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7.5.2J) DETERMINAÇÃO PQTENCIOMÉTRICA DE URÂNIO POR DICROMATOME-

" TRIA

L.ti. de Carvalho e C.R.S. Mussoi

Em 1964, era publicado um artigo da autoria de Davies e

Gray no qual apresentava-se um método para a determinação

quantitativa de urânio baseado na titulação de suas soluções

com dicromato de potássio. Esta titulação realizava-se em meio

fosforico usando-se volumetria de oxi-redução com indicador vi

suai.

Baseados neste trabalho, muitos outros foram publicados

contendo aperfeiçoamentos e adaptações do método inicialmente
(2-5)

proposto

Tendo em vista a aceitação obtida pelo método original e

suas variantes, decidiu-se aplica-lo também em nossos laborato

rios.

Com esta finalidade, baseamo-nos principalmente no traba

lho original e em sua adaptação apresentada pela ASTMV \ Poste

riormente foi também utilizada uma variante para menores quan-

tidades de urânio desenvolvida por Slanina, Bakker e Linge-

rak<3).

Ao contrário do esperado, a aplicação rigorosa do proce-

dimento descrito nos artigos citados não produziu resultados sa_

tisfatõrios. As principais deficiências foram a obtenção de cur

vas de titulação mal definidas, tornando problemática a deter-

minação do ponto de viragem e conseqüentemente a precisão não

era tão boa quanto a obtida pelos autores citados e dada como

sendo sempre melhor do que 0,1%.

Em vista dos resultados expostos acima empreendeu-se I

pesquisa mais aprofundada do método em questão.

Estudaram-se vários parâmetros tais como: quantidade ab-

soluta de urânio na alíquota a ser analisada, volume da alíquo

ta, velocidade de titulação, uso ou não de uma pré-titulação,

adição de ácido sulfúrico, tempo total e parcial (para cada

etapa) da análise, adição ou não de sulfato de vanadila, concen
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tração do sulfato de vanadila adicionado, concentração do di

cromato titulante, influência do eletrodo indicador, etc.

Apôs uma grande quantidade de analises conseguimos padro

nizar um procedimento que fornece curvas de titulação bem defi

nidas e que dá uma reprodutibilidade em torno de 0,04%.

0 procedimento padronizado é basicamente o seguinte:

1) toma-se uma alíquota contendo aproximadamente 100 mg de urâ

nio em um volume de 5 ml a 8 ml e adiciona-se 1 ml de solu-

ção aquosa de ácido sulfúrico 1:1;

2) adiciona-se na ordem, e com agitação, 5 ml de solução de ácî

do sulfâmico 1., 5 M; 4 0 ml de solução de ácido fosfõrico 8 5%;

5 ml de solução de sulfato ferroso 1 M e 10 ml de uma mistu_

ra oxidante composta de ácido nítrico, ácido sulfâmico e mo_

libdato de amônio;

3) após a liberação completa dos gases formados, adiciona-se

100 ml de solução de ácido sulfúrico 1 M e 10 ml de solução

de sulfato de vanadila 0,05 M;

4) espera-se a estabilização do potencial e titula-se com di-

cromato de potássio 0,05 N.

As principais modificações realizadas e que não constam

dos artigos originalmente consultados foram:

a) a adição de ácido sulfúrico 1 M imediatamente antes da ad_i

ção do sulfato de vanadila;

b) a temperatura da solução durante a adição da mistura oxidan

te que deve estar entre 369C e 399C.

Queremos agradecer ao Dr. Deron da AIEA por sua importari

te orientação para a conclusão dos trabalhos.
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(7.5?3\. ANALISE QUANTITATIVA DE IMPUREZAS EM MATRIZES DE URÂNIO
POR ESPECTROGRAFIA DE EMISSÃO

A.F. Clain e A.V. Bellido

Empregando-se o método da distilação fracionada com car-

readores foram testados os carreadores espectrográficos SrF2»

In2O3 e Nací. + Y2O3. No Relatório Técnico Anual 1981 deram-se

os resultados do uso dos carreadores Ga2O3 e AgCJt. As curvas

analíticas foram obtidas utilizando também os padrões de U3O8

provenientes de New Brunswick Laboratory: 95-1, 95-3, 95-4 e

95-6.

As condições finais de queima e os parâmetros de análise

espectrográfico foram os mesmos já indicados no Relatório Téc-

nico Anual 1981, com exceção da carga Jc anodo que foi de 12 0

mg.

Os carreadores foram misturados com a matriz de U30g,nas

seguintes proporções: SrF2, 4%; In203, 4%; NaC£. + Y2O3, 15%.

Nos d.ois primeiros casos, os carreadores foram previamente mija

turados com padrão interno de Cr2O3 na proporção de 1,4 6% em

relação à quantidade de carreador. 0 último carreador, NaCí, +

+ Y2O3,
 n a relaÇ.ão de 3 partes de NaCí, para 1 (uma) parte de

Y2Q3 foi específico para a determinação do cálcio.

Resumindo os resultados deste trabalho de pesquisa pode-

se concluir que os melhores carreadores, nas condições de exp^

rimentação, com os respectivos elementos a analisar são os se-

guintes :

Carreador Elementos

G2O3 Cu, Pb, Mn, Cd, Fe, Al, Ni, Mg, Sn, Zn, Bi, Mo

In2O3 B, P, Si

NaCH+Y203 Ca


