio de

desamalgamação de lítio, quando não se utilizou placas de aço-inox como

catodo, ficou no máximo em 80/0. Ao se repetir o experimento colocando-se as

placas de aço-inox mergulhadas no &málgama de lítio, o teor médio observado

de decomposição do amálgama aumentou para 66%.

TABELA 7.3 Comparação dos teores de desamalgamação obtidos sem e com
a utilização de placas de aço-inox como catodo na pilha de decomposição do
amálgama de lítio. Vazão de mercúrio = 10 mIlmin

Experimento nU Local das placas [Li] no Hg (M) Teor médio de
no desamalgamação(% )

desamalgamador

1 Início 0,24
Final 0,22 8

2 Início 0,20
Final 0,19 5

3* Início 0,24
Final 0,08 66

* com placas de aço-mox
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Figura 7.1- Decréscimo do teor de lítio no mercúrio na desamalgamação para
vazão de mercúrio de 10 mL/min. Experimentos 1 e 2 sem placas de aço-inox
como catodo. Experimento 3 com placas de aço-inox como catodo.

Ao realizar-se o mesmo tipo de experimento, apenas diminuindo a

vazão de mercúrio que flui pela célula, de 10 mL/min para 8 mllmin, tabela

7.4, vê-se que, sem as placas de aço-inox o teor máximo de decomposição do

amálgama de lítio obtido foi de 28% e que, com a colocação das placas, este

teor foi aumentado, chegando a um valor máximo de 79%.

I I
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TABELA 7.4 Comparação dos teores de desamalgamação obtidos sem e com
a utilização de placas de aço-inox como catodo na pilha de decomposição do
amálgama de lítio. Vazão de mercúrio = 8 mIlmin

Experimento nv Local das placas [Li] no Hg (M) Teor médio de
no desanlalgamação(~)

desamalgamador
4 Início 0,25

Final 0,18 28
5 Início 0,29

L
Final 0,24 17

6* Início 0,29
Final 0,09 69

7* Início 0,26
~Final 0,08 69

8* Início 0.29
Final 0,06 79

* com placas de açO-lp.oX

A figura 7.2 permite visualizar as diminuições acentuadas dos teores de

lítio no amálgama ao se utilizar as placas de aço-inox como catodo da pilha,

experimentos 6, 7 e 8, quando comparadas às diminuições sofridas nos

experimentos que não utilizavam estas placas, respectivamente, experimentos

4 e 5.
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Experimento 5

Experimento 4

~
Experimento 6

~ Experimento 7

Experimento 8

Final

Local de cc.lxação das placas

Figura 7.2- Decréscimo do teor de lítio no mercúrio na desamalgamação para
vazão de mercúrio de 8 mL/min. Experimentos 4 e 5 sem placas de aço-inox
como catodo. Experimentos 6, 7 e 8 com placas de aço-inox como catodo.

Ao diminuir-se ainda mais a vazão de mercúrio para 6 mL/min, tabela

7.5, verificou-se, novamente, um aumento nos teores de desamalgamação.

A figura 7.3 compara o experimento 9, realizado sem as placas de aço-

inox, com os experimentos 10 e 11 realizados com as referidas placas como

catodo.

I I
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TABELA 7.S-Comparação dos teores de desamalgamação obtidos sem e com
a utilização de placas de aço-inox como catodo na pilha de decomposição do
amálgama de lítio. Vazão de mercúrio = 6 mUmin

Experimento nU Local das placas no [Li] no Hg (M) Teor médio de
desamalgamador desamalgamação(~)

09 hiÍcio 0,39
Final 0,22 43

10* Início 0,40
Final 0,05 87

11* Início 0,37
Final 0,02 94

* com placas de aço-mox

Local de colocação das placas

~ Experimento 9

Experimento 10

Experimento 11
L----L_-L-_--L.-_...L...----l_--'--_--L.._--'--_L.----L_-'-_-'

fjrt31

0,45

-----
0,40

~
----- 0,35O>
I
o 0,30c

:.:J
0,25Q)

"O
o 0,20
l~

~ 0,15c
~ 0,10
co
O 0,05

0,00
Inioo

Figura 7.3- Decréscimo do teor de lítio no mercúrio na desamalgamação para
vazão de mercúrio de 6 mL/min. Experimento 9 sem placas de aço-inox como
catodo. Experimentos 1°e 11 com placas de aço-inox como catodo.
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Pela observação e comparação destes gráficos vemos que o aço-inox é

um material apropriado para ser usado como catodo na decomposição do

amálgama de litio pois 0 rendimento da desamalgamaçãe foi h2.stcnte

aumentado. Como era de se esperar, quanto maior o tempo de permanência do

amálgama de lítio em contato com a solução aquosa na célula (menor vazão

de m~rcúrio), maior o teor de desamalgamação obtido, graças à alta

reatividade do lítio metálico.

Observou-se também, no entanto, que o mercúrio não fica totalmente

livre de lítiú , pelo menos para este tamanho de célula e estas vazões de

mercúrio.

Convém observar aqui que não se pretendeu quantificar exatamente a

eficiência do aço-inox na decomposição do amálgama de lítio, mas sim

verificar sua eficácia como material alternativo e economicamente viável para

um projeto de grande porte.
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7.5 - Desamalgamação seletiva do lítio

Os dados médios dos dois experimentos realizados sobre

desamalgamação seletiva de lítio foram tabelados, tabela 7.6, de forma a

relacionar a porcentagem atômica de Li6
, na fase aquosa de todos os

compartimentos, com o tempo de eletrólise. O tempo de eletrólise [oí

calculado usando-se a relação Q (a.min) = i (A) x t (min).

Nesta tabela, o ponto Q = O, ou t = O, no amalgamador, representa a

porcentagem atômica de Li6 antes do início da operação de eletr6lise, ou seja,

a porcentagem atômica do lítio natural (7,42%).

A tabela 7.6 mostra, também, os dados retirados do compartimento de

desamalgamação dividido em quatro partes e denominadas, respectivamente,

desamalgamador-1 (D-I), desamalgamador-2 (D-2), desamalgamador-3 (D-3)

e desamalgamador-4 (D-4), onde no início havia apenas água deionisada.

TABELA 7.6 - Porcentagem atômica de Li6 na fase aquosa X Tempo de
eletrólise

Q tempo Teor de Lib no Teor de Teor de Teor de Teor de
(A.min) (min) ama1gamador L· 6 L· 6 Li6 em Li6 em1 em 1 em

(%) Dl (%) D2 (%) D3 (~Io) D4(%)
O O 7,42 O O O O

5320 2660 7,28 7,36 7,49 7,91 8,52
8416 4208 6,99 7,23 7,26 7,46 8,19
12642 6321 6,73 6,91 7,10 7,16 7,84
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7.5.1 - Amalgamação como processo isotopicamente seletivo

A figura 7.12, mostra como variou a porcentagem atômica de Li6 na

fase aquosa do amalgamador durante o processo de eletrólise. Por esta figura

constata-se que a porcentagem atômica de Li6 na fase aquosa do amalgamador

vai diminuindo enquantC' a eletrólise prossegue, contirmando que o isótopo 6

é preferencialmente amalgamado ao isótopo 7.

8,6
(.Q

I 8,4
:.:J
(1) 8,2

"'C
~ 8,0

'E 7,8

~ 7,6
<tl
E 7,4
Q)
O> 7,2
~s:::: 7,0 iH .....

ê 6,8 f; .@ :~;:
& 6, 6 ....L......J.;;.J-----+--_--+__----+-'-"J---_+------'-""-+-__-+--_-'-"fI_-

(I 5320 5416 12642

Quantidade de eletricidade (A.min)

Figura 7.12 - Variação da porcentagem atômica de Li6 na fase aquosa com o
tempo de eletrólise no compartimento de amalgamação

7.5.2 - Desamalgamação como processo isotopicamente seletivo.

Pelas figuras 7.13, 7.14, 7.15 e 7.16, cujos dados foram retirados do

desamalgamador dividido em quatro partes, respectivamente, (D-l), (D-2),
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(D-3) e (DA), observa-se que a porcentagem atômica de Li6 nas fases aquosas

de cada um dos compartimentos é alta no início e vai diminuindo à medida

em que a desamalgamação prossegue. significando que o isótopo ó troca

rapidamente da fase líquida para a fase amálgama mesmo em ausência de

corrente, ou seja, devido apenas a efeitos de intercâmbio isotópico entre as

duas fases contendo lítio.

8.6

<o
I 8,4

:.:J
<D 8,2
~
~ 8,0

~8 7,8

10 7,6

E 7,4
<Dtn 7,2

J9c: 7,0

~ 6,8

o: 6,6 ...Lo--+----+----+26-l...60J----j--"+---I.L.'(13...l---t-----l--r~'32:;l:-11r----

tempo (min)

Figura 7.13 - Variação da porcentagem atômica de Li6 na fase aquosa com o
tempo no desamalgamador nO 1
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Figura 7.14 - Variayão da porcentagem atômica de Li6 na fase aquosH com o
tempo no desamalgamador nO 2
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Figura 7.15 - Variação da porcentagem atômica de Li6 na fase aquosa com o
tempo no desamalgamador nO 3
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tempo (min)

Figura 7.16 - Variação da porcentagem atômica de Li6 na fase aquosa com o
tempo no desamalgamador nO 4

Apenas para melhor visualização do exposto anteriormente, na figura

7.17, comparam-se as variações das porcentagens atômicas de Li6 nas fases

aquosas de cada compartimento, com a porcentagem atômica de lítio natural.

A figura 7.17, mostra a diminuição do teor de Li6 na fase aquosa do

amalgamador. Esta diminuição é conseqüência da associação dos dois fatores

envolvidos na separação dos isótopos de lítio por eletrólise: fator cinético -

diferentes velocidades de redução das duas espécies isotópicas - e fator de

equilíbrio - duas fases em contato, contendo o elemento em diferentes estados

de oxidação, com a preferência do isótopo 6 pela fase amálgama e do isótopo

7 pela fase aquosa.
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Figura 7.17 - Comparação da variação da porcentagem atômica de Li6 na fase
aquosa de todos os compartimentos com o natural

Nesta figura observa-se, também, que a porcentagem atômica de Li(\ na

fase aquosa dos compartimentos de desamalgamação, vai aumentando a cada

compartimento percorrido, ou seja, o isótopo 6 demora mais a se desprender

do mercúrio, como era esperado, do que o isótopo 7. O enriquecimento em Li6

está sempre acima do natural no último compartimento, D-4, aproxima-se do

natural, em tomo dos 4000 minutos, no terceiro, D-3, e é empobrecido em Li61

I
( "d LI'7)ennquecI o em

respectivamente, D-2 e D-l.

no segundo e pnmeIro compartimentos,

., -

j
A tabela 7.7 e figuras 7.18 a 7.23, mostram como vanaram as

concentrações molares das mesmas fases aquosas, nos mesmos tempos, nos
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mesmos compartimentos, para efeito de comparação.

TABELA 7.7 - Concentrações molares na fase aquosa X Tempo de eletrólise

,.---
Teor de lítio Teor deQ tempo Teor de Teor de Teor de

(A.min) (min) no lítio em lítio em lítio em lítio em
amalgamador D-l D-2 D-3 D-4

(M) (M) (M) (M) (M)
O O 4,76 O O O O

5320 2660 2,50 1,23 0,77 0,50 0,20
8416 4208 1,67 2,04 1,70 1,15 0,40
12642 6321 0,70 2,70 2,40 1,90 0,55

A figura 7.18 indica, como esperado, que a concentração de lítio total

vai diminuindo no amalgamador enquantG a eletrólise prossegue.
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-+-
2
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Quantidade de eletricidade (A.min)

Figura 7.18 - Variação da concentração de LiüH com o tempo de

eletrólise no amalgamador
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As figuras 7.19, 7.20, 7.21 e 7.22 mostram que, ao passar para o

~partimento de desamalgamação, o lítio metálico reage com a água, se

: <:)rende do amálgama e forma novamente solução de hidróxido de lítio.

:- -_ =- e-se observar que o desprendimento é maior no primeiro compartimento,

=--- ~. e vai diminuindo à medida em que o mercúrio caminha para os

':::-.::Jpartimentos seguintes, D-2, D-3 e D-<1.

3,0

ô3212660 ..;~.'oo

tempo (min)

~ 2,5-......:.

a:.:J 2,0

Q)
15 15
l@ ,
~
~ 1,0......
aso 0,5

~
0,0...1..----+-----U--+------l.J--+------L...l..-----<

U

Figura 7.19 - Variação da concentração de LiüH com o tempo no
desamalgamador nO 1
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Figura 7.20 - Variação da concentração de LiüH com o tempo no
desamalgamador n°2
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Figura 7.21 - Variação da concentração de LiüH com o tempo no
desamalgamador n°3
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A figura 7.28 faz, apenas, a comparação das concentrações nos

compartimentos de desamalgamação

Pela comparação destas figuras com as figuras 7.13 a 7.16 vê-se que a

diminuição do teor de Li6 na fase aquosa dos compartimentos de

desamalgamação, é realmente uma tendência do isótopo 6 em se dirigir para a

fase amálgama e não llma diminuição da concentração de lítio na fase aquosa

dos compartimentos como poderia ser suposto.

7.6 - Estud.o da forma de conexão de f1ux~s para um sistema de

enriquecimento em Li6
•

De posse dos dados obtidos nos experimentos anteriores, propõe-se um

esquema de sistema contínuo para enriquecimento em Li6
, composto por

cinco células eletrolíticas interligadas, conforme pode ser visto na figura 7.29.

Nesta figura, as células foram numeradas da esquerda para a direita,

logo, A-I representa o amalgamador da primeira célula eletrolítica e D-I o

correspondente desamalgamador, seguindo em sucessão numérica até A-S e

D-S, respectivamente, amalgamador e desamalgamador da quinta célula.

A linha mais grossa, neste mesmo desenho, mostra como o fluxo de

mercúrio deve percorrer o sistema, ou seja, o mercúrio será alimentado no

amalgamador da
. .

pnmeIra célula eletrolítica, A-I , fluirá para o

1

desamalgamador da mesma, D-I, e deste para o amalgamador da próxima
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célula, A-2, continuando da mesma forma anterior, até ser recolhido em um

fcasco contendo água deionisada. Este frasco estará colocado na saída do

d~samalgam~dor da última célula (D-5). Deste frasco o mer~úrio será

enviado, através de bomba peristáltica, novamente ao amalgamador da

pnmeIra célula. E conveniente que o frasco de recolhimento de mercúrio

contenha, em seu interior, placas de aço inox mergulhadas no mercúrio, para

retirar qualquer lítio que eventualmente tenha permanecido amalgamado e

que será o mais enriquecido em Li6
. Assim sendo, a água deste recipiente

de~\erá ser sempre analisada isot6picamente visando a possibilidade Je

obtenção de mais produto.

A linha fina cheia, da esquerda para a direita, representa a fase aquosa

q...:c vai sendo enriquecida em Li6
: a solução com razão isotópica natural ,Ro,

será alimentada no compartimento A-I. Neste compartimento ocorrerá o

processo de amaigamação até que metade da concentração do lítio desta fase

aquosa seja transferida para a fase amálgama (corte meio). Ao passar para o

compartimento D-I, o amálgama será novamente transformado em solução de

hidróxido de lítio já enriquecido em ~ (fator de separação superior), ou seja,

apresentará uma razão isotópica RI = Ro ~. Esta fase aquosa com razão

isotópica RI será transferida para A-2 onde sofrerá o mesmo processo

anterior, ou seja, em A-2 será amalgamada e em D-2 passará para a fase

aquosa como R2 = RI ~ = Ro ~2. Continuando desta mesma forma teremos na
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saída do último compartimento uma solução de hidróxido de lítio com razão

isotápica Rs = Ro pS que será retirada para o reservatório indicado.

A linha fina tracejada, no sentido inverso, representa a fase aquosa

empobrecida em Li6
, ou enriquecida em Li7

: em A-I, ao transferir Li6 da fase

aquosa para a fase amálgama, restará nesta fase aquosa R: = Ro p-I que será

descarregado do sistema para o reservatório à esquerda. Da mesma forma em

A-2, cuja fase aquosa é compcsta por Ro p, ao se retirar p para a fase

amálgama restará na fase aquosa o Ro apenas, e esta solução será então

retomada para o compartimento A-I já que apresenta a mesm~ razão isotápica

de sua alimentação. O mesmo ocorrerá nas sucessivas células do sistema.

A figura mostra, ainda, as alimentações de água deionisada nos

desamalgamadores das células.

Os fluxos para a operação do sistema completo deverão ser calculados

de acordo com o tamanho das células, fluxo de mercúrio desejado, quantidade

de produto, e outros fatores.
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Capítulo 8 - Conclusões

Apesar de existirem vários métodos para a separação isotópica de

l" (10 1I 42-53) - '". 1lho " ,poucos sao os que apresentam mteresse economlCO re evante.

Ao se escolher um método para separação isotópica é necessário levar-

se em. consideração não apenas o seu fator de separação elementar mas,

também, seu rendimento de produção e sua viabilidade para produção em

escala industrial.

o método escolhido para realizar a separação dos isótopcs de lítio na

SUTEQ/IEN/CNEN foi o método eletrolítico, face aos elevados fatores de

separação apresentados para este método na literatura especializada.

A separação destes isótopos por eletrólise envolve dois fatores

conjuntos:

(a) fatores cinéticos, relativamente grandes, determinados pelos processos

levando a diferentes velocidades de redução das diferentes espécies

isotópicas

(b) um fator de equilíbrio proveniente do fato de que o material eletrolisado

permanece em contato durante um certo tempo com o eletrólito residual

sob condições que levam à troca isotópica entre eles.

Este último fator é preponderante, já que o intercâmbio isotópico entre

as duas fases em contato é extremamente rápido, e a constante de equilíbrio e

o fator de separação são os mesmos para este caso.
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Os resultados dos experimentos iniciais sobre amaigamação eletrolítica

em soluções aquosas de lítio, realizados em célula com catodo de mercúrio

confinado e com os compartimentos sep(lrados par membrana catiônicc,

permitiram determinar os fatores a serem considerados no projeto de célula

eletrolítica com catodo de mercúrio móvel.

Observou-se ser o hidróxido de lítio muito melhor do que o cloreto de

lítio como eletrólito, tanto para a formação do amálgama quanto para diminuir

a reação de decomposição do amálgama já formado.

Como os prucessos de deposição são sempre favorecido pelas maiores

concentrações do elemento de interesse no eletrólito, deve-se utilizar a

hidróxido de lítio em tomo de 5 M.

A concentração máxima de lítio no mercúrio no final do compartimento

de amaigamação deve ser de I M para que o amálgama permaneça fluido e

para permitir um bom rendimento de produção de hidróxido de lítio no

desamalgamador.

A vazão de escoamento do mercúrio deverá ser a maiOr possível

objetivando diminuir o tempo de contato entre o amálgama e a solução aquosa

do eletrólito, minimizando a reação de decomposição no compartimento de

amalgamação. Adotou-se como base de cálculo um valor de 4 mUmin.

A densidade de corrente que apresentou melhor rendimento com menor

desprendimento de hidrogênio foi a de 0,25 A/cm2
•
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A concentração de corrente utilizada para os cálculos foi 5,0 A/L para

garantir que a temperatura ficará controlada sem a necessidade de sistema de

arrefecimento.

Com os parâmetros obtidos projetou-se e construiu-se uma célula

eletrolític3 com catodo de mercúrio móvel, totalmente desenvolvida nos

laboratórios da SUTEQ/IEN/CNEN. Nesta célula, procedeu-se à

determinação do fator de separação elementar utilizando-se o corte Y2 .

Em todos os experimentos realizados verificou-se que o isótopo-6 se

concentrou na fase amálgama e o isótopo-7 na fase aquosa.

O valor obtido para o fator de separação, 1,053, foi condizente com os

valores citados na literatura especializada(61,63,68), mostrando que o processo

desenvolvido é plenamente satisfatório para ser otimizado e ampliado para

produção em maior escala.

Foram tomadas sempre em consideração durante o projeto, construção e

operação das células eletrolíticas, medidas visando a segurança do processo

em termos de preservar o ambiente da contaminação por vapores cáusticos

provenientes do eletrólito ou vapores tóxicos de mercúrio. Estas medidas de

segurança foram: temperatura ambiente abaixo de 20°C, densidades de

corrente de operação abaixo do valor limite de 0,25 A.min, mercúrio sempre

coberto com solução aquosa, vedação dos compartimentos com tampas de

acrílico.
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Objetivando apnmorar o processo estudou-se, qualitativamente, o

comportamento do aço-inox como material de catodo na decomposição do

amálgama de lítio. Pode-se verificar que este ill8.terial aumentou de forma

significativa o rendimento da desamalgamação.

Ao se estudar a dcsamalgamação scletiva do lítio observou-se que o

isótopo-6 demora mais a ser desamalgalllado do que o isótopo-7 e que o

isótopo 6 vai se concentrando espontaneamente na fase amálgama, tomando

as composições isotópicas diferentes nos vários desamalgamadores. Este fato

poderá futuramente ser estudado de torma mais aprofundada, inclusive com

pesqUisas sobre a colocação das placas de aço-mox nos vários

compartimentos, para se conseguir o teor de desamalgamação ideal em cada

compartimento.

Uma grande vantagem do processo desenvolvido é a de poder-se

realizar as duas etapas pertinentes ao método de separação, formação e

decomposição do amálgama de lítio, de forma contínua e em um mesmo

módulo.

Atualmente, os isótopos de lítio separados, poderão encontrar aplicação

imediata nos laboratórios de dosimetria termoluminescente existentes tanto no

Instituto de Engenharia Nuclear quanto no Instituto de Radioproteção e

Dosimetria, ambos da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
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