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RESUMO

Fez-se um estudo da literatura sobre a técnica
extração por solvente para o reprocessamento de
contendo tório. 0 processo Thorex/Hoecht

de

combustíveis

foi especialmente e£

colhido para testes "a frio" em laboratório para reprocessamen
to de um combustível a base de tório desenvolvido para reato res PWR. Após uma série de testes pôde-se verificar os parâmetros que influenciavam o processo. Algumas modificações nas con
dições propostas no fluxograma Thorex/Hoechst são sugeridas

e

comentadas. Discutem-se detalhes para algumas situações como a
cidez usada nas soluções de lavagem e de reextração, e

razão

de fases aquosa para orgânica.
Diagramas de operação foram construídos usando dados de equilíbrio obtidos em laboratório, e correspondem

às

condições de operação observadas em laboratório.
Este trabalho representa uma contribuição aos estu
dos de utilização de tõrio em reatores PWR e foi

desenvolvido

no âmbito de um programa em P&D entre o Brasil (NUCLEBRAS)
a República Federal da Alemanha (KFA/KWU/NUKEM) .

e

ABSTRACT

A bibliographic research has been carried out for
reprocessing techniques of irradiated thorium fuel from nuclear
reactors. The Thorex/Hoechst process has been specially considered
to establish a method for reprocessing thorium-uranium fuel from
PWR. After a series of cold tests performed in laboratory it was
possible to set the behavior of several parameters affecting the
Thorex/Hoechst process. Some comments and suggestions are
presented for modifications in the process flosheet conditions.
A discussion is carried out for operational conditions such as
the aqueous to organic flow ratio the acidity of strip and
scrub solutions in the process steps for thorium and uranium
recovery.
The operation diagrams have been constructed using
equilibrium experimental data which correspond to conditions
observed in laboratory.
This work contributes to studies for thorium utilization in PWR. It has been developed in the frame of a R&D
cooperation program between Brazil (NUCLEBRÂS) and Federal
Republic of Germany (KFA/KWU/NUKEM).

1.

INTRODUÇÃO

A necessidade, geralmente econômica, da recuperação
do material fissil do combustível irradiado torna importante
etapa de reprocessamento dentro do ciclo do combustível.

a

Esta

etapa consiste em recuperar os materiais fissil e fértil presen
tes no combustível, ou seja descontaminá-los dos produtos

de

fissão presentes no material irradiado. Entre os processos usados no reprocessamento de combustíveis, destacam-se: o processo
j
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Embora muito da tecnologia necessária para o reprocessamento de combustível de tório seja semelhante a da já

es-

tabelecida para combustíveis de urânio, há diferenças significativas na química do processo de extração por solvente. Contudo, o reprocessamento de elementos combustíveis contendo

tório

é tecnicamente possível. Neste trabalho, faz-se uma revisão bibliográfica das origens e das variantes do processo Thorex, que
vêm sendo sugeridas no seu desenvolvimento.
No Brasil (NUCLEBRÂS), está em andamento um programa de cooperação em P&D com a República Federal da

Alemanha

(KFA/KWU/NUKEM) sobre utilização de tório em reatores a
pressurizada, assunto comentado com mais detalhes no

água

Apêndice.

No contexto deste programa realizou-se este trabalho, no

qual

se deu ênfase ao processo Thorex/Hoechst, desenvolvido na Ale -

manha para combustíveis HTGR. O fluxograma deste processo
tomado como base para os testes experimentais de separação

foi
de

tõrio e urânio em combustíveis PWR contendo tõrio, (Th,U)O2.Nas
experiências, em escala de laboratório e usando materiais

não

irradiados, testaram-se parâmetros estabelecidos nesse fluxo grama como, razão de fases e acidez das soluções. Verificou-se,
principalmente, o comportamento da recuperação de tório e urânio em função desses parâmetros para as etapas de extração

e

reextração. Após a obtenção desses dados, passou-se â etapa de
partição, onde foi feito um estudo minucioso sobre a ocorrên cia de refluxo interno de urânio.
Diagramas de operação foram construídos a

partir

dos dados de equilíbrio e das condições de processo verifica das em laboratório. Deste modo, os resultados experimentais fo
ram também avaliados através de soluções gráficas.
Modificações nos parâmetros estabelecidos no fluxo
grama Thorex/Hoechst são sugeridas em função dos resultados cb
tidos. As conclusões estão apresentadas e sugestões são feitas
para a continuação do trabalho.
Este trabalho significa uma contribuição ã

aquisi_

ção da tecnologia do reprocessamento, e constitui a fase inici
ai de um estudo, que se completará com a realização de
com materiais irradiados.

testes

2.

EXTRAÇÃO POR SOLVENTE NO REPROCESSAMKNTO DE COMBUSTÍVEIS

A extração por solvente, também chamada extração em
fase liquida, é uma operação de transferência de massa,

que

consiste em adicionar um líquido imiscível a uma solução

de

onde um ou mais componentes serão removidos. A separação

dos

componentes presentes na solução acontece devido a uma distri^
buição desigual desses componentes entre os dois líquidos mutuamente imiscíveis. Um certo grau de separação é

alcançado

nesta operação, e se contactos múltiplos entre as duas

fases

são usados pode-se aumentar ainda mais a recuperação.
Já no início dos estudos de reprocessamento,

deci-

diu-se pela aplicação da técnica de extração por solvente à se
paração dos materiais de interesse dos produtos de fissão pr£
sentes no combustível irradiado. Isto porque ela preenche

os

requisitos rigorosos de pureza dos materiais nucleares, sendo
um dos processos unitários mais bem adaptados â operação
controle remoto, condição necessária ao manuseio de

por

material

altamente radioativo [1],
No reprocessamento químico, o combustível
do é dissolvido em ácido nítrico concentrado na

irradi£

temperatura

de ebulição e a solução de nitratos obtida é ajustada às condições requeridas na etapa de extração por solvente. Da solução nitrica obtida separam-se os materiais físseis e férteis,
um do outro, e dos produtos de fissão. Dois processos clássicos são usados no reprocessamento de combustíveis irradiados:
o processo Purex adequado para combustíveis de urânio

e

o

processo Thorex adequado para combustíveis de tório.

Ambos

utilizam como solvente o fosfato de tri-n-butila (TBP) diluído quase sempre em um hidrocarboneto alifático, oue e;:trai se
letivamente os metais pesados da solução nítrica.

2.1

Química do Processo de Extração com Fosfato

de

Tri-n-butila

A escolha do solvente orgânico adequado a uma

dada

separação depende da seletividade deste solvente em

relação

aos produtos desejados e da facilidade com que cada

produto

pode ser retirado da fase orgânica após a extração.

Outras

propriedades também afetam esta escolha: estabilidade química,
estabilidade frente â radiação, imiscibilidade entre as

fa-

ses orgânica e aquosa, densidade, possibilidade de recupera ção, viscosidade, inflamabilidade, toxidez e custo [2]. Muitos solventes orgânicos são apropriados para a extração

por

solvente de materiais flsseis e férteis, sendo o mais usado o
fosfato de tri-n-butila (TBP).
Embora o TBP apresente uma alta densidade e uma alta viscosidade, esses dois problemas são facilmente contornáveis em vista de suas outras características. Um diluente
nerte, normalmente um hidrocarboneto parafinico é

i-

adicionado

ao TBP, e a solução TBP - diluente é então empregada como sol^
vente para a extração. Estudos realizados na Inglaterra

de-

monstraram que concentrações menores de TBP favorecem a

des-

contaminação em termos de produtos de fissão (3]. Isto aconte

ce devido à saturação da fase orgânica em tório ou urânio,nas
é necessário fixar uma concentração tal, que seja um
misso entre a quantidade de solvente necessária e

compro-

os fatores

de descontaminaçao que se pretende alcançar. Para a

extração

de urânio, plutônio e tório usa-se atualmente uma solução TBP
30% V/V - diluente.
Praticamente em todos os casos de extração de metal
há formação de algum tipo de composto químico entre o Ion con
tendo o metal e o Ion ou molécula do solvente orgânico [4].Os
nitratos inorgânicos são extraídos como espécies

moleculares

neutras ligadas a um número definido de moléculas de

fosfato

de tri-n-butila. A extração por solvente de urânio, plutônioe
tório de uma fase aquosa contendo Ions nitratos é possível de
vido ã solubilidade dos nitratos desses elementos

em

certos

solventes orgânicos, como por exemplo, o TBP [5], Isto reforça ainda mais a escolha do ácido nltrico como agente de disso
lução para o material combustível irradiado.
A razão de distribuição é definida como o quociente
entre a concentração do metal na fase orgânica (forma extraída) e a sua concentração na fase aquosa em equilíbrio. 0 controle dos valores das razões de distribuição é um dos fatores
mais importantes para uma boa separação por extração por solvente.

A Figura 2.1 mostra o comportamento dos principais ma

teriais presentes em combustíveis irradiados, na extração com
TBP, através de suas razões de distribuição.

3

4

MOLES DE UNO, POM LITRO DA MSE MUOSA

FIGURA 2 1
RAZÕES DE D/STR/BU/CÃO DOS PRINCIPAIS NITRATOS
METÁLICOS ( TBP 30%

% - OODECANO) [ 6 ]
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O tório não é tão extraivel pelo TBP quanto o ura nio e o plutônio, e requer mais moles de TBP para cada átomograma do metal extraído, sendo então necessária uma quantidade maior do solvente. O urânio (VI) e o plutônio (VI) são encontrados em solução como UO,

e PuO, . Ja o torio e o plutô-

nio (IV) são apenas solvatados por moléculas de água. A equação que representa o mecanismo de extração do urânio ê:

•

2No

r(aq,

•

2TBP

(org)

*

U0 2 (N0 3 ),.2TBP ( o r g )

A forma mais facilmente extraivel do urânio ê UO

,

na qual, felizmente, ocorre o estado de oxidação mais

estável

do urânio, e é a forma presente em soluções de ácido

nítricô

[2]. 0 estado de oxidação mais estável do plutônio é Pu (IV),
cujo nitrato é solúvel em TBP,enquanto o nitrato de

plutônio

(III), seu segundo estado de oxidação mais estável, é

apenas

ligeiramente solúvel em TBP. Esta propriedade é usada para

a

separação de urânio e plutônio: o plutônio (IV) extraivel é re
duzido ã forma menos extraivel, plutônio (III) [4,5,6,7).
Para o tório, a única forma estável é

tôrio (IV).

Sua reação de extração em baixas concentrações de TBP

pode

ser representada pela equação: -

Th (ag)

+ 4N0

Maq) •

2TBP

(org)

*

Th

< N0 >>, - 2 T B P (org)

Entretanto este mecanismo não é o único para a
tração de tório. Há evidências

de um outro mecanismo que

exsó

10

não é competitivo em concentrações muito baixas de TBP [7] :

Th

Uq) *

4N0

Maq)

+ 3TBP

(org) t

[Th(NO J ) j .3TBP]NO Morg)

0 número de coordenação do tõrio é 6 em ambos

os

complexos formados. No segundo mecanismo o complexo é iônico,
mas a dissociação está fora de questão devido ã baixa constan
te dielétrica da fase orgânica [7].
Segundo FLAGG ?, a razão molar de TBP para tório

é

cerca de 2,3 em soluções saturadas com nitrato de tório. Este
valor se aproxima de 2,0, quando a temperatura é cerca

de

100°C. Há algumas controvérsias sobre a química do tório, mas
o mais simples,é admitir que o tõrio pode ser extraído por me
canismos diferentes e que a competitividade entre esses mecanismos propostos depende apenas da concentração de TBP.
GRESKY 8 ' 9 e CULLER 2 ' 5 citam o Th(NO,)k.4TBP

como

sendo o complexo inicial na extração de tõrio com TBP a
tir de soluções aquosas nitricas. Segundo SAVOLAINEN
Th (IV) tem um número de coordenação igual a 8 e o

par,

o

complexo

Th(NOj) ,,.4TBP pode existir como uma estrutura cúbica. Ele explica que ocorre dimerização quando dois desses complexos

se

unem, liberando duas moléculas de TBP. Este processo de polimerizaçao leva à formação de um polímero de fórmula Th(NO 3 K.
2TBP.
A formação de uma segunda fase orgânica na extração
de tório com TBP deve-se naturalmente aos diferentes mecanismos de extração. Esta segunda fase orgânica é mais densa e

é

formada quando a concentração do tório na solução aquns;» õ ai
ta. Isto explica porque a razão molar de TBP para tó/io aproxima de 2 em soluções saturadas com nitrato de tório.

Hoste

caso há a formação do ccmplexo Th (NO,) ...2TBP, devido a rrisnor
disponibilidade de TBP. Segundo CULLER

, essa segunda

fase

orgânica resulta da extração de um complexo tõrio-fos<"eto

de

tri-n-butila polimerizado (Th,NO,)H.2,5TBP) devido à presença
de pequenos traços de aromaticos. Para evitar isso, é essonci
ai que o diluente seja livre de compostos orgânicos aromati cos. Entretanto outros autores afirmam que a adição de hidrocarbonetos aromáticos a um diluente parafinico previne a formação da chamada terceira fase [3] . SAVOLAINEN

explica este

efeito como sendo devido a um dipolo induzido no anel a romã ti.
co, pela natureza eletrostática das forças de Van der Haals e
xistentes no polímero de Th(NO,)% .2TBP. Com este dipolo induzido os aromáticos solvatam a cadeia do polímero

tornando-o

mais compatível com o hidrocarboneto parafinico do

sistema

solvente-diluente.
Um outro fator a ser considerado no processo de extração é que a extração do metal de interesse é afetada

pela

presença de outras espécies extraiveis, como por exemplo,

o

ácido nítricô. Para concentrações baixas de ácido nitrico,

a

razão de distribuição cresce com a concentração do ácido, por
causa do efeito salino do ion nitrato. Já em concentrações al^
tas do ácido, sua presença passa a inibir a extração, já
sua própria extração deixa menos TBP livre para formar
plexos extraiveis [6].

que
com-
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2.2

Cálculos Matemáticos na Técnica de Extração

Para descrever uma determinada operação de extração
por solvente considera-se freqüentemente uma bateria de estágios de equilíbrio. Um estágio de equilíbrio é uma unidade hi.
potetica na qual as fases que entram são levadas ao estado de
equilíbrio, qu'mico e físico, e logo então separadas. O fluxo
das fases aquosa e orgânica entre os estágios é contínuo e em
contracorrente. A Figura 2.2 mostra, de forma genérica, o pro
cesso de extração em contracorrente em uma bateria de contactores. No diagrama apresentado os estágios na bateria

estão

numerados a partir da extremidade onde entra a fase orgânica.
As composições de uma dada corrente são designadas com
subscrito correspondendo ao número do estágio de onde

esta

corrente sai. A fase aquosa que entra no enésimo estágio
designada por x

um

é

e a fase orgânica que entra nesse mesmo e£

tágio é designada portanto por Yn_1»
Considerando, na Figura 2.2, a seção compreendida a
baixo do estágio "n" , pode-se escrever uma equação para o ba
lanço de massa do componente em questão:

Vo + V n
Durante os sucessivos estágios de extração verifi cam-se variações nos volumes de ambas as fases. A fase orgâni
ca aumenta o seu volume à medida que se carrega com o compo nente em questão, enquanto a fase aquosa tem seu volume reduzido â medida que se esgota neste mesmo componente.

Cálculos

13
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FIGURA 2 - 2
DIAGRAMA DE UMA BATERIA DE EXTRAÇÃO
EM CONTRACORRENTE SIMPLES
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matemáticos exatos para uma determinada operação de

extração

por solvente devem considerar todas essas alterações do siste
ma. Entretanto aproximações são permitidas, já que as varia ções de volume não são tão significativas. Baseado neste fato
serão feitas restrições à equação de balanço de massa apresen
tada, e as variações volumetricas serão desprezadas, A

equa-

ção simplificada pode então ser escrita:

Ev

o

+ Fx

n

ou
y

- y

- -£•

Admitindo-se que seja alcançado o equilíbrio
as fases aquosa e orgânica que deixam um determinado

entre
estágio

de extração, a expressão da razão de distribuição (D), defini,
da na seção 2.1, para um dado componente é:

». .x

n

onde
D R = razão de distribuição nas condições do estágio
"n"
y n = concentração do soluto na fase orgânica

que

deixa o estágio "n"
x

» concentração do soluto na fase aquosa que deixa o estágio "n".

O gráfico y versus x para as*equaçoes da razão

de

distribuição e do balanço de massa para um dado componente
conhecido como diagrama de equilíbrio. Através da

é

construção

do diagrama McCabe-Thiele pode-se determinar o número de está
gios teóricos necessários para se obter a extração

desejada

para um dado sistema químico em determinadas condições. A

re

presentação gráfica da equação do balanço de massa é conhecida como linha de operação e a da relação de equilíbrio
pela razão de distribuição é conhecida como linha de

dada

equilí-

brio. Quando "D" é constante, a linha de equilíbrio é uma reta, mas para a maioria dos casos a ser discutida aqui, "D" va
ria de estágio para estágio resultando em uma linha curva [6j.
0 traçado grafico apresentado na Figura 2.3 é básico paid a solução de problemas de extração por solvente, embo
ra possam variar a forma da linha de equilíbrio e a posição da
linha ôf operação. Um problema típico é o cálculo do

número

de estágios necessários para se obter uma determinada recuperação a partir de condições estabelecidas inicialmente,

isto

é, a razão de fases (F/E), as concentrações do soluto na fase
p
orgânica (y ) e na fase aquosa (x ) , que alimentam o sistema,
e a recuperação desejada para o soluto em questão. Segundo
método gráfico, o número de interseções na linha de
brio, quando se vai de x

a x., por meio de linhas de

ção e de equilíbrio, fornece o número de estágios de

o

equílíoperaequilí-

brio (estágios teóricos) necessários para se fazer a extração
desejada.
Para uma razão de fases fixa,

F/E, há uma

família

de linhas de operação, cada linha correspondendo a um determi
nado número de estágios. Um movimento da linha de operação, Fi_

1C

5'
Z

COMCENTRAPAO MA FASE « J U O S A , •

FIGURA 2 3
DIAGRAMA McCABE-THiELE PARA UMA BATERIA DE EXTRAÇÃO SIMPLES[6]
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gura 2.3, para a esquerda e para cima corresponde a um acréscimo na recuperação do produto. A medida que as linhas de

e-

quilibrio e operação se aproximam uma da outra, há um aumento
rápido no número de estágios. Este fenômeno é conhecido

como

estrangulamento e traz duas conseqüências importantes: se este estrangulamento ocorre, então hã uma concentração

máxima

(ou mínima, dependendo da situação) que não pode ser excedida
mesmo que um número infinito de estágios seja usado;
ções na concentração de estágio

varia-

para estágio são muito peque

nas nessa região [4].
O que acontece ê que nem sempre a extração é

feita

em um sistema simples, como descrito anteriormente. É
comum a extração num sistema multicomponente, onde

muito

dois

mais solutos tendo distribuições distintas encontram-se

ou
pre-

sentes na solução alimentação. Um exemplo de sistema multicom
ponente ocorre no reprocessamento onde o urânio, o

plutõnio

ou o tório passam da fase aquosa para a fase orgânica enquanto os produtos de fissão devem ficar na fase aquosa.
Para uma extração mais eficiente de dois ou mais com
ponentes extraíveis (sistema multicomponente), emprega-se uma
bateria composta ou seja uma seção de extração associada

a

uma seção de lavagem conforme mostra a Figura 2.4. O expoente
"s" adotado para x e y indica o conjunto genérico de

pontos

que determinan a linha de operação da seção de lavagem. 0 expoente "E" adotado nas mesmas condições designa a linha de operação da seção de extração. Variações no volume das

fases

aquosa e orgânica decorrentes da própria extração não são con
sideradas.

1Ü

I

E ( l.tros)

SOLUÇÃO DE LAVAGEM

EXTRATO

01/D
»,(mol

SEÇÃO DC LAVAGEM

F (litros)
ALIMENTAÇÃO

/(mol/l)

SEÇÃO DE EXTRAÇÃO

2
E

E

X

2
1
i

m
( S » F ) ( litros)
REFINADO] , (mol/l)
06S- SIMPLIFICAÇÕES SÃO FEITAS TARA QUE AS VARIAÇÕES NO VOLUME DAS FASES
AOUOSA £ ORGÂNICA SEJAM DESPREZADAS.

FIGURA 2 4
DIAGRAMA DE UMA BATERIA DE EXTRAÇÃO
EM CONTRACORRENTE COMPOSTA
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A equação simplificada do balanço de massa para

a

seção da bateria abaixo do estágio "n", seção de extração,

é

dada por:

e representa a linha de operação da seção de extração,
que
E
E
está mostrada na Figura 2.5. Ela passa pelo ponto (y , x ) e
1
o
tem inclinação (S+F)/E. A equação simplificada do balanço

de

massa para a seção de bateria acima do estágio "m", seção

de

lavagem, é dada por:
vs _ v s
y
y
m
i

_
"

S

(xS
- xS )
' m-i
o '

E
que representa a linha de operação da seção de lavagem e

tem

inclinação igual a S/E.
Conforme mostrado na Figura 2.5, linhas de

equilí-

brio diferentes podem existir para as seções de extração e Ia
vagem, desde que a concentração de algum componente

presente

em concentrações diferentes em ambas as seções afete a

razão

de distribuição do soluto em consideração. No caso de um sistema multicomponente, deve-se considerar um soluto de
vez. SEGAWA

cada

et alii usou o método gráfico (diagramas McCabe-

Thiele) para d.-terminar o número de estágios teóricos necessá
rios ãs operações de extração por solvente no reprocessamento
de combustíveis de U-Pu. Famílias de curvas de distribuição pa
ra urânio e plutõnio em diferentes condições de acidez e dife
rentes concentrações de urânio ou de plutõnio foram

obtidas

20

LINHA DE OPERAÇÃO DA.
SEÇÃO OC LAVAGEM

LINHA DE EQUILÍBRIO
*DA SEÇÃO DE EXTRAÇto

LINHA DE Cff RAÇÍO DA
SEÇÃO DE EXTRAÇÃO

CONCENTRAÇÃO NA FASE AOUOSA, •

FIGURA 2-5
DIAGRAMA McCABE-THIELE PARA UMA BATERIA DE EXTRAÇÃO COMPOSTA [ 6 ]
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(Figura 2.6). O efeito da presença de cada componente no sistema foi portanto considerado. Qualquer curva de equilíbrio de
um dado componente, usada na construção de diagramas McCabe Thiele em sistemas multicomponentes, sem que a presença

dos

demais componentes seja considerada trata-se de uma aproximação grosseira.
O número "M" de estágios de equilíbrio na seção
lavagem corresponde ao número de linhas verticais de

de

ligação

entre as linhas de operação e de equilíbrio da seção de lavagem. Enquanto o número "N" de estágios de equilíbrio

na

se-

ção de extração corresponde ãs mesmas linhas de ligação,

mas

na seção de extração. As linhas de operação para um dado componente nas seções de extração e lavagem se interceptam

em

P
x , independentemente de que ocorra um número infinito de estágios em qualquer uma das seções ou em ambas.
O método gráfico (diagramas McCabe-Thiele),

usado

em operações de extração por solvente para sistemas multicomponentes, consiste em [4]:
- construir, inicialmente, o diagrama McCabe-Thiele para

o

componente mais extraível, usando uma inclinação aproximada
para a linha de operação na seção de extração e

escolhendo

uma linha de operação para a seção de lavagem de tal

modo

que ocorra um estrangulamento em apenas alguns estágios.Esta
condição é desejável para limitar a concentração do

soluto

na fase aquosa que está retornando à seção de extração;
. deixar que as linhas de operação das seções de extração

e

lavagem se interceptem no ponto fornecido pela concentração
na alimentação do soluto em questão. Os estágios são deter-
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to"

•

10

CONCENTRAÇÃO DE PLUTONIO NA FASE AOUOSA,g/l

CONCENTRAÇÃO 0£ U NA FASE AOUOSA ( » / l ) > I D ' 0 , 1 i I Z ) ' O , Í é ( J ) 0 , 3 , ( 4 ) 1,2 j

(J) 3,3v(T):7j(8) 6 i ( 9 > 5,0-1,6
CONCENTRAÇÃO D£ HNOj NA FASE A«UOSA (M) ( I I - ( 6 ) 2 , 0 , ( 7 ) - ( B ) 0 , 5 , l » ) ' 0 . 2

FIGURA 2 6
CURVAS DE DISTRIBUIÇÃO NO SISTEMA TBP 1 0 % v/v / U - Pu
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minados inicialmente na seção de lavagem iniciando com a concentração do soluto na salda orgânica e continuando até a regi^
ão de estrangulamento. A concentração na corrente aquosa

que

retorna ã seção de extração fica portanto automaticamente

de-

terminada, passando a ser o ponto inicial para se chegar ã con
centração do refinado através do diagrama [4].
0 diagrama McCabe-Thiele para o componente menos extralvel é construído usando exatamente as mesmas

inclinações

para as linhas de operação usadas no caso do componente

mais

extraível. O par de linhas de operação pode ser traçado

em

qualquer posição no diagrama, desde que se interceptem no ponto dado pela concentração na alimentação deste componente.
Se a solução é insatisfatória porque ocorre estrangu
lamento na seção de lavagem para o componente menos

extraivel

ou na seção de extração para o componente mais extralvel,
então se o número de estágios é muito grande para cada

ou

seção,

a construção deve ser repetida com novas inclinações para

as

linhas de operação até que uma solução satisfatória seja obtida. Uma outra técnica consiste em tentar variar a curva de
quilíbrio para cada soluto, alterando a composição da

e-

solução

de lavagem ou da solução de alimentação [4].
A precisão do método gráfico pode ser melhorada pelo uso de coordenadas logarltmicas. A solução grafica pode não
ser suficientemente precisa para separações muito complicadas,
podendo então ser adotado um método numérico. 0 procedimento é
o mesmo descrito no método gráfico. Se as concentrações de equilíbrio para cada soluto puderem ser expressas como

equa-

ções, então torna-se possível o uso de computador para a solu-
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cão de diagramas McCabe-Thiele e avaliação de muitos parâmetros
do fluxograma. Cada caso em estudo deve ser analisado para

ga

rantir o uso correto dos recursos de cálculo e a compreensão do
comportamento do sistema. Estes recursos podem ser usados

nas

etapas de reextração simples ou composta, de um ou de todos os
componentes presentes numa solução alimentação orgânica, desde
que a situação seja bem definida para permitir a solução

do

diagrama McCabe-Thiele através da analogia entre os dois casos.
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3.

O REPROCESSAMENTO QUÍMICO DE COMBUSTÍVEL DE TÔRIO

Apôs a utilização no reator o combustível nuclear
é submetido a processos de tratamento visando separar os elementos de interesse dos produtos de fissão formados durante a
reação nuclear. No caso do combustível misto de tõrio e urâ nio, o interesse está na recuperação do urânio e do tôrio residuais

além do urânio-233 formado. Este isõtopo de

urânio

sendo físsil poderá ser usado na fabricação de novos elementos
combustív is.
Os métodos aquosos de reprocessamento do combusti
vel nuclear foram os primeiros a se tornarem adequados. E entre os métodos aquosos, como mencionado no capitulo anterior,
a extração por solvente tem-se mostrado com

a técnica

mais

adequada ao tratamento químico do combustível irradiado sendo
o adotado pelas usinas comerciais de reprocessamento. Os processos mais tradicionais são o processo Purex e o

processo

Thorex. 0 primeiro utiliza a extração por solvente para

des-

contaminar, separar e purificar o urânio e o plutônio proveivi
entes de combustíveis irradiados de urânio. Já o processo Tho
rex foi desenvolvido para separar e descontaminar combustíveis
irradiados de tõrio.
Como o principal interesse deste trabalho são
combustíveis de tório apresenta-se, com detalhes, o
Thorex e a evolução de seus diversos fluxogramas.

3.1

Evolução do Processo Thorex

os

processo
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Em 1942, SEABORG ' descobriu a formação de um isõtopo fissil do urânio na irradiação neutrônica do tõrio. A par
tir dal, iniciaram-se as pesquisas de processos que permitis sem, além da produção de tório de pureza nuclear, a recuperação
do urânio-233

presente no tório irradiado. Inicialmente foram

usados processos de precipitação para a recuperação de urânio233 e para o processamento da monazita na obtenção de
mas em 1946 já haviam sido desenvolvidas técnicas de

tõrio,
extração

por solvente aplicáveis aos dois casos. Os processos desenvolvidos usavam hexona para separar urânio-233 presente nas soluções nitricas do combustível irradiado. Pesquisas realizadas no
Iowa State College, neste mesmo período, resultaram no estabelecimento de um processo de extração usando como solvente

uma

solução 80% V/V de TBP em um diluente, que substituía então

a

hexona.
Uma usina piloto para separação do urânio-233 presente em combustível irradiado de tório foi testada com sucesso em 1950 no Oak Ridge National Laboratory. O processo utilizado conduziu ao processo Interim-23, desenvolvido para a recu
peração e descontamimação do urânio-233 presente em combustí veis irradiados de tório [9]. Como o urânio é mais

extraível

que o tório, a quantidade de TBP usado na fase orgânica

(1,5-

5% V/V) permitia extrair apenas o urânio. Uma solução mais con
centrada de TBP (- 40% V/V) podia ser usada para recuperar

o

tório do refinado aquoso se houvesse interesse na sua recupera
çâo. A perda global de U-233 verificada em experiências na usi_
na piloto era menor que 0,5%.
Dois laboratórios, Oak Ridge National

Laboratory
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(ORNL) e Knolls Atomic Power Laboratory (KAPL) trabalharam, inicialmente, no desenvolvimento de um processo industrial para
separar e descontaminar Th-232, U-233 e Pa-233 em combustíveis
de tôrio irradiado. Courbe a esses grupos de pesquisa o desenvolvimento de um fluxograma final do processo Thorex, que

re-

presentasse as condições ótimas com respeito a 13]:
a) sistema químico compatível com a separação de Th, U, Pa;
b) viabilidade técnica do projeto com base em experiências

em

usinas piloto;
c) instalação e operação econômicas da usina.
Para efetuar a separação e descontaminacao do tô rio, urânio-233 e protactínio desenvolveu-se no Oak Ridge Na tional Laboratory um processo Thorex (Processo Thorex n9 1) usando 3 solventes diferentes, cada um adequado a cada material '
a ser separado. Embora o processo parecesse adequado do

ponto

de vista de separação e descontaininaçao haviam algumas

obje-

CÕes técnicas, como por exemplo o controle operacional de

3

solventes diferentes. Com este processo foi possível obter per
das de urãnio-233 da ordem de 0,1% [1?].
0 processo desenvolvido em seguida (processo

Tho-

rex n9 2) fez uso de um só solvente e de etapas sucessivas para separação dos produtos. 0 solvente usado era uma solução com
41% V/V de TBP em Amsco (American £>olvent Company). Solução alimentação deficiente em ácido (Th(NO,)^_x(0H)x) foi também usa
da. A partição Th-U era feita usando uma solução de ácido ní tricô como solução de reextração tal que tornasse preferencial
a reextração do tório [3].
O processo Thorex desenvolvido no Knolls Atomic Po-
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wer Laboratory sugeriu o uso cono solvente de una solução

TBP

30% V/V - diluente parafinico. Mas ainda continuou o uso de ni
trato de alumínio como agente salino, como nos processos ante*
riores. Tentou-se nesse fluxograna a redução na concentração de
nitrato de alumínio, fator que não contribuiu muito para a esperada redução de rejeitos, talvez também por causa da ccncentação de nitrato de tório empregado. 0 fluxograma KAPL (Figura
3.1) emprega uma solução alimentação 1,34 H em tório e os fluxogramas sugeridos pelo ORNL e Savannah River Plant sugerem so
lução alimentação 1,5 N em tório [3].
Os fluxogramas propostos pelos laboratórios ORNL e
KAPL tinham a desvantagem de aumentar o volume do rejeito

de

alta atividade, que continha quase o mesmo número de moles

de

elementos metálicos que na solução original do combustível. Em
bora tenha ficado claro que o fluxograma KAPL não fosse o

me-

lhor com respeito ao volume de rejeito gerado, acreditava-

se

estar perto de ser, dependendo apenas de pequenas mudanças.
As perdas de tório de 0,1 a 0,2% verificadas
corridas do processo ácido KAPL são representativas

embora este

jam próximas do limite de detecção dos métodos analíticos
pregados. As perdas de urânio foram

em

substancialmente

em-

menores

que 0,1% [12).
Um processo Thorex de dois ciclos foi desenvolvido
no ORNL para tratar combustíveis com tempo de resfriamento pequeno, demonstrando-se capaz de processar tório irradiado a um
nível de até 3.500 g de U-233 por tonelada de tório [13,14]. o
processo consistia de um ciclo de descontaminação, onde
feita uma extração e uma
nio,

era

reextração conjunta de tório e urâ -

e de um ciclo de partição.

Isto

proporcionava

dois

SOLOC L M M C M
Vol I.»
MNO» I.0OM
»0?
O.OIM

IINOj 0,20m

u

CO
1.0
T»
MNO,

I.33M
UOOM

«•

asou

COLON» Of

OOLUNâOC

u

COLUNAK

*axTM«cio

30O4NTC

SOkVCNTt

NCFINAOO
»!•»
HNO,

w

O2IM
OltSM

ao»M
;» aooew

MWOUTÇ

1»

O.I*M

HNO» 0.43M

IWODUTO
HNO|
U

FIGURA 3 I
FLUXOGRAMA THOREX ÁCIDO DESENVOLVIDO NO KAPL [ 9 ]
M

30

ciclos de descontaminaçao para ambos os produtos, tório e urã
nio, com un mínimo de equipamentos. A solução alimentação usa
va una condição de deficiência em ácido um pouco acima da ado
tada nos fluxogramas anteriores (- 0,3 N em HNO,). Essa condi
ção de deficiência em ácido era usada também para a

segunda

extração. 0 solvente era uma solução 42,5% V/V de TBP

em

Amsco [14].
O Oak Ridge National Laboratory desenvolveu poster!
ormente um processo melhorado, usando somente ácido

nltricô

em vez de nitrato de alumínio, para o combustível do Consolidated
Edison Thorium Reactor e outros combustíveis de urânio- tório
(processo Thorex ácido). O processo Thorex ácido pode

usar

uma alimentação ácida ou deficiente em ácido. O grau de deficiência em ácido da alimentação minimiza perdas de tório

e

mantém una boa descontaminação em relação aos produtos de f is
são. As vantagens desse novo processo sobre os anteriores são
[15,16]:
- a substituição do nitrato de alumínio pelo ácido nítrico co
mo agente salino, permitindo um decréscimo de dez vezes

no

volume de rejeitos no primeiro ciclo;
- fatores de descontaminação para os produtos de fissão e recuperação para urânio iguais ou melhores do que aquelas obtidas com nitrato de alumínio como agente salino;
- redução de 50% na altura de cada estágio da coluna pulsada.
Entre 1964 e 1970, foram realizadas algumas corri das do processo Thorex ácido nas instalações de Hanford
Savannah River.

A solução aquosa

de nitrato

e

foi

separa-

da em urânio descontaminado, tório descontaminado e

rejeito
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de alta atividade por extração por solvente. Urânio e

tório

presentes na fase aquosa foram transferidos para a fase orgânica (30% v/V de TBP en querosene). As perdas de tório e urânio para o rejeito foram, respectivamente, de 0,2 e 0,1%.
Para manter baixas essas perdas foi
mentar

as

razões

necessário au-

de distribuição do tõrio e do

urânio

elevando a concentração de ácido nitrico adicionado ao sistema. A adição de ácido nitrico foi feita através da solução de
lavagem adicionada numa das extremidades do contactor usado ,
em contracorrente com a alimentação deficiente em ácido,

en-

trando na região central do equipamento de extração. Ácido ní
tricô 13 M foi também adicionado próximo à entrada do solvente orgânico. 0 ácido adicionado através da solução de lavagem
proporcionou ions nitratos suficientes para deslocar o urânio
e o tório para a fase orgânica, sem alterar muito
de distribuição.

Embora na seção de extração,

centração do tório diminuiu,

as

razões

quando a con-

fez-se necessário adicionar áci.

do nitrico 13 M para aumentar a sua razão de

distribuição

J91.
Um fluxograma Thorex de dois ciclos foi desenvolvido na República Federal da Alemanha (processo Thorex/Koechst).
Este fluxograma foi proposto para combustíveis de tório prove
nientes de reatores HTGR.

Um estudo da aplicação desse

pro-

cesso a combustíveis PWR de cxido de urânio e tório (U-5% P/P)
foi feito, sendo apresentado nos Capítulos 4 e 5, que incluem
descrição, comentários e conclusões de experiências realiza das em laboratório.
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3.2

Processo Thorex/Hoechst

Ba 1966, o Ministério de Pesquisas Cientificas da A
lenanha entregou ao Kernforschungsanlage Julich GmbH (KFA)
a um consórcio de firmas alemãs

a

tarefa

de

e

desenvolver

um processo viável para o reprocessamento. de combustíveis con
tendo tório. A maior participação no projeto coube ao Institu
to de Tecnologia Química do KFA [17].
Nos primeiros três anos testaram-se vários métodos de
reprocessamento em escala de laboratório e decidiu-se, já nes
j;a primeira fase, pelo processo de extração por solvente para
a separação do material fissil e fértil dos produtos de

fis-

são. Na fase intermediária, que compreendeu os anos 1969-1970,
foram realizados testes de laboratório de algumas

variantes

do processo, tanto com materiais não irradiados, como com materiais irradiados, isto é, testes a frio e a quente do

pro-

cesso.
O processo então estabelecido, Thorex/Hoechst, consistiu em uma adaptação do processo Thorex ácido a

combust^

veis com queimas de até 100.000 MWd/tonelada de metal pesado.
Esta queima foi quimicamente simulada durante as experiências
de laboratório. As corridas a quente utilizaram 1 kg/dia

de

combustível irradiado com uma queima de até 54.000 MWd/tonela
da de metal pesado [6].
As experiências realizadas demonstraram que o

pro-

cesso Thorex ácido, desenvolvido no Oak Ridge National Laboratory, é o processo mais atrativo em relação a recuperação
urânio e tório. Ele combina altos fatores de

de

descontaminação
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com pequenos volumes de rejeito [18]. A literatura americana
disponível sobre processo Thorex não esclarecia quanto â pos_
sibilidade de aplicação desse processo ã combustíveis

com

alto conteúdo de produtos de fissão. E o programa alemão pre_
via o desenvolvimento de um processo aplicável ã

combustí-

veis provenientes de reatores a alta temperatura, que

são

projetados para altas queimas [18]. A primeira dúvida foi de
que maneira o conteúdo dos produtos de fissão em um combust!
vel com uma queima de aproximadamente 100.000 MWd/tonelada de
metal pesado poderia influenciar as etapas de dissolução, ajuste de alimentação e extração. No decorrer das investiga ções essas perguntas foram respondidas. A presença de um alto conteúdo de produtos de fissão resultou na formação de um
precipitado durante o ajuste de alimentação e necessitou

de

uma etapa adicional de clarificação. Dentre os produtos

de

íissão apenas o zircônio dissolvido ou na forma de suspensão
de ZrOa hidratado interfere durante a etapa de extração. Ele
forma fosfato de zircônio, uma dispersão que se mantém entre
ambas as fases bloqueando o fluxo das fases. Alimentações con
tendo protactinio não podem ser processadas, já que o

H,POi,

necessário â sua descontaminação formaria fosfato de zircônio
[18].
Nessas investigações foram verificadas

dificulda-

des no ajuste da solução alimentação â condição de deficiência em ácido. O zircônio presente em grandes quantidades
combustíveis submetidos a alta

queima

precipita

em

durante

o ajuste da solução alimentação devido â hidrólise. Este pre
cipitado tem de ser removido antes da extração, sua separa -
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ção e lavagem somente é possível consumindo tempo do processo.
Essa precipitação durante o ajuste da alimentação ocorre
a queima do combustível a ser processado ê superior a

se

15.000

MWd/tonelada de metal pesado [19].
Fatores de descontaminaçao altos são obtidos se

se

emprega alimentação deficiente em ácido. Em tais soluções

o

conteúdo ácido é negativo. Alguns dos produtos de fissão exis_
tem como espécies básicas e são menos extraiveis. Isto propor
ciona altos fatores de descontaminaçao. O Oak Ridge

National

Laboratory propõe para o fluxograma Thorex ácido um

conteúdo

ácido na alimentação abaixo de -0,1 M.
A alimentação ácida evita o aparecimento de precipi^
tados mas resulta em baixa descontaminaçao. Uma melhora

na

descontaminaçao é verificada pela aplicação do processo

Tho-

rex de dois ciclos [19]. Neste caso usa-se o processo

Thorex

com alimentação ácida como primeiro ciclo e o processo Thorex
com alimentação deficiente em ácido como segundo ciclo. O ura
nio e o tório são co-extraídos, uma grande parte dos produtos
de fissão é arrastada para o rejeito. A maior parte dos produ
tos de fissão já terá sido removida (primeiro ciclo),

quando

a solução alimentação tiver de ser ajustada ã condição de deficiente em ácido.
O desempenho do processo Thorex de dois ciclos

em

testes a quente foi o mesmo obtido em testes a frio de labora
tório [19]. Foram obtidos altos fatores

de descontaminaçao ,

demonstrando que o processo Thorex de dois ciclos é

adequado

para a recuperação de urânio e tório em combustíveis de tório
submetidos a alta queima, pois a remoção de precipitados faz-
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se desnecessária.
A Figura 3.2 mostra o fluxograma proposto para esse
processo. A solução alimentação é 1,15 M em tõrio e admite-se
que contém de 4 a 20% em peso de urânio. A concentração de ãcido nítrico na solução alimentação é de 0,7 a 1,1 M, depen dendo do conteúdo de urânio [6]. Todos os parâmetros inclusive vazões usadas em cada etapa estão apresentados no fluxograma

da

Figura 3.2.

3.3

Desenvolvimento de um Fluxograma para o Reprocessamento de Combustíveis de Tório e Plutônio

0 Canadá, através da Ktomlt Ene.H.gy o&

Canada Limi-

ted (AECL), desenvolve um programa de estudo da utilização do ei
cio do tõrio em seus reatores da linha CANDU. Para atender os
objetivos desse programa foi desenvolvido um fluxograma
combustíveis irradiados de Th-Pu onde se faz a separação

para
de

tório, plutônio e urânio-233 dos produtos de fissão. O process
so é essencialmente uma versão modificada do fluxograma

Tho-

rex para combustíveis de Th-ü. Um trabalho considerável jã existe no reprocessamento de sistemas Th-U, e a inclusão

do

plutônio acrescenta uma complexidade ainda maior. Um fluxogra
ma esquemático, indicando as vazões de cada corrente do

pro-

cesso é apresentado na Figura 3.3 [20,21],
0 desenvolvimento desse trabalho contou com a

ob-

tenção em laboratório de dados de equilíbrio para tório, urânio, plutônio e ácido nítrico no sistema aquoso/TBP 30% V/V diluente,cobrindo toda a faixa de concentrações necessárias . As

PBOCESSO

THOBEX

Idoi» ciclos)

o.yt w«

1:11HII I'TTM ILLB
n

T » e.t;t<

_ ^ » ' ^

iiMiiiimrm»!
•c

J

JÍ«.?9JIO «

P0?C<r.\0
• CUT

0.3»? »/»

TS *• 0.I4W

m

Th 0,^4-P.? W

TIIITTTTTTTH
FIGURA 3.2
FLUXOGRAMA DO PROCESSO THOREX/HOECHST

«ulo V»I.I

Mzie VM. n.«

HDO, >OJI>
MCNTC
KHUTOR

H«O, • o.ia

HAtlO V«l I C 4

ttecurc
RAÇÃO 0 0
SOLVE NTC.

RACAO 0 0
SOLVENTt

M I U Vol. I
TO • 0>*(M
KNOJ«

i,»a

M C N T I RCOUTO*

EVAPORAOOR

KCJCTTO
AOUOSO

ft. Vol. »,7

R.VOl 6 , 7

SO%TBP
OOOECANO

MOECANO

MIOOUTO

PROOUTO

PROOUTO

AOUOSO

AOUOSO

AOUOSO

OE Pu

DC Tk

DC U

FIGURA 3-3
FLUXOGRAMA THOREX MODIFICADO PARA COMBUSTÍVEL DE T h . U . Pu [ 2 0 ]

38

condições do fluxograma foram estabelecidas usando

diagramas

McCabe-Thiele. Essas condições foram verificadas em várias ex
periências envolvendo tõrio, plutônio e urânio, mas não produ
tos de fissão (testes a frio).
Corridas com material irradiado estão sendo feitas
em bateladas de 3 a 4 kg. Como o combustível irradiado

de

Th-Pu ainda não está disponível, os testes estão sendo realizados usando um combustível irradiado de Th-U [21].
O programa de computador, SECTOR, uma

modificação

do programa SEPHIS desenvolvido no Oak Ridge National Laboratory, foi preparado e usado nos estudos de simulação de pro cessos.

4.

ESTUDO DA APLICAÇÃO DO FLUXOGRAMA THOREX/HOECHST AO
COMBUSTÍVEL DE REFERÊNCIA

O combustível nuclear ã base de tório, tomado

como

referência para os estudos, é uma mistura de óxidos de

tório

e urânio com uma razão em massa de Th/U - 20/1 (ver Apêndice 1).
Os estudos experimentais tiveram como objetivo defi
nir um fluxograma adequado â separação de tório e urânio
combustível de referência. Todas as experiências de

do

extração

por solvente foram feitas com material não irradiado, isto é,
"a frio", a partir de soluções simuladas de nitrato de

tório

e de urânio. O fluxograma tomado como base foi o processo Tho
rex/Hoechst apresentado na seção 2.2. Como este fluxograma

é

composto de dois ciclos, são testadas, então, duas etapas

de

extração, uma de co-reextraçâo, uma de partição Th-U e uma de
reextração de urânio. As experiências iniciais tiveram
objetivo

avaliar os parâmetros fixados no fluxograma

como
(Figura

3.2). As vazões especificadas no fluxograma foram alteradas era
função da capacidade dos equipamentos disponíveis para uso.
Como extratores, foram utilizados nas

experiências

misturadores-decantadores contínuos com capacidade total apro
ximada de 600 ml, com câmaras de decantação inclinadas e
estágios. Dois modelos foram usados: um com dispositivo

16
para

agitação mecânica e um outro pulsado a ar. Neste, a mistura é
proporcionada por sucção alternada do líquido de 2 tubos

de

vidro, mergulhados na câmara de mistura, através de um sistema de ar comprimido. Nas corridas de extração e reextração foi
usado o misturador-decantador com agitação mecânica e

apenas
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as corridas de partição foram feitas em ambos tipos de equipa
tnentos.
A maior parte das experiências de extração e

algu-

mas experiências de reextração desenvolveram-se nos laboratórios
do "Institut für Chemische Technologie - Kernforschungsanlage
Julich" (ICT-KFA) na República Federal da Alemanha [22].

Os

resultados obtidos foram depois confirmados em testes realiza
dos nos laboratórios do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - NUCLEBRAS. O estudo da etapa de partição

Th-U

foi totalmente desenvolvido no CDTN-NUCLEBRAS.
Bombas dosadoras, OMEL e LEWA, com capacidades

to-

tais variando de 0,7 ml/min a 70 mi/min, foram usadas para alimentar os misturadores-decantadores com as soluções de processo. NOs testes realizados no ICT-KFA foram usadas

bombas

LEWA para a solução alimentação, a solução de lavagem e o s<^l
vente. Para o agente salino usou-se uma bomba minidosimétrica
TELAB.

As vazões das bombas foram escolhidas de modo a aten-

der as condições especificadas no fluxograma. & verificação da
calibração foi feita durante todo o tempo de operação. As Figuras 4.1 e 4.2 mostram vistas das montagens usadas nas experiências realizadas no CDTN/NUCLEBRÂS.
Determinações de tório, urânio e acidez livre foram
feitas para acompanhar o processo e para verificar a recupera
ção de tório e/ou urânio obtida. 0 tório foi determinado

por

volumetria com EDTA usando alizarina-S como indicador e

por

espectrofotometria com Thoron. As análises de urânio
feitas por titulação com sulfato cérico usando ferrolna

foram
como

indicador. Análises por ativação neutrônica foram usadas ain-

FIGURA 4,1
VISTA DO MISTURADOR-DECANTADOR COM
AGITAÇÃO MECÂNICA
(LABORATÓRIO DA NUCLEBRAS/CDTN)

FIGURA 4.2
VISTA DO MISTURADOR-DECANTADOR PULSADO
A AR
(LABORATÓRIO DA NUCLEBRAS/CDTN)

42

da,em determinações de tório e urânio. A acidez livre foi determinada por titulação com solução de NaOH, após a complexação do tõrio e/ou urânio com K,C2O,, [23].
Procura-se destacar os principais problemas e fatores influenciando cada etapa do processo, em relação às
ções usadas nas experiências e no caso de soluções

solu

contendo

produtos de fissão, ou seja, no reprocessamento de combustível
irradiado propriamente.

4.1

Etapa de Extração

Foram testadas as etapas de extração com solução alimentação ácida e de extração com solução alimentação defici
ente em ácido (Figura 3.2).
Para atender às especificações do fluxograma Thorex
de dois ciclos, em estudo, é necessário fazer um ajuste

das

condições da solução alimentação. A solução proveniente

da

dissolução do combustível irradiado tem acidez muito alta, inadequada â etapa .subsequente de extração por solvente.
mo as soluções preparadas para as experiências tiveram

Mesque

ter sua acidez ajustada.
Para retirada do ácido nitrico presente em

excesso

foi montado em capela um sistema para destilação com

arraste

de vapor (Figura 4.3), como é usual. Nesse sistema ajustou-se
a solução â condição de acidez (0,8-0,9 M) para o primeiro ei
cio e à condição de deficiência em ácido (- -0,2 M) para o se
gundo cie Io. A concentração de tório foi em ambos os casos mantida em
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FIGURA 4.3
VISTA DO SISTEMA DE AJUSTE DE ALIMENTAÇÃO USADO
(LABORATÓRIOS DA NUCLEBRÂS/CDTN)
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torno de 1,2 H, A solução ê inicialmente concentrada por evaporação até que seu ponto de ebulição atinja uma

temperatura

em torno de 135°C. Nessa temperatura inicia-se a perda

de

HNO,, e é possível retirar cerca de 90 a 99% do ácido presente [24). A solução alimentação deficiente em ácido foi obtida
retirando-se este ácido livre restante e parte do ácido forma
do por hidrólise. A concentração do ácido presente no sistema
é controlada medindo-se a quantidade de ácido retirado.

Isso

foi feito tomando-se amostras em determinados intervalos

de

tempo e dosando-se o seu conteúdo em ácido.
A temperatura do misturador-decantador foi

mantida

na faixa de 25-30°C em todos os testes.Medidas da temperatura
ambiente foram tomadas em ambos os casos (ICT/KFA e NUCLEBRÂS),
portanto as experiências foram realizadas nas mesmas

condi-

ções de temperatura.
Temperaturas altas permitem a presença de quantidades maiores de tório na fase orgânica sem que haja

formação

de uma segunda fase orgânica. Essa segunda fase orgânica
mais densa que a normal e dificulta o movimento dos

é

fluidos

no misturador-decantador, provocando sérios problemas na

sua

operação. No reprocessamento de material irradiado, a tempera
tura afeta também a descontaminaçao dos produtos em relação a
alguns elementos. Quando a temperatura na seção de lavagem
aumentada (para cerca de 709C), a descontaminaçao em

é

relação

ao zircônio é reduzida, enquanto que a descontaminaçao em relação ao rutênio é melhorada [4].
0 valor para a razão de fases aquosa para

orgânica

(a/o) estabelecido no fluxograma Thorex/Hoechst para a

seção

45

de extração da etapa de extração (1A) com alimentação ácida é
0,23. Outros valores foram testados em laboratório, nas verificou-se que para qualquer valor acima de 0,23 formava-se uma
segunda fase orgânica, cujos efeitos negativos já foram citados anteriormente. Embora para a etapa de extração com alimen
tação deficiente em ácido estivesse estabelecido um valor superior para a razão de fases (0,28),observou-se também o apare
cimento da segunda fase orgânica mesmo mantendo constantes to
dos os outros parâmetros especificados no fluxograma.
O valor de 0,23 para a razão de fases foi o

valor

ótimo determinado pelas experiências de extração com alimenta
ção ácida e com alimentação deficiente em ácido [25]. As

va-

zões, que proporcionam esta razão de fases e foram usadas nos
testes, estão citadas na Figura 4.4.
Outras experiências foram realizadas com o objetivo
de estudar a influência da vazão do agente salino (HNO, 13 M)
na recuperação de tório e urânio obtida na etapa de extração.
A Figura 4.5 mostra como a recuperação do tório pode ser

au-

mentada quando vazões maiores do agente salino são empregadas.
Os resultados apresentados neste gráfico foram obtidos

usan-

do- se uma solução de lavagem 0,1 M em HNO, (extração com alimentação ácida) e a razão de fases foi mantida em torno

de

0,23. A perda de urânio manteve-se em torno de 0,7%.
O aumento da acidez no sistema melhora a recupera ção do tório, e isto se deve principalmente ao fato de
razão

de

distribuição

sua.

(D) ser maior em sistemas mais á-

cidos (Figura 2.1). Observa-se que o agente salino (HNO,) age
exatamente na região onde a concentração de tório é baixa, is

SOLUÇÃO

ALIMENTAÇÃO

AGENTE SALINO

30%TW-

0,67 ml/min

300CCANC1

(HN03l3M)

7 ml/min

0,2-0,3 ml/min

1

4

SOLUÇÃO 0 £ LAVAGEM

8

{ALIMENTAÇÃO ACCA.HNO3 0,1 M )
(ALIMENT. 0ÍK ACIOO'HNOj I M )
0,67 ml / m i n .
16

4

IA .2* )

1

1

REJEITO AQUOSO

EXTRATO ORGÂNICO

FIGURA 4-4
ETAPA DE EXTRAÇÃO NO PROCESSO

THOREX/HOECHST
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to é, já se aproximando da saída do refinado aquoso, e onde o
processo de extração torna-se mais difícil.

Ele parece

con-

tribuir para melhorar a extração do tório sem que haja formação de uma segunda fase orgânica, que ocorreria se este ácido
fosse adicionado em regiões com alta concentração de

tório.

Essa saturação do solvente orgânico com tôrio reduz a extra ção de outros metais presentes proporcionando um bom fator de
descontaminaçao. Como a extração do tório é favorecida

pelo

aumento da acidez no sistema, o estabelecimento das condições
ótimas de operação é um compromisso entre a extração do tõrio
e a descontaminaçao em produtos de fissão, já que esta descori
taminação é favorecida pela baixa acidez.
Para as condições mostradas na Figura 4.4, a

vazão

do agente salino deve ficar entre 0,2 e 0,3 mí/min, garantindo assim uma recuperação da ordem de 99,9% para tório.

Esta

faixa proposta corresponde a uma razão agente salino para solução alimentação de aproximadamente 0,37; o processo é opera
do com uma razão de 0,22 [25].
Vazões do agente salino maiores que 0,3 mi/min,

ou

solução alimentação excessivamente ácida, implicariam numa va
riação da razão de fases para evitar a formação da

segunda

fase orgânica. Isto ê válido tanto para a extração com alimen
tação ácida como para a extração com alimentação

deficiente

em ácido. O comportamento do sistema químico em ambas as

ex-

trações é semelhante. 0 perfil de acidez no misturador-decantador demonstrou que em ambos os casos a concentração do ácido mantém-se entre 2 e 5 M, embora na extração com alimenta ção ácida, a acidez supere um pouco a da extração com alimen-
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tação deficiente em ácido (Figura 4.6).
Quando se está processando o combustível irradiado,
na extração com solução alimentação deficiente em ácido obtémse uma descontaminaçao em produtos de fissão maior que a obser
vada na extração com solução alimentação ácida. Isto

acontece

porque as espécies hidrolisadas dos produtos de fissão (Zr, Nb
e Ru) presentes na solução alimentação deficiente em ácido são
menos extraiveis que a forma iônica desses metais presentes na
solução alimentação ácida [4]. Embora a acidez no misturadordecantador seja quase idêntica em ambos os casos, o tempo

de

permanência nos extratores não ê suficiente para transformar o
composto hidrolisado inextraivel em espécies iõnicas possivelmente extraiveis [26]. 0 ajuste de alimentação à condição
deficiência em ácido torna-se complexo para soluções

de

contendo

produtos de fissão, já que precipitados de zircõnio são formados. Devido a isso, pode-se lançar mão apenas da extração

com

solução alimentação ácida, desde que fatores de descontamina ção elevados não sejam de interesse.
Em testes realizados no KFA/Alemanha

verificou-se

que, se além das duas etapas de extração (Figura 3.2), for usa
do ainda um terceiro ciclo para o urânio é possível obter

um

fator de descontaminaçao em relação aos produtos de fissão

da

ordem de 107 [19].
SIDDALL, III

questiona se uma alta

ção em produtos de fissão seria necessária para

descontamina^
combustíveis

tório-urânio, desde que na etapa de refabricação, o cornbustí vel é manuseado por técnicas de controle remoto ou semi-remoto.
Na sua opinião

seria melhor

utilizar um

processo mais

sim-

«iam* m ( I H M
FIGURA 4 6
« R F U . OA CONCENTRAÇÃO OE HNOj NAS ETAPAS OE EXTRAÇÃO

O
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pies, embora menos efetivo, para combustível irradiado de tório-urãnio. Entretanto, é evidente que essa questão tem
ser discutida no âmbito de um projeto, que inclua a

que

utiliza-

ção do tório em um programa nuclear.

4.2

Etapas de Reextração

Os parâmetros estabelecidos no fluxograma

Thorex/

Hoechst (Figura 3.2) para as etapas de reextração conjunta tó
rio-urânio (1 C) e de reextração de urânio (2 C) foram verify
cados em laboratório. Nenhuma alteração foi sugerida na reextração conjunta de tõrio-urãnio. Corridas realizadas nas condições apresentadas na Figura 4.7 (razão de fases a/o = 0,84)
mostraram que a recuperação de urânio é 99,9% enquanto a recu
peração de tório é maior que 99,9%. A recuperação foi determi
nada através da medida das concentrações de tório e

urânio

presentes no rejeito orgânico.
Com a razão de fases, a/o = 0,50, proposta no fluxo
grama Thorex/Hoechst para a etapa de reextração de urânio verificou-se perda de cerca de 20% de urânio. Este resultado in
dicou ser necessária uma alteração nas condições propostas n£
quele fluxograma para esta etapa. Como os resultados
na reextração conjunta de tório e urânio foram
para a/o = 0,84, testou-se esta condição

obtidos

satisfatórios

para a reextração de

urânio.
Duas condições diferentes permitiram recuperar cerca de 100% de urânio:

REJEITO ORGÂNICO

ALIMENTAÇÃO ORGÂNICA

9,8 ml/min

1

•6
(1

b)
3,2 ml / m i n

SOLUÇÍO AQUOSA OE Th E U

SOLUÇÃO OE REEXTRAÇÃO ( H N 0 3 0,01 M )

FIGURA 4-7
ETAPA DE CO-REEXTRAÇÃO NO PROCESSO THOREX / HOECHST

v
K
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- razão de fases a/o = 0,84 e solução de reextração 0,01 M em
HNO, ;
- razão de fases a/o = 5 e solução de reextração 0,3 M

em

HNO, [25],
A primeira condição parece ser mais favorável
que a maioria

já

dos extratores opera melhor quando a razão

fases é próxima de 1 [4]. Has outros fatores devem ser

de

ainda

considerados para essa decisão. Ê o caso, por exemplo, da for
mação de um tipo de emulsão observada na reextração, quando o
sistema é fracamente ácido e ainda contém algum tório.

4.2.1

A Formação de "Crud" nos Processos de Reextração

Segundo LONG

todos os investigadores nessa

se deparam mais cedo ou mais tarde com um material

área

estranho

que se acumula na interface e que é geralmente chamado
"crud". Esse "crud" é muitas vezes constituído de

de

partículas

de poeira, substâncias superficialmente ativas, sujeira, produtos da degradação do solvente de outros materiais. Em

vá-

rias experiências foi observada a formação de uma emulsão esbranquiçada que perturbava o desempenho do misturador-decanta
dor.
Acredita-se que o "crud" seja constituído principal,
mente de complexos formados entre os produtos de degradação do
TBP e os metais pesados presentes no sistema químico. Com
intuito de minimizar

a formação de "crud", evitando

o

assim

problemas nos testes de laboratório em andamento/ investigou-
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se que condições podem favorecer a sua formação [27]. O
trole desses parâmetros, na medida do possível, é de

congrande

importância em instalações industriais.
A termoanálise do TBP usado nas experiências permitiu concluir que o mesmo apresenta ura certo grau de degrada ção. No reprocessamento de combustíveis irradiados, a
rioração da fase orgânica afeta de forma marcante o

dete-

desempe-

nho do processo. 0 ácido dibutil fosfórico (HDBP) forma

com-

plexos com tório, urânio e zircõnio, que se depositam em forma de uma pasta nas tubulações e válvulas, perturbando

o

transporte de fluidos no equipamento [4]. Como o TBP é empregado em solução com um diluente, soma-se à degradação do

TBP

a degradação do diluente. O TBP degrada por hidrõlise aos ác_i
dos mono e dibutilfosfórico. A taxa de degradação aumenta com '
a temperatura, com a presença de urânio e ácido nitrico

e

ainda com a taxa de irradiação. 0 diluente degrada por nitração com ácido nitrico e ácido nitroso a nitrocompostos. Entre
os diluentes considerados de alta estabilidade, somente o

n-

dodecano e o adakano-12 possuem pontos de fulgor de acordo com
as especificações de segurança (no mínimo 72°C) [28].
Análises químicas, por via úmida e por nêutron ativação, realizadas em amostras desse "crud" formado nos testes
indicaram a presença de tório (- 8%), e o urânio só foi detec
tado na forma de traços (- 250 ppm) [29]. Isto leva a

con-

cluir que o ácido dibutilfosfórico está preferencialmente com
binado com o tório. Em experiências deste tipo realizadas

na

Alemanha, os pesquisadores verificaram que o "crud" é composto de Th(DBP),, [30]. A formação do "crud" só foi

observada
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quando a acidez do sistema estava abaixo de 0,3 M.
Em corridas do processo Thorex

realizadas

em

Savannah River Plant (U.S.A.) no inicio de 1966 verificou- se
a formação de grandes quantidades de sólido branco e fino. Anãlises por infra-vermelho mostraram ser esta massa

branca

constituída de 99% de ThfDBP),, . Coincidindo com o aparecimento desse "crud", observou-se uma redução marcante na desconta
minação desejada. O precipitado de Th(DBP)b foi formado em so
luções diluídas de ácido nitricô (etapa de reextração) e

sua

presença deve-se principalmente ã degradação química ou mesmo
radiólise do TBP. Temperaturas maiores usadas para melhorar a
descontaminaçao do rutênio geravam mais HDBP (31]. HAAS
admitia que a temperatura tinha influência sobre a

já

formação

de Th(DBP),, , e que na temperatura ambiente verificava-se

uma

formação menos intensa desse composto.

4.3

Etapa de Partição

A etapa de partição, na qual tório e urânio são separados, é caracterizada por uma seção de reextração de tório
e uma seção de lavagem de urânio. 0 fluxograma Thorex/Hoechst
(Figura 3.2) estabelece uma solução aquosa de HNO, 0f01 M para a reextração do tório. A razão de fases proposta na

seção

de reextração de tório é 0,46 e na seção de lavagem de urânio
é 2,61. Testando-se em laboratório essas condições para a solução orgânica de tório e urânio, proveniente dos testes

de

extração anteriores, verificou-se uma flutuação na concentra-
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cão de urânio na salda orgânica [25].
Para o teste foi usado uma solução alimentação

que

continha 26,91 g Th/l, 1,35 g V/l e era 0,18 M em HNO,. As va
zões empregadas foram:
Solução alimentação:

4,3 ml/min

Solução de lavagem de urânio (30% TBPdodecano):

0,7 ml/min

Solução de reextração de tõrio (HNO, 0,01 M ) : 2,5 mt/min
A diferença na concentração da solução alimentação

proposta

no fluxograma e a usada neste teste deve-se ã alteração feita
na razão de fases da etapa de extração com alimentação defici
ente em ácido (ver seção 4.1). Foram feitas determinação

de

urânio na saída orgânica e determinação de tõrio na saída

a-

quosa em amostras coletadas em diferentes tempos de operação. '
A Figura 4.8 apresenta em gráfico o acompanhamento da concentração de urânio medida na saída orgânica e da concentração de
tõrio medida na saída aquosa em função do tempo.
A flutuação observada na concentração de tõrio

na

salda aquosa é pequena e deve-se a variações na razão de

fa-

ses que ocorrem no próprio misturador-decantador ou então

ao

erro analítico associado ã determinação do tõrio. Entretanto,
a faixa de flutuação da concentração de urânio é muito maior,
0,66 a 1,28 gU/í,e pelo balanço de massa esperava-se uma concentração 1,14 g 13/C. Essa flutuação na concentração de
nio foi identificada

urâ-

como refluxo interno de urânio, confor-

me comentários de vários autores (4,20,25,32,33].
Outras experiências foram feitas. Em algumas, repetiram-se essas mesmas condições, em outras, alteraram-se

os

i
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parâmetros como razão de fases, acidez da solução de reextração, concentração da solução alimentação e tipo de misturadordecantador. Um estudo da ocorrência de refluxo interno em função desses parâmetros foi feito e os resultados obtidos

estão

apresentados na Tabela 4.1.

4.3.1

Resultados e Conclusões

Analisando-se os resultados apresentados na

Tabela

4.1, verifica-se que o refluxo ocorre preferencialmente quando a acidez da solução de reextração é baixa (HNO,

0,01 M ) .

Substituindo-se a solução de HNO, 0,01 M por uma 0,2 M

ou

0,5 M,a faixa de refluxo interno foi reduzida chegando mesma a não
existir (Exp. 9 e 12). A variação da razão de fases e do nume
ro de estágios de cada seção não afetou o aparecimento do re32
fluxo. RYON
comenta que o uso de um numero de estágios na
seção de reextração maior que o necessário para obter a reextração desejada do tório provoca refluxo de urânio. Entretanto, a faixa de flutuação da concentração de urânio permaneceu
a mesma, embora o número de estágios da seção de

reextração

tenha sido alterado de 8 para 12 (Exp. 3 e 4 ) .
Ao se comparar as experiências realizadas no misturador-decantador pulsado a ar com as experiências

realizadas

no misturador-decantador com agitação mecânica observou -

se

também que este fator afeta o aparecimento de refluxo. Em tes
tes realizados usando-se solução de HNO, com concentração aei
ma de 0,2 M, como solução de reextração, não ocorreu

refluxo

Tabela 4.1 - Estudo da Ocorrência de Refluxo na Partição Th-U

EXP.
N9

a/o

1

0,5

2

0,6

3

0,6

4

0,6

5

0,7

6

0,6

7

0,6
1,0

8
9

a

1,0

SOLUÇÃO ALIMENTAÇÃO
Th (g/O U (g/l) H+(M)
26,91
26,51
17,86
28,89
24,65
27,36
25,98
25,93
26,22

11a

0,5

a

0,6

33,29
32,43
23,22

13a

0,6

24,78

10

12

0,5

1,35
1,31
1,00
1,57
1,32
1,42

SOLUÇÃO DE
NÜMER 0 DE
REEXTRACAO
ESTA 3IOS
HNO 3 (M)
LAVAGEM REEXTRAÇAO

0,01
0,01

8

8

8

8

0,2

8

8

0,2

4

12

0,2

4

12

0,2

6

4

0,01

6

4

0,5

8

8

0,5

8

8

CONCENTRAÇÃO
ESPERADA

DE U(g/Í)

1,34

0,18
0,19
0,15
0,11
0,10
0,14
0,15
0,13
0,15

1,66
1,64
1,11

0,08
0,15
0,15

0,01
0,01

8

8

8

8

0,2

8

8

1,38
1 ,38
0,93

1,31

0,15

0,01

8

8

1 ,09

1,31
1,31

FAIXA DE
REFLUXO DE
URÂNIO (g/C)

1J4
1 ,09
0,83
1,30

0,66

-

1,28

0,58

-

1,94

0,73

- 0,92

1,10

-

1,37

1,11
1,06
1,06
1,05
1,05

0,75

-

1,08

0,73

-

1,29

0,35

-

1,41

0,89 - 1,11
não houve
refluxo
0,94 - 1,93
1,14

-

1,37

não houve
refluxo
0,82 - 1,31

(a) Corridas realizadas no misturador-decantador com agitação mecânica; as demais foram rea
lizadas no misturador-decantador pulsado a ar
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de urânio quando se usava o misturador-decantador com agita ção mecânica. Para experiências nas mesmas condições,e realizadas nos dois misturadores-decantadores, verifica-se que só o
fato de usar o misturador-decantador com agitação mecânica já
reduz o refluxo de urânio. É que o misturador-decantador
agitação mecânica permite corridas longas e com

com

interrupção

sem alterar o regime estacionário. O mesmo não acontece com o
misturador-decantador pulsado a ar.

Nele, quando desligado ,

todo o liquido presente nos tubos volta às câmaras de mistura,
alterando o regime estacionário.
Nas experiências n9 10 e 11 (Tabela 4.1), usou-

se

uma solução alimentação mais concentrada (especificada na flu
xograma Thorex/Hoechst). Comparando-se estas experiências com
outras realizadas em condições idênticas, com exceção da concentração da solução alimentação, observa-se que uma alimenta
ção mais concentrada desfavorece o aparecimento de refluxo in
terno. Isto demonstra que o refluxo pode ser evitado, ou usan
do-se uma solução alimentação mais concentrada ou uma solução
de reetração mais ácida.
4
LONG

cita um exemplo interessante de refluxo

in-

terno observado em Dounreay (Inglaterra). Na presença de agen
te salino e na condição de deficiência em ácido na seção

de

extração de uma bateria composta, o Ce-144 e o Y-91 eram

ex-

traídos tão logo a concentração de urânio cala deixando o sol
vente mais livre. Entretanto, quando a corrente orgânica

al-

cançava a região de alimentação e se aproximava da saturação
com urânio, o Ce-144 e o Y-91 retornavam à fase aquosa.
refluxo de Ce-144 e Y->91 expunha

Este

o solvente â radiação. Quan
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do um elemento menos extraivel que o urânio, mas mais extraivel que o cério e o itrio foi adicionado à alimentação,

en-

tão este elemer.to refluxava deslocando o Itrio e o cério. Este elemento foi o tório, sua presença reduziu a exposição

do

solvente à radiação [4,33].
Nesse tipo de extração a fase orgânica estava fican
do mais livre na seção de extração, favorecendo então a ocorrência de refluxo pela extração de elementos presentes r.a fase aquosa. Na partição tório-urânio observou-se que quando ocorria refluxo de urânio havia uma concentração elevada de urânio na região central da seção de reextração, que podia ser
percebida até pela intensidade de cor. As Figuras 4.9 e
mostram o perfil de concentração de tório e urânio quando

4.10
o-

correu e quando não ocorreu refluxo. A comparação entre o per '
fil do urânio numa corrida com refluxo (Figura 4.9) e

numa

corrida sem refluxo (Figura 4.10) mostra a presença de um pico para o urânio na seção de reextração (câmara 14). A

con-

centração de urânio na fase aquosa e nessa câmara chega a ser
da ordem de 10 vezes a concentração de urânio esperada na saí_
da orgânica, além de ser ainda superior â concentração de ura,
nio na fase orgânica da mesma câmara. Isso não acontece na au
sência de refluxo, onde a concentração de urânio na fase aquo
sa é sempre inferior à da fase orgânica mostrando que a reextração do urânio não está ocorrendo. Com isso conclui-se, po£
tanto, que se a fase aquosa se encontrar suficientemente carregada, a reextração do urânio não será favorecida.
O mecanismo de refluxo pode então ser explicado supondo-se que uma fase aquosa praticamente descarregada, prove
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niente dos últimos estágios da seção de reextração, reextrai
o urânio presente na fase orgânica em contracorrente.

Essa

fase aquosa vai ficando carregada em urânio enquanto a

fase

orgânica vai ficando descarregada. Isso ocorre até um limite
capaz de inverter a situação, fazendo com que o urânio

seja

agora extraído pela fase orgânica que está mais livre.

Isso

só acontece na seção de reextração e com o urânio;

parece

não afetar a reextração do tório. A Figura 4.11 mostra o mecanismo de separação tório-urânio. Na seção de lavagem
feita a extração do urânio que tenha sido reextraído

é
junto

com o tório. Assim a concentração do urânio deve variar
zero até o

valor da concentração

de

esperada, calculada por

balanço de massa, da câmara 1 a 16. Como a reextração do tório inicia-se na câmara n9 16, espera-se então um comporta mento oposto, que levaria a uma curva da forma apresentada na
Figura 4.10.
Em todo este estudo, os esforços se

concentraram

na tentativa de explicar o mecanismo de refluxo e de identificar as condições em que ele não ocorre. Entretanto,

medi-

das de recuperações obtidas para tório e urânio em cada teste foram feitas. A confiabilidade de tais resultados

pode

ser questionada, já que as medidas foram feitas mesmo enquan
to ocorria refluxo. Pode-se, contudo, afirmar que, embora so
luções de reextração mais ácidas evitem o refluxo, elas redu
zem a recuperação de tório e urânio. Esta afirmativa leva

à

conclusão de que uma solução alimentação mais concentrada de
ve ser utilizada (Figura 3.2). Mas uma solução

alimentação

com a mesma concentração proposta no fluxograma

'

Thorex/
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Hoechst não foi possível de ser obtida, pele menos na temperatura
ambiente (ver seção 4.1).

SOLUÇÃO DE LAVAGEM

ALIMENTAÇÃO ORGÂNICA

PRODUTO ORGÂNICO DE URÂNIO
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SEÇÃO OE LAVAGEM
DE URÂNIO

ÇAO DE TÓRiO

16

(2B
/FASE AQUOSA CONCEN-

T R A D A EM TORIO

f FASE ORGÂNICA
ITRADA EM URÂNIO

T

SOLUÇÃO OE REEXTRAÇAO
( SOLUÇÃO DE HN0 3 )

PRODUTO AOUOSO DE TORIO

FIGURA 4 II
ETAPA DE PARTIÇÃO TORIO -URANK)

66

5.

DIAGRAMAS DE OPERAÇÃO

Como visto na seção 2.2, cálculos em extração
solvente podem ser feitos graficamente através de

por

diagramas

McCabe-Thiele. Para a utilização desse recurso de cálculo são
necessárias curvas de equilíbrio adequadas ãs condições

do

processo. Para isso foram obtidos em laboratório dados de

e-

quilíbrio para os sistemas químicos em questão. E

diagramas

de operação foram construídos para as condições testadas

em

laboratório, na extração e na reextração, utilizando-se

as

curvas de equilíbrio disponíveis. Estes diagramas fornecem

o

número de estágios teóricos de extração por solvente necessários ã operação (separação) considerada.
A construção dos diagramas de operação teve

como

objetivo verificar graficamente o comportamento do sistema es;
tudado. Ou seja, verificar a coerência dos resultados obtidos
nos testes experimentais, e propostos como condições de opera
ção, com o tratamento teórico através da construção de diagra
mas McCabe-Thiele, familiarizando-se, assim, com o uso

deste

instrumento de cálculo. Os resultados experimentais foram usa
dos na construção dos diagramas, que permitiram avaliar o com
portamento do sistema nas etapas de extração e reextração. Es
te tipo de diagrama não foi construído para a etapa de partição porque dados de equilíbrio que representassem as

condi-

ções observadas nesta etapa não foram obtidos. A ênfase no es
tudo desta fase foi dada à ocorrência de refluxo interno de u
rânio (seção 4.3).
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5.1

Obtenção de Dados de Equilíbrio

Dados de equilíbrio para os sistemas Th(NOj),,- HNO3H,O/30% TBP - dodecano e Th(NOj)u - UO,(N0,)2 - HNO, - H2O/30%
TBP - dodecano foram obtidos em laboratório. A análise

desses

dados mostrou que a presença do urânio não afeta a distribui ção do tório, pelo menos nas condições consideradas

(Th/U -

20/1). Curvas do coeficiente de distribuição do tório na

pre-

sença e na ausência do urânio em função da concentração de tório na fase aquosa foram construídas com os dados obtidos
laboratório e estão apresentadas nas Figuras 5.1 e 5.2.
isso demonstra que dados de equilíbrio para tôrio no

era
Tudo

sistema

Th(NO,)i, - UNO, - H2O/TBP 30% V/V - dodecano podem ser utiliza
dos como uma boa aproximação para o sistema misto tório-urãnio/
Th/U -20/1 em massa [22J.
O perfil da concentração de HNO, no misturador-decan
tador durante os testes de extração informou sobre a faixa

de

acidez ocorrida durante o processo (Figura 4.6). Essa informação foi usada para estabelecer que dados de equilíbrio adequados às condições de extração deveriam ainda ser obtidos em laboratório. A bateria de extração (Figura 4.4) foi dividida

em

três regiões em função da acidez na fase aquosa: duas na seção
de extração tendo valores de aproximadamente 1,5 M e 3,5 M,

e

a outra na seção de lavagem com aproximadamente 2 M. Dados

de

equilíbrio para o mesmo sistema numa acidez 0,1 M na fase aquo
sa de equilíbrio foram obtidos procurando atender também

as

condições da etapa de reextração.
A solução aquosa preparada para a obtenção

desses

u
«O

o
-o
o
tf»

1J

fi-1

HNOj 0.01H

o
N

n

tá
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dados de equilíbrio continha tório e urânio na proporção

de

20/1. Estes dados de equilíbrio foram obtidos de modo que

a

acidez na fase aquosa de equilíbrio correspondesse aos

valo-

res considerados em cada região. Foram usados 125 ml da

solu

ção aquosa original e 125 mi da solução orgânica

(TBP 30%

V/V-dodecano). O tempo de agitação foi 10 minutos,mais que suf ici
ente para garantir a entrada em equilíbrio, e o tempo de

de-

cantação foi de 20 minutos. Determinações de tõrio, urânio

e

acidez livre foram feitas em ambas as fases após ter sido

a-

tingido ò equilíbrio. O tõrio foi determinado por volumetria,
com EDTA usando-se alizarina-S como indicador. A determinação
do urânio foi feita por cerimetria. A acidez livre foi determinada por titulação direta com NaOH após a complexação

dos

íons hidrolisáveis com KaCaO,, [23].
Como visto anteriormente, por ter sido dada

ênfase

ao estudo da ocorrência de refluxo interno na partição,mas não
se incluiu neste trabalho a obtenção de dados de equilíbrio pa
ra o sistema^nesta etapa.Nela se destacam duas regiões distintas
- a seção de lavagem de urânio com concentração constante

de

tõrio e urânio variando e,
- a seção de reextração de tório onde se observa o contrário
(Figura 4.10).
Na seção de lavagem de urânio, a concentração do tório assume
valores próximos ao da saída aquosa enquanto a concentração de
urânio varia desde traços até sua concentração na saída orgânica. O oposto com o tório e urânio acontece na seção de reex
tração de tório.
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5.2

Diagramas de Operação

As curvas de equilíbrio para urânio e tório, prepara
das a partir dos dados obtidos como descrito em 5.1, foram usadas na construção de diagramas McCabe-Thiele correspondentes às
experiências realizadas. A construção desses diagramas torna se complicada devido às diferentes condições de equilíbrio
diferentes razões de fase na mesma bateria, como acontece

e
na

etapa de extração. As Figuras 5.3 e 5.4 mostram esses diagra mas de operação para o tõrio e urânio, respectivamente, na eta
pa de extração. Em ambos os casos o gráfico foi construído para uma recuperação da ordem de 99,9%, que foi o resultado obti
do na prática (ver seção 4.1). Considerou-se que não houve variação de volume e baseou-se no método descrito na seção

2.3

para solução de sistemas multicomponentes.
Com as vazões utilizadas na etapa de extração, podese verificar pela Figura 4.4 que duas são as razões de fase na
seção de extração das baterias 1A e 2A: a/o = 0,23, nos

qua-

tro primeiros estágios e a/o = 0,19 do 49 ao 89 estágio.
diagrama de

operação apresentado na Figura 5.3 foi

O

traçado

considerando um valor médio para a razão de fases, a/o =

0,21

na seção de extração. Uma outra aproximação feita foi considerar estes dois valores para a razão de fases na seção de extra
ção, admitindo um ponto, determinado empiricamente, onde

as

duas linhas de operação se interceptam. Para ambos os casos, a
solução gráfica resultou em 4 estágios teóricos na seção de ex
tração para o tório. As mesmas considerações foram feitas
construção do diagrama

na

de operação para o urânio (Figura 5.4)
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e concluiu-se que dois estágios teóricos são necessários na se
ção de extração para o urânio.
A razão de fases adotada na seção de extração é

tal

que provoca uma grande variação na concentração dos dois compo
nentes mais extraíveis, tõrio e urânio, em cada estágio, favorecendo portanto sua extração. Como o tõrio é menos

extraível

que o urânio, então o número de estágios necessários ã sua extração é o fator determinante do número de estágios

teóricos

necessários na etapa de extração. Na seção de lavagem

ocorre

estrangulamento para o tôrio como para o urânio, o que

mostra

que as condições fixadas neste estudo são adequadas, pelo meto
do quando se considera o tõrio e urânio. Consequentemente,

o

número de estágios na seção de lavagem terá que ser determinado considerando os produtos de fissão, já que são os elementos
dos quais o tório e urânio terão que ser descontaminados.
A razão entre o número de estágios teóricos e o nume
ro de estágios reais determina a eficiência do equipamento. Co
mo regra geral, a eficiência de equipamentos tipo misturador decantador está entre 75 e 100%. Eficiências na faixa de

90-

100% sao bastante comuns e testes em escala piloto mostram valores acima de 90% f34]. O número de estágios teóricos determi
nado para a seção de extração na bateria de extração é 4 {Figu_
ras 5.3 e 5.4). O misturador-decantador usado possuía 8

está-

gios para esta seção. Acontece que determinações de tõrio e urânio, feitas em amostras retiradas das câmaras, demonstrou que
com 5 ou 6 estágios já se atingiam as concentrações do tõrio e
do urânio esperadas no rejeito aquoso(recuperação de 99,9%). Co

mo um número excedente de estágios foi usado e considerando-se
uma eficiência de 75% para o misturador-decantador pode-se admitir, pari as condições de operação apresentadas na

Figura

4.4, uma recuperação acima de 99,9% para tório e para

urânio,

como mostram os diagramas McCabe-Thiele das Figuras 5.3 e 5.4.
Uma curva de equilíbrio para tório
Th(NO3)i» - UO 2 {NO 3 )2 - HNO 3 - H2O/TBP 30% V/V -

no

sistema
dodecano

com

uma acidez na fase aquosa de equilíbrio igual a 0,1 M foi usada
na construção de um diagrama McCabe-Thiele para

a

conjunta de tório e urânio. A Figura 5.5 apresenta o

reextração
diagrama

de operação construído que, mostra serem necessários 3 estágios
teóricos para reextrair 99,9% do tório presente na alimentação
orgânica. São válidas aqui as mesmas considerações

apresenta-

das acima quanto ã eficiência do misturador-decantador, o

que

mostra que em mais uma etapa do f luxograma considerado é possí_
vel uma recuperação acima de 99,9%.
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6.

CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Este trabalho trata de um estudo da literatura disponível sobre o reprocessainento de combustível irradiado

de

tório e de todo um trabalho experimental em cima de um fluxograma escolhido para testar a separação de tório e urânio.Sig
nifica, portanto, um avanço dos estudos de

reprocessamento

dentro do programa "Utilização de tório em reatores a

água

pressurizada". Este é um programa de cooperação em P&D

entre

o Brasil (NUCLEBRAS) e a República Federal da Alemanha

(KFA/

KWU/NUKEM).
A partir das experiências realizadas são

sugeridas

algumas modificações em relação ao fluxograma Thorex/Hoechst,
(Figura 3.2), tomado

como base para os estudos experimentais

de separação de tório e urânio em combustíveis irradiados

de

tório. Soluções de nitrato de tõrio e de uranilo foram usadas
nas experiências.
0 fluxograma Thorex/Hoechst é constituído de

dois

ciclos de extração: um com alimentação ácida e outro com alimentação deficiente em ácido. A finalidade destes dois

ciclos

é realizar a descontaminaçao dos produtos,tório e urânio,

em

relação aos produtos de fissão. A primeira extração do tórioe
urânio é seguida pela co-reextração com ácido nitrico diluído.
A solução aquosa de tório e urânio obtida deste primeiro

ci-

clo é ajustada ã condição de deficiência em ácido. Após a extração com essa alimentação deficiente em ácido segue-se

a

separação de tóriò e urânio (partição) e, finalmente, a reextração de urânio. Os produtos são obtidos em solução

aguosa
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na forma de nitratos.
Na etapa de extração do primeiro ciclo (bateria

1A)

mantém-se a razão de fases, aquosa para orgânica, a/o, da

se-

ção de extração igual a 0,23, como estabelecido no
Thorex/Hoechst. Uma vazão maior do agente salino

fluxograma
(HNO, 13 M)

deve ser usada. Esta corresponde a uma razão de fluxos, do

a-

gente salino para a solução alimentação, da ordem de 0,37

ao

invés de 0,22 como estabelecido no fluxograma tomado como

ba-

se. Isto leva a recuperações da ordem de 99,9% para tório e urã
nio.
Ao se adotar o valor a/o igual a 0,28 estabelecido no
fluxograma Thorex/Hoechst para a seção de extração da

segunda

extração conjunta de tório e urânio (bateria 2A) observou-se a
formação de segunda fase orgânica. Propõe-se então um

valor •

a/o igual a 0,23 e uma vazão do agente salino da mesma

ordem

que a proposta na extração do primeiro ciclo. Nestas condições
a recuperação de tório e urânio alcançou 99,9%.
Recuperações dessa mesma ordem foram obtidas

também

na etapa de reextração do urânio quando a razão de fases,

a/o

igual a 0,50, estabelecida no fluxograma Thorex/Hoechst

foi

alterada para a/o igual a 0,84. Este valor é o proposto

para

a reextração conjunta de tõrio e urânio, cuja eficiência
também testada. Durante essa etapa observou-se a formação

foi
de

uma emu1são esbranquiçada que a literatura chama de "crua".Foi
feito um estudo minucioso sobre o aparecimento desse "crud"

e

os problemas que ele acarreta.
Enquanto se testava os parâmetros propostos no fluxo
grama para a etapa de partição, verificou-se a ocorrência

de
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refluxo de urânio. Vários testes foram realizados com o

obje-

tivo de verificar as condições em gue esse refluxo ocorre
como pode ser evitado. Observou-se gue a acidez da

e

solução

de reextração ou a concentração da solução alimentação

junta-

mente com o tipo de misturador-decantador usado influenciam

o

aparecimento de refluxo de urânio.
Dados de equilíbrio para o sistema

Th(NO3)4

U02(NO3)2-HNO3-H2O/30% TBP - dodecano foram obtidos em laboratório nas condições observadas nos testes experimentais
fluxograma (extração e reextração). Com esses dados

do

foi possí-

vel construir diagramas McCabe-Thiele. A solução gráfica
aproximação permitiu analisar e avaliar os resultados

por

experi-

mentais obtidos nas corridas.
Um recurso importante e gue se encontra

atualmente•

disponível são cs códigos de computador para a obtenção de dados de equilíbrio e para a simulação de processos [35,36,37] .
O uso deste instrumento permite um estudo mais amplo e minucio
so da influência de parâmetros de processo importantes na recu
peração do tório e urânio, e isto deve ser considerado no pros_
seguimento do estudo aqui apresentado. Uma continuação
natural desse trabalho seria inicialmente simular a

também
presença

de produtos de fissão possivelmente extraíveis (Zr, Nb, Ru), i
niciando-se assim os estudos de descontamínação.
As conclusões obtidas neste trabalho são
dos testes "a frio", isto é, realizados a partir de

resultados
soluções

de tório e urânio sem a presença de elementos produtos de fissão. Constituem etapa fundamental dos estudos de reprocessamen
to por proporcionar conhecimento do sistema químico envolvido,
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familiarização com os equipamentos e com os recursos de cálculos geralmente usados para os processos considerados. Este mes_
mo estudo realizado "a quente"* ou seja, com material irradiado, simulando as condições reais do reprocessamento constituirá a etapa decisiva na definição de um fluxograma adequado

ao

reprocessamento do combustível de referência, oxido misto

de

tõrio e urânio com razão em massa Th/U em torno de 20.

Cl

APÊNDICE
GENERALIDADES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE TÕRIO EM CENTRAIS
NUCLEARES

Os reatores a água leve utilizam, atualmente, o ciclo do urânio, que é constituído de urânio-235 como

material

flssil, urânio-238 como material fértil e plutônio-239

como

material flssil convertido. Entretanto há um interesse

cada

vez maior nos ciclos Th/U e Th/Pu. Estes ciclos consistem

de

urânio-235 como material físsil e tório-232 como material fér
til. Como material flssil convertido usa-se o urânio-233

no

ciclo Th/U e o plutônio-239 no ciclo Th/Pu. Esse interesse cor
rente no ciclo do tório como uma alternativa para o ciclo

do

urânio, é de grande importância para o Brasil já que este pos_
sui reservas consideráveis de tório J38]. Embora o quadro

de

reservas de urânio no panorama atual pareça muito bom[39, 4o],
não há como garantir que continuará a ser nas próximas

déca-

das.
A fragilidade do mecanismo de fornecimento de energia a partir de combustíveis convencionais, identificada

par

ticularmente nos últimos dez anos, tem enfatizado a necessida
de de uma eficiência maior na utilização das reservas

natu-

rais de energia. A última "International Nuclear Fuel

Cycle

Evaluation" (1978) mostrou que várias nações consideram que a
energia nuclear ocupará um papel cada vez mais importante

no

fornecimento de energia no século XXI. Estudos demonstram que
a energia nuclear se tornara o maior substituto para o petróleo [41]. A demanda crescente de energia está despertando
interesse nos ciclos de combustível que conservam urânio.

um
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O grande volume de reatores existentes operam,
o urânio em "once-through" (sem reciclagem), no qual
1-2% do urânio é consumido na produção de energia.

com

somente

O

uso

crescente de tal sistema irá resultar inevitavelmente em
situação onde as reservas de urânio serão incapazes de

uma
aten-

der a demanda [42]. Consequentemente, muitas nações estão exa
minando novos ciclos de combustível nuclear como garantia con
tra incertezas no futuro quanto às reservas e preço do urânio.
Com isso pode-se não só expandir e garantir as reservas

atu-

ais de combustível nuclear como também assegurar o seu fornecimento econômico para as próximas décadas.
Há uma tendência para a elevação do preço do urânio
no mercado mundial para os próximos anos [43]. Isto faz

com

que a extensão das reservas de urânio e a sensibilidade

do

custo de energia em relação ao seu preço despertem um interes
se cada vez maior na utilização de tório. Além da

segurança

oferecida contra os preços crescentes do urânio, a

pesquisa

de

um

novo ciclo de combustível traz certa flexibilidade

pela introdução desse novo ciclo. Incertezas estão ainda asso
ciadas a "quando" e "como" ocorrerá uma crise no mercado

de

urânio. Projeções nessa área são difíceis, já que elas requerem estimativas da situação mundial, como por exemplo: cap&ci
dade de energia nuclear, custo e disponibilidade de

urânio.

Para se resguardar desse futuro, muitos países estão investigando e desenvolvendo o uso de ciclos avançados de

urânio

(42,44]. A previsão é de que a insuficiência de urânio ocorre
rá antes do fim do século XX e assim conta-se com menos de 20
anos para se realizar a pesquisa necessária 142].
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Enquanto novos tipos de reatores térmicos, especiaJL
mente projetados para usar tório têm suas vantagens,
rápido e o mais fácil em se tratando do uso

mais

o

mais

eficiente

do urânio, ê usar o tório como uma alternativa para o

ciclo

do urânio nos reatores comerciais atuais, isto ê, nos

reato-

res moderados a água [45]. Os reatores existentes podem
convertidos

ao

ciclo

do tório

de

forma

ser

relativa-

mente fácil. O ciclo do tõrio está sendo pesquisado em vários
países para reatores moderados a água leve (PWR),

moderados

a água pesada (CANDU) e regeneradores rápidos (FBR). Um

con-

vênio de pesquisa e desenvolvimento foi assinado entre

a

República Federal da Alemanha e o Brasil visando o estudo

da

viabilidade têcnico-econômica da utilização de tório em reato
res a água pressurizada [46]. O Brasil está pesquisando
utilização de tório em reatores PWR, já que

esta é a

de seus reatores comerciais. A continuidade desse

a
linha

programa

garantirá a não obsolescência dos reatores atuais além de garantir seu uso para a produção de energia no futuro.

A energia derivável de uma dada fonte de urânio
consideravelmente maior para ciclos de tório que para

é

ciclos

de urânio [45]. As principais incertezas na avaliação econômi
ca do ciclo do tõrio estão nos custos do reprocessanonto e da
refabricação do combustível além, é claro, do preço do urânio
no mercado mundial. Nas parece que, em apenas algumas décadas,
o ciclo do tõrio se tornará preferível ou, pelo menos, estará
com uma pequena desvantagem em relação ao do urânio. A análi-
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se dos custos envolvidos com o ciclo do combustível é

muito

importante, uma vez que ele é responsável por aproximadamente
20% do custo global da energia elétrica gerada por uma

cen-

tral nuclear [47]. Alta prioridade deveria ser dada ao desenvolvimento do ciclo do combustível fora do reator para permitir decisões mais racionais sobre o uso do ciclo do tório, já
que os principais desenvolvimentos necessários para a imple mentação desse ciclo estão nas etapas fora do reator [45].
Estudos realizados no CDTN/NUCLEBRÂS demonstram

a

exequibilidade da utilização do tõrio em reatores PWR

como

combustível alternativo, sem modificações no projeto da

cen-

tral e com apenas alterações na tecnologia, obtendo assim uma
economia substancial de urânio natural [40]. Segundo CRITOPH
a demanda de urânio pode ser reduzida de um fator de 2 e 3 em
relação ao ciclo do urânio em ciclo aberto ("once-through").Pa
ra verificação da aplicabilidade do ciclo do tório nos reatores PWR, vários grupos de trabalho foram formados no CDTN para o estudo das etapas do ciclo do combustível. Os

estudos

de reprocessamento estão sendo realizados na Divisão de Repro
cessamento do CDTN/NUCLEBRÂS.
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