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tes. A tecnologia da extração, separaçao e purificaçao

de

urânio por solventes, S usada em todo o mundo por meio

de

colunas pulsadas, ou usando as baterias de misturadores-de
cantadores. Colunai pulsadas, são assim denominados os npa5 relhos em forma de colunas tubulares cilíndricas, com placas perfuradas, instaladas verticalmente, possuindo

cada

uma, na extremidade superior, os registros de entrada

respectivos registros, sendo que, o registro de

URÂNIO NA EXTRAÇÃO POR SOLVENTE".
Refere-se o presente invento a uran CORRE5 ÇÃO HO RENDIMENTO DO PROCESSO DE PURIFICAÇÃO DE URKNIÓ
EXTRAÇÃO POR SOLVENTE. E ura original' processo

tiragem da

10 toloção em fase aquosa (FA) e em cada coluna instalado, na
parte inferior, para facilitar o escoamento do mesmo,

NA

em

virtude de sua densidade mais elevada.

conseqüente

de um novo fluxograma dos solventes em fase orgânica. (FO)

A preferencia entre os dois processos de

e em fnse aquosa em circulação, por um circuito e por ele-

purificação de urânio, é atualmente dividida pelos cspecÍ£

mentos constantes de colunas pulsadas, desempenhando .a fun

15 listas do setor. Entretanto, qualquer que seja o

10 çao de colunas de extração, de lavagem e dc reextração,sen •

radores-decantadores, não se obtém um rendimento de

o urânio purificado na fase aquosa, sen que o processamen-

das perdas' jofridas na lavagem conforme acon

S do conhecimento dos especialistas, que
20 na etapa de lavagem o arraste dc urânio chega a aproximaiU

15 tece em alguns processos convencionais. Este novo fluxogra
ma vem permitir elevado rendimento do processo, pois,

mente 15Z« 0 urânio arrastado, para não ser perdido,

cora

ser reciclado para o início do processo, onde, em

a inclusão no circuito de uma pequena coluna pulsada, res-

casos, é

ponsável pela originalidade do novo processo, cujo processamento das perdas de urânio na etapa de lavagem vem comple

que permitem as ligações das tubulações usadas na composí„

'çao do processo.

„'
E, portanto, un processo'original carac-

terizado no setor técnico da químipa industrial, especifi30 caaente ná tecnologia da extração e purificação por colvea

método

vagem. O simples fat.o de sua reciclagem ao início do

pro-

cesso apenas"recupera" o urânio (para não perdê-lo),

nas,

não"corrige" o rendimento perdido no processo provocado pe

Esta correção no rendimento, no processo

25 cantadores, em substituição às conhecidas colunas pulsadas

readmitido na FA de alimentação.
Hão se tem conhecimento de algum

na.

tos de química industrial, conhecidos por misturadores de-

pode
alguns

25 que corrija o arraste do urânio que ocorre oa etapa de lar

20 sentar o fluxo orgânico circulante no' final da última colu

de purificaçao pode também ser realizada com os equipamen-

100!

. p o r m a i l eficiente que seja a etapa de lavagem.

to tenha sido prejudicado na vazão de entrada de. fluxo, pe
lã reciclagem

processo

empregado por colunas pulsadas, ou por conjuntos dc mistu-

do esta a coluna final dos fluxos circulantes e fornecendo

i

ou

saída do aolvente. Igualmente, na extremidade inferior, os

ção - "CORREÇÃO NO RENDIMENTO DO PROCESSO DE PURIFICAÇÃO DE

'

la operação de lavagem. E, por melhor que se disponha o cir

30 cuito da reciclagem adotada, o seu rendimento máximo

não

. ultrapassara o valor de 85X.
No processo de extração e purificação de
urânio por solvente, esta perda de 15X pode ser

despresí-

vel economicamente, quando a vazão circulante no

processo

35 empregado, for de reduzido volume» Entretanto, nos gTandes
volumes de produção, seja utilizando colunas pulsadas

ou

• • llll ••

..• ' místuradores-dccantadore6, a perda de urânio no

processo

cionada verticalmente, entre a penúltima coluna

poda chegar a valores consideráveis.

(18) e 2 última coluna pulsada (19). A c o l u n a d o

pulsai
corroção

Atentando para estes fatos, considerando

(20) recebe o urânio arrastado ea fase aquosa (PA) da colu

os efeitos técnicos e econômicos provocados por esta perda

na pulsada (1B) ou coluna d£ lavagem (18) e a fase orgãni-

5 de 151 de urânio nos processos utilizados, é que foi imag^

5 cs (F0) será recebida do mesmo circuito que alimenta de sol

nada a inclusão no processo de mais uma coluna pulsada, ou

vente era fase orgânica (P0) a primeira coluna pulsada (17)

de um equivalente oisturador-decantador. Esta inclusão

de

um novo elemento, além de alterar o processo até hoje.

co-

nhecido, vem permitir que as perdas de 15Z de urânio,

en-

10 tão recicladas no processo convencionais sejam

utilizadas

na seqüência natural do processo, sem prejudicar a

denominada colunft de extração (17) onde tem início o fluxo
grama do processo.
A coluna pulsada (20) ou coluna de corre.

10 çao (20) possui um

vazão

de encrada de urânio em fase aquosa (FA), no inicio do'flu

se orgânica (F0) na coluna de correção (20) , c somada ã ad

xograma do processo convencional,

missão da fase orgânica (FO) da coluna pulsada (19) ou coluna de reextração (19) sendo esta coluna pulsada (19)j co,

A figura da folha de' desenho anexada a ea_
15 te relatório bem ilustra

a originalidade introduzida

no

15 luna final do processo e a fornecedora da solução em

fase

aquosa (FA) contendo o urânio purificado.

processo convencional. Nesta figura única, que mostra o e£
queaa deste novo processo, e bem caracterizada a posição da

• A primeira coluna de extração (17) ê a co

coluna de correção (20) de menor dimensão que as demais c-o

luna pulsada (17) receptora da solução ea fase aquosa

lunas (17), (18) e (19). SuaB dimensões reduzidas 'devera-se

contendo o urânio a ser purificado e mais o solvente ec f a

'20 60 fato do fluxo circulante pelo mesmo, ser em torno de 10

20 se organies (FO) destinado a atuar por contra-corrente

'vezes menor que o fluxo circulante nas demais. A coluna de

(FA)

na

extração do urânio, A tomada de admissão (Z) do solvente cm

correção (20) está posicionada como penúltima coluna do pro j

fase organica (FO) possui uma derivação destinada a servir

cessanento. E o processo iuaginado pode ser empregado tam-

ao circuito de alimentação da fase orgânica (FO) para a co

bém quando o equipamento lo mesmo, obedecendo ao mesmo ea25 quema, for • constituído por

roisturadores-decantadores

no ta

luna de correção (20).
25

A segunda coluna é a coluna pulsada (18)

manho e proporções necessárias ao eficiente funcionamento' .

ou coluna de lavagem (18) possuindo na extremidade superi-

do novo processo.

or a entrada (5) receptora da solução de lavagem.
Mais detalhadamente, pela figura única a

presentada na folha de deseiho, verificamos que o disposi30

tamanho inferior ãs demais colunas pul

sadas que fazem parte do processo, sendo que a saída da fa

tivo
DE

da

CORREÇÃO

URXNIO

NA

NO

RENDIMENTO

EXTRAÇÃO

POR

PO

SOLVENTE

PROCESSO
é

DE

PURIFICAÇÃO

representado

pela

clusão no circuito de fluxo do processo convencional,

Esta solução, j^estina-se a lavar o

sol-

vente em fase orgânica (F0) proveniente da coluna de c>;crj
30 çao (17). E ê durante a ação de mistura entre as duas solu

in-

• çoes, que a solução em fase aquosa (FA) arrasta aproxiaada

de

mente 15Z do urânio admitido pela tomada (6) em solução na

'mais uma coluna pulsada (20) denominada coluna de correção
(20), ea razão do efeito corretivo de melhbria do rendimen
35 to do processo em razão do novo circuito essim originado.
Esta coluna de correção (20), está posi-

fase orgânica (F0). Vemos assim que, a coluna de
(18) receptora da solução limpa para

lavajeD

a lavagem, S a coiu-

35 na fornecedora de solução orgânica (F0) contendo urânio pu
ro, fornecimento feito pela tomada (8) e ainda ê a

coluna

- 6 »

fornecedora-da quantidade de 15Z de urânio arrastado

pela

tração é a coluna final do processo. Verificamos aimportSn

solução aquosa (FA) pela ação da lavagem. Esta quantidade de 15Z

cia fundamental da coluna de correção (20), cr. todo desen-

de urânio, será retirada pela tomada (7) na extremidade iii
ferior da coluna de lavagem
5

volvimento do processo, modificando os circuitos dc sliraea

(18).

taçao de fluxo anteriores â mesma, ainda mod if icando os c i T_

Em seqüência ao desenvolvimento do

pro-

cesso vamos encontrar a coluna de correção (20). S esta

5 cuitos que

mesma demandam para alimentar a últiaa colu-

a

na pulsada, final do fluxo no processo imaginado. A coluna

coluna pulsada qua vem dar motivo a recuperação das perdas

de correção (20) 2 realmente o elemento responsável pela o^

de 15Z de urânio, permitindo assim a elevaçao do aproveita^

rigem deste novo processo de correção na purificação de u-

sento do urânio admitido na tomada ( l ) d a primeira

rânio. Em razão da menor vazão de fluxo em circulação, i to

coluna

10 pulsada, ou coluna de extração (17). Esta coluna de correção (20) é ainda á receptora pela tomada (10) de

10 luna de correção (20) possui dimenções reduzidas, pois

solvente,

solventes em circulação referem-se aponas aos 15!

em fase orgânica (FO) , que alimentando a coluna de extra ção (17) pela tomada (2) por derivação do circuito vem

nas pardas d* urânio fornocidas pala coluna de lavages (18).

o

A coluna de reextração (19), ou coluna do

mesmo ã tomada (10),
1$

final do processo, 5 £ que fornecerá na fase aquosa (FA) o

Esta modificação no circuito, permite que

15 urânio puro.

a vazão de admissão em fase aquosa na tomada (1) da coluna

Esta coluna (19) semelhante às

de extração (17) seja sempre constante, não sendo prejudi-

se aquosa (FA) representado por água desionizada, o solvcn

cessos convencionais.'

te em fase orgânica (F0) agindo por contra-corrente será re

Em continuação a seqüência do

processo,

20 tirado no registro (16). A retirada do urânio puro strá ííi

'•vemos que a coluna de correção (20) ê a fornecedora do sol,

to pelo registro ou válvula. (15) eo quantidade igual 99,91

vente em fase orgânica \S0) contendo as pardas de urânio re,

ao urânio fornecido ao processo em fase aquosa (FA) pela to

cuperadas. Ha extremidade superior da coluna de . correção
' (20) a tomada (12) permite continuidade do

colunas

(17) e (18) na tomada superior (13) sera abastecida em fa-

cada pela reciclagem das perdas como £ feito em alguns pro^

20

os

obtidos

fluxo na

mada (1), início do processamento na coluna de

fase

25 orgânica para a coluna pulsada (19) ou coluna de reextra -

25

ção. Isto é.permitido por efeito da peça de derivação (21)

tro teremos então um total de 25X 0,270 gr - 6,750 gr Urâ-

na de lavagem (18) e injetado na tomada (14) da coluna puJL

nio/hora. A fase orgânica (FO) com volume de 50 litros/ho30 ra injetado no registro (2) vai^extrair o urânio nua

Ainda na coluna- de correção (20), possui

cesso líquido-líquido em contra-corrente, saindo na

solução

nio/litro ou seja, 50X 135 - 6.750 gr urânio. Verificou-se,

ração das perdas injetadas na tomada (14) da coluna de re-

portanto, a extração total nesta primeira etapa. 35

' A coluna pulsada (19) cu coluna de reex-

profase

orgânica no registro (3) con a concentração de 135gir Ura -

\a<;uosa (FA) as desprezíveis impuresas restantes da recupe-

35 extração (19).

o
re-

gistro (1) num volume de 25 litro s/hora. a 270 gr Urânio/li,

se. orgânica (70) contendo urânio puro, fornecido pela colli

a mesma o registro (11) destinado a descarregar

Experimentalmente jã verificou-se que
urânio a ser purificado,, entrando em fase aquosa pelo

servindo em conexão (21), com o circuito de solvente em

30 sada (19) denominada coluna de reextração (19).

extração

(17).

*

Ha coluna de lavagem, o solvente na fase

orgânica carregando o urânio será lavado pela solução aqu£

sjqae entro pela tomada

(5) i>a vazão de 5 litros/hora, quando

então, a lavagem pela íase aquoaa

arrasta

aproximadamente

20gr de urânio por litro de solução em fase orgânica, dando um total de 50 X 20 - l.OOOgr urânio/hora. Este

urânio

será então arrastado, saindo no registro (7) na solução aquosa. Atê aqui o rendimento do processo sofreu uma

queda

de 1.000/6.750 - 11,8Z.
REIVINDICAÇÕES
Esta perda de iOOOgr urânio/hora serã de
vidamente purificada pela coluna de .correção .(20) 'e lançada no circuito de alimentação com solvente em fase orgânica (F0) psla tomada (12) na coluna de reextração (19) juntando-se a tomada (11). Verificando-se assim, que a corre-*
ção cio rendimento peraite

chegar

ao valor de 99,9X. -

As perdas no processo convencional

de

na de 2.000 ton/ano, ou de ISO kg urânio/hora, se a-• usina
construída para uma capacidade de 5.000 ton/ano, como

do por permitir elevado rendimento de aproveitamento do u5 rânio admitido no processo. Com a inclusão de m.iis uma coluna pulsada, intermediária entre a coluna dc lavagem e
coluna <fe reextração, a colttna de correção

IOOOgr podem transformar-se em 60 Itg urânio/hora, numa UBÍ

algumas refinarias.

1 - CORREÇÃO NO RENDIMENTO DO PROCESSO DE
PURIFICAÇÃO i>E URÂNIO NA EXTRAÇÃO POR SOLVENTE caracteriia

eo

e melhoria

a
ào

rendimento origina um circuito de fluxo original, dispen sando a reciclagem das perdas de urânio, para o inicio
10 processo, conforme c feito em alguns circuitos

do

convencio-

nais, que prejudi-ca a vazao de admissao pela propria reciclagem das perdas. A melhoria, o correção do rendimento

é

um especial processo, caracterizado por ter uma coluna pul^
sada (20) posicionada verticalmente entre a penúltima colu
na pulsada (18) e a última, coluna pulsada (19) do processo,
sendo que a coluna pulsada (20) denominada coluna de corre
ção (20) recebe a solução em fase aquosa (FA) da penúltima
coluna -pulsada (18) ou coluna de lavagem (18) e nais o sol_
vente es> ísse organies ' (FO) que e admitido por derivaçao do
20 mesmo circuito alimentador da primeira coluna pulsada (17)
denominada coluna dc extração.
2

CORREÇÃO HO RENDIMENTO DO PROCESSO DE

PURIFICAÇÃO DE URÂNIO NA EXTRAÇÃO POR SOLVENTE de

acordo

com a reivindicação um, caracterizado por ter a coluna pul_
25 sada (20) ou coluna de correção

(20) um tamanho inferior às

colunes pulsadas que fazem parte do processo, sendo que
tiragem do solvente na fase orgânica (FO) é destinada
circuito de alimentação de solvente cm fase orgânica
da eeluna pulsada de reextração

a
ao

(FO)

(19) sendo que E esta a c£

30 luna fornecedora de urânio purificado e diluído em fase a-

quosa

(FA).

•
3 - CORREÇÃO HO RENDIMENTO DO PROCESSO DE

PURIFICAÇÃO DE URÂNIO NA EXTRAÇÃO POR SOLVENTE

f2e

acordo

urânio purificado na válvula

coi as reivindicações um e dois, caracterizado '/or tot a co
5 luna de lavagem

(18) uma tomada

ção

5o

última
o

mistura

(18) e

cais

(20).

6 - CORREÇÃO NO RENDIMENTO DO PROCESSO DE
PURIFICAÇÃO DE- URÂNIO NA EXTRAÇÃO POR SOLVENTE

(17) arrasta aproximadamente 15Z de urânio em solução'

na (FA), que são injetados na coluna de correção

urânio recuperado pela coluna de correção

sol^

(FO) proveniente da coluna de extrii

10 peradora das perdas. Esta coluna

(15), conseqüente da

do urânio puro, provindo da coluna de lavagem

(5) v c e p t o r r da solução de

lavagem em fase aquosa (FA). Esta solução ao lavar o
vente en fase orgânica

o qual S recblhido na válvula (16), sendo assim, a

coluna pulsada (19) que desempenha a função de recolher

de

acordo

com as reivindicações um, dois, três, quatro c cinco, - ca-

(20) rccu

racterizado por ter o processo validade de

funcionamento

(20) funciona como extra10 com uma ou-mais colunas de extração. Igualmente para colu-

tore líquido—líquido «o contrs-corrents do solvente em fanas le lavagem (18) • para as colunas da reaxtração (19),tu
se orgânica

(TO), originário do circuito de admissão da to
do dependendo da capacidade dos fluxos envolvidos no

toada (2) da coluna de extração

pro-

(17).
cesso, que também permita funcionar com uma ou mais

t> - CORREÇÃO NO RENDIMENTO DO PROCESSO DS
15 PURIFICAÇÃO DE URÂNIO NA EXTRAÇÃO POR SOLVENTE de

acordo

com as reivindicações um, dois e três, caracterizado
ter a última coluna pulsada
tração

por

(19) denominada coluna de reex

(19), a função de reverter o urânio puro em FO pto-

vindo da coluna de lavagem

(18) e mais o urânio, obtido

pe

20 la recuperação das perdas de ± 15/! injetadas na coluna

de

correção

(20) sendo que as perdas de urânio retiradas da co

.luna de lavagem

(18) são injetadas na tomada (9) da coluna

de correção (20) e por esta, fornecida ao circuito de fase
orgânica

(F0), em (21), que alimenta a coluna de

reextra-

25 çao (19} pela tomada em (11), tendo assim a coluna da correção- •

(20) função 'recuperadora das perdas de

•(t 152) retiradas pela válvula

urânio

(7) da coluna de

lavagem

(18) e alimentada pelo solvente em fase orgânica (FO)
alimenta a coluna de extração
30

que

(17).

coo as reivindicações um, dois, três e quatro,

nas de correção (20). Sendo que o número de colunas pulsa-

15 das no processo, não necessita ser múltiplo exato dos grupos de colunas, ainda que una coluna de correção (20)
tuais, mantém o funcionamento e m u e l h o r rendimento dos
pos de colunas pulsadas
7

de

acordo

caracteriza^

» do por ter a coluna de .reextração (1.9) alimentação por fa~
se aquosa (FA) pela tomada (13), especificamente com

água

35 desionizada, que será retirada pela válvula (15)' com o ura
cio purificado e liberado do solvente em fase orgânica {F0)

-

ou
gru-

(17), (18) t (19).

CORREÇÃO HO RENDIMENTO

DO

PROCESSO

20 PURIFICAÇÃO DE URÂNIO NA EXTRAÇÃO POR SOLVENTE

de

DE

acordo

com as reivindicações um, dois, tree, quatro, cinco e seis,
caracterizado por ter o fluxograma do processo, validade de
funcionamento quando aparelhos misturadores- decantadores,
substituirem as colunas pulsadas. Sendo que o processo

não

25 sofre descontinuldade de funcionanénto quando nisturadores
-decantadores com função de coluna ou colunas de

correção

(20) servirem a circuito de fluxo en misturadores-decantadores na* funções específicas d<« colunas pulsadas
(IB)

5 - CORREÇÃO NO RENDIMENTO DO PROCESSO DE
PURIFICAÇÃO DE URÂNIO -NA EXTRAÇÃO POR SOLVENTE

N

colu-

e

(1S).

(17),

•

n x

o

«

••

•• ••••

••

. • 9 « •«• | |

RESUMO

Patente' de Invenção - "CORREÇÃO NO RENDIMENTO DO

PROCESSO

DE PURIFICAÇÃO DE URÂNIO NA EXTRAÇÃO POR SOLVENTE".
|

Como se depreende do relatório

descriti-

5 vo a Patente de Invenção da CORREÇÃO NO RENDIMENTO DO PROCESSO DE.PURIFICAÇÃO DE URÂNIO NA EXTRAÇÃO POR SOLVENTE
representado por um original processo para extração

o

o -

é
por

solvente-de urânio permitindo elevada purificação, e com a
proveitamento total do urânio absorvido no início do

pro-

10 cesso. Com a inclusão de mais uma coluna pulsada (20) den£
ain.ids coluna de correção

(20) se eleva o rendimento de to

do o processo, pois fica assim dispensada a reciclagem das
perdas de urânio provenientes da coluna de lavagem
Com a coluna de correção (20) as

(18).
perdas

15 de urânio entram em continuidade sendo purificado para
coluna de reextração

(19) elevando assim o rendimento

a
do

processo. O urânio purificado é retirado na coluna de reex
tração em fase aquosa (FÃ) e em quantidade praticamente dc

O

1001 em relação ao que foi admitido no início do processo.

O

20

O processo de correção pode ser realizado com plent eficiência empregando-se cs conhecidas colu nae pulsadas ou então os aparelhos químicos aieturadores-âe
cantadores tão conhecidos na química

O
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Relatório Descritivo da Patente de In
• venção: "PROCESSO E INSTALAÇÃO PARA PURIFICAÇÃO DE URÂNIO *NA EXTRAÇÃO POR SOLVENTE".
Refere-se o presente invento a um pro
5 cesso e a respectiva instalação industrial para realizar
a purificação de urânio na extração por solvente, utilizando-se elementos constantes de colunas pulsada,
que
desempenham a função de colunas dé extração, de lavagem
e de reextração, fornecendo o urânio purificado na • fase
10 aquosa. Esse processamento não prejudica a vazão de en-'
trada de fluxo, pela reciclagem das perdas sofridas
na.
lavagem, conforme acontece nos processos convencionais,
além de permitir uma elevação no rendimento do processo,
devido a introdução no circuito de uma pequena
. coluna
15 pulsada, cujo processamento das pordas de urânio na - etapa de lavagem vem complementar o fluxo orgânico circulan
te no final da ultima coluna.
O processo de purificação pode também
ser realizada com os equipamentos de química industrial,
20 conhecidos por misturadores-decantadores, em substituição âs conhecidas colunas pulsadas que permitem as ligações das tubulações usadas na composição do processo.
separação
A tecnologia da extração,
e purificação de urânio por solventes, ê utilizada atual
25 mente por meio de colunas pulsadas, ou de baterias de mis
turadores-decantadores. As colunas pulsadas consistem de
aparelhos em forma de colunas tubulares cilíndricas, com
placas perfuradas, instaladas verticalmente,
possuindo
cada uma, na extremidade superior, os registros de entra
30 dra ou saída do solvente; e, na extremidade inferior, os
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respectivos registros, sendo que o registro de salda

da

solução em fase aquosa ê instalado em cada coluna na par
te inferior, para facilitar o escoamento do mesmo, em vir
tude de sua densidade mais elevada.
5

A preferência entre os dois processos
de purificação de urânio, ê atualmente dividida pelos es
pecialistas do setór. Entretanto, qualquer que seja

o

processo empregado, colunas pulsadas ou conjuntos de mijs
turadores-decantadores, não se obtém um rendimento

de

10 100% por mais eficiente que seja a etapa de lavagem. Esse abaixamento no rendimento é decorrente do arraste

de

urânio, aproximadamente 15%, que ocorre na etapa de lava
gem. O urânio arrastado, para não ser perdido, pode

ser

reciclado para o início do processo, onde, em alguns ca15 sos, é readmitido na fase aquosa de alimentação. O

sim-

ples fato de sua reciclagem ao início do processo

ape-

nas "recupera" o urânio (para não perdê-lo), mas não cor
rige o rendimento perdido no processo provocado pela ope
ração de lavagem. E, por melhor que se disponha o circui
•
—.
20 to da reciclagem adotada, o seu rendimento máximo
nao
ultrapassa o valor de 85%.
No processo de extração e purificação
de urânio por solvente, esta perda de 15% pode ser

des-

prezível economicamente, somente quando a vazão circulan
25 te no processo empregado, for de reduzido volume. Entretanto, nos grandes volumes de produção, seja

utilizando

colunas pulsadas ou misturadores-decantadores, a
de urânio no processo pode chegar a valores

perda

considerá-

veis.
30

j) Atentando para estes fatos, considerando os efeitos técnicos e econômicos provocados por

esta

perda de 15% de urânio nos processos utilizados, ê

que

foi idealizada a inclusão no processo de mais uma coluna
pulsada, ou de um equivalente misturador-decantador.
35 inclusão deste elemento, além de alterar o processo

A
co-

nhecido, vem permitir que as perdas de 15% de urânio, en

-
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tão recicladas no processo convencional, sejam utilizadas na seqüência natural do processo, sem prejudicar
a
vazão de entrada de urânio em fase aquosa, no inicio do
fluxograma do processo convencional, aumentando, assim,
5 o rendimento do processo.
A invenção pode ser melhor compreendida com a descrição detalhada do desenho em anexo, sendo que a figura única ilustra esquematicamente o fluxograma do processo, apresentando a posição da coluna
de
10 correção (20) de menor dimensão que as demais colunas (17),
(18) e (19), de modo que sua dimensão'reduzida
deve-se
-ao fato do fluxo circulante ser em torno de 10 vezes menor que o fluxo circulante nas demais colunas. O presente processo pode ser empregado também quando o equipamen
15 to, obedecendo ao mesmo esquema, for constituído por miss
turadores-dècantadores no tamanho e proporções necessárias ao eficiente funcionamento do processo.
Mais detalhadamente, pela figura, observa-se que a coluna de correção (20) esta posicionada
20 verticalmente, entre a coluna pulsada (18) e a última co
luna pulsada (19). A coluna de correção (20) recebe
o
urânio arrastado em fase aquosa (FA) da coluna pulsada ou
coluna de lavagem (18), e a fase orgânica (FO) será rece
bida do mesmo circuito que. alimenta de solvente em fase
25 orgânica (FO) a primeira coluna pulsada ou coluna de extração (17), onde se inicia o processo.
A coluna de correção (20) possui
um
tamanho inferior ãs demais colunas pulsadas que
fazem
parte do processo, sendo que a saída (12) da fase orgânji
30 ca (FO) na fcoluna de correção (20), é somada ã admissão
(8) da fase orgânica (FO) da coluna de lavagem (18), sen
do introduzida na coluna pulsada (19) que fornece, através da salda (15), a solução em fase aquosa (FA) contendo o urânio purificado.
35
A primeira coluna de extração (17) . é
a receptora da solução em fase aquosa (FA) contendo

o
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urânio a ser purificado e mais o solvente em fase orgâni_
ca (FO) destinado a atuar por contra-corrente na extração do urânio. A tomada de admissão (2) do solvente
em
fase orgânica (FO) possui uma derivação destinada a ser5 vir ao circuito de alimentação da fase orgânica (FO) da
coluna de correção (20) , através da tomada de
admissão
(10). Esta primeira extração ê realizada de forma seleti
• va> de modo que apenas o urânio seja transferido da fase
aquosa para uma fase orgânica, deixando as demais impure
10 zas na fase aquosa, que é retirada através da salda (4).
A fase orgânica contêm um agente extrator conhecido como
fosfato de t.ri-n-butila (TBP) diluído em um diluente or. gânico do tipo querosene e contém ainda determinados adji
tivos, tais como: hexanol; oct/mol e tridécanol. Contudo
15 essa primeira extração arrasta pequenas quantidades dos•
elementos impurezas indesejáveis, razãò pela qual o refe/
rido processo requer uma.segunda coluna..
• •. •

20

25

30

35

Esta segunda coluna é a coluna de lavagem (18) , que possui na extremidade superior a entrada
(.5) receptora da, solução de lavagem em fase aquosa CFA) ,
por exemplo uma solução de ácido nítricô diluído"- 0,2M.
Esta solução destina-se a lavar o solvente em fase orgânica (FO) proveniente da coluna de extração (17), a fim
de eliminar as impurezas restantes. Ê durante a ação de
mistura entre as duas soluções, que a solução em
fase
aquosa (FA) arrasta aproximadamente 15% do urânio admitjL
do pela tomada (6) em solução na fase orgânica (FO). Vemos assim, que a coluna (.18) receptora da solução limpa
para a lavagem, é a coluna fornecedora de solução orgâni
ca (FO) contendo urânio puro, através da tomada (.8)
e,
ainda, fornece quantidade de 15% de urânio arrastado pela solução aquosa (FA) na ação da lavagem. Esta quantida
de de 15% de urânio, será retirada pela tomada (.7) existente na extremidade inferior da coluna de lavagem (.18) ,
sendo posteriormente admitida na entrada (9) da
coluna
de correção (20)
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Em seqüência ao desenvolvimento

do

processo, tem-se a coluna de correção (20) que

recupera

as perdas de 15% de urânio, permitindo assim a

elevação

do aproveitamento do urânio, admitido em fase aquosa (PA)
5 na tomada (1) da coluna de extração (17). Esta coluna de
correção (20) é receptora de solvente em fase

orgânica

(FO), através da tomada (10).
Esta modificação no circuito, permite
que a vazão de admissão em fase aquosa na tomada (1)

da

10 coluna de extração (17) seja sempre constante, não sendo
prejudicada pela reciclagem das perdas como ê feito

em

alguns processos convencionais.
Em continuação â seqüência do processo, tem-se a coluna de correção (20) que fornece-o . sol15. vente em fase - orgânica (FO) contendo o urânio recuperado
sendo que na extremidade superior dessa coluna de correção (20), existe a tomada (12) que permite a continuidade do fluxo da fase orgânica (FO), por intermédio da derivação com o circuito de solvente em fase orgânica (FO)
20 contendo urânio puro fornecido pela coluna de lavagem (18)
e injetado na tomada (14) da coluna de reextração

(19).

A coluna de correção (20) possui, ain
da, um registro (11) destinado a descarregar em

solução

aquosa (FA) as impurezas desprezíveis, restantes da recu
25 peração.
Assim como, a coluna de extração» (.17)
possui-um registro (4) destinado, também, a

descarregar

em solução aquosa (FA) as impurezas desprezíveis.
A coluna de reextração

(.19) possui

30 tomada superiort (.13) para admissão da fase aquosa

uma

(FA) ,

por exemplo água desionizada, e uma tomada inferior (14)
para admissão da fase orgânica (FO) contendo o urânio pu
ro, agindo em contra-corrente, de modo que na saída

com

registro (16) tem-se o .solvente em fase orgânica (FO), e
35 na saída com registro C.15) tem-se o urânio puro em
aquosa

fase

(FA), sendo a retirada do urânio puro em quantida
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de igual a 99,9% do urânio fornecido ao processo em fase
aquosa (FA) na tomada (1), no inicio do processamento na
coluna de extração (17).
Experimentalmente já verificou-se que
5 o urânio a ser purificado, entrando em fase aquosa
(PA)
pelo registro (1) num volume de 25 litros/hora a 260 gr
Urânio/litro teremos então um total de 25 X 270=6.750gr
Urânio/hora. A fase orgânica (FO) com volume de 50
litros/hora injetada no registro (2) vai extrair o urânio
10 num processo llquido-líquido em contra-corrente,
saindo
na fase orgânica no registro (3) com.a concentração
de
135 gr Urânio/litro ou seja, 50 X 135 = 6.750 gr urânio.
Verificou-se, portanto, a extração total nesta primeira
etapa.
15

Na coluna de lavagem, o solvente
na
fase orgânica (FO) carregando o urânio será lavado pela
solução aquosa que entra pela tomada (5) na vazão de
5
litros/hora, quando então, a lavagem pela fase aquosa ar
rasta aproximadamente 20 gr de urânio por litro de solu20 ção em fase orgânica, dando um total de 50 X 20 = l.OOOgr
urânio/hòra. Este urânio será então arrastado, saindo no
registro (7) na solução aquosa. Ate aqui o rendimento do
processo sofreu uma queda de 1.000/6.750 = 14,8%.
Esta perda de l.OOOgr urânio/hora que
25 entra pela tomada (9), será devidamente recuperada e pu
rifiçada pela coluna de correção (20) e lançada na coluna de reextração (.19) juntamente com a fase orgânica (FO)
proveniente da coluna de lavagem (18). Verificando-se as
sim, que a correção do rendimento permite chegar ao va30 lor de 99,9%.
«
As perdas no processo convencional de
l.OOOgr podem transformar-se em 60 Kg urânio/hora,
usina de 2.000 ton/ano ou de 150 Kg urânio/hora, se

numa
a

usina construída para uma capacidade de 5.000 ton/ano, co
35 mo em algumas refinarias.
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REIVINDICAÇÕES
1 - PROCESSO PARA PURIFICAÇÃO DE URÂNIO NA EXTRAÇÃO POR SOLVENTE, compreendendo as etapas de
extração e lavagem, caracterizado pelo urânio
5 pela fase aquosa

arrastado

(FA) que sai da coluna de lavagem

(18)

ser introduzido na coluna de correção (2J) , que opera em
• contra-corrente com o solvente em fase orgânica

(FO) pro

veniente do mesmo circuito alimentador da coluna de

ex-

tração (17), sendo que as impurezas que.acompanham ò urâ
10 nio arrastado são recolhidas na parte inferior (11)

da

coluna (20), enquanto que o urânio recuperado em fase or
gânica i injetado na coluna de reextração

(19) juntamen-

te com o urânio em fase orgânica que'sai da coluna de la
vagem (18), sendo que a coluna (19) fornece o urânio pu15 rifiçado e diluído em fase aquosa.
2 - INSTALAÇÃO, para realização
processo reivindicado em 1, caracterizada por

possuir

. uma coluna de correção (20) posicionada entre a
de lavagem

(18) e a coluna de reextração

coluna

(19) , sendo que

20 a dita coluna (20), de menor dimensão, possui a
(9) superior fjara admissão da fase aquosa (FA)
urânio arrastado da coluna de lavagem

tomada
contendo

(18), a tomada in-

ferior (10) de admissão da fase orgânica
(12) da fase orgânica

do

(FO) e a

saída

(FO) contendo o urânio recuperado,

25 que é conectada â salda da coluna de lavagem

(.18) .

3 - INSTALAÇÃO, de acordo com a

rei-

vindicação 2, caracterizada por possuir uma ou mais colu
nas de extração (.17) , igualmente para colunas de lavagem
(18), para as colunas de reextração (19), e para as colu
30 nas de correção (20), tudo dependendo da capacidade

dos

fluxos envolvidos no processo.
4 - INSTALAÇÃO, de acordo com a reivindicação 3, caracterizada por possuir misturadores-decantadores em, substituição às colunas pulsadas, sendo
5 que o processo não sofre descontinuidade de funcionamento quando misturadores-decantadores com função de coluna
ou colunas de correção (2 0) servirem a circuito de fluxo
em misturadores-decantadorés nas "funções especificas das
colunas pulsadas (17) , (18) e (.19) .

RESUMO
Patente de Invenção: "PROCESSO E INSTALAÇÃO PARA PURIFICAÇÃO DE URÂNIO NA EXTRAÇÃO POR SOLVENTE".
A presente invenção refere-se a um pro
5 cesso e a respectiva instalação para extração por solven
. te de urânio, permitindo elevada purificação, e com aproveitamento total do urânio absorvido no inicio do proces
so. Com a inclusão de mais uma coluna pulsada denominada
coluna de correção (.2 0) , eleva-se o rendimento de todo o
10 processo, pois fica assim dispensada a reciclagem das per
das de-"urânio proveniente da coluna de lavagem (18).
O processo consiste em realizar
uma
extração do urânio arrastado pela fase aquosa (FA) da co
luna de lavagem (18); sendo essa extração realizada
na
15 coluna de correção (20) que opera em contra corrente com
a fase orgânica do mesmo circuito alimentador da coluna
de extração (17). As impurezas são retiradas na parte in
ferior (11), enquanto que o urânio recuperado em fase or
gânica (FO) é introduzido na coluna da reextração
(.19) ,
20 juntamente com a fase orgânica (.FO) proveniente da coluna de lavagem (18) . A coluna de reextração (19) fornece
o urânio purificado e diluído em fase aquosa.
O processo de purificação pode ser rea
lizado com» plena eficiência empregando-se as conhecidas
25 colunas pulsadas ou então os aparelhos químicos misturadores-decantadores tão conhecidos na química industrial.

fCzlB

Gojoz

Relatório Descritivo da Patente de In
venção: "PROCESSO DE PURIFICAÇÃO DE URÂNIO NA
EXTRAÇÃO
POR SOLVENTE".
Refere-se o presente invento a
uma
5 correção no rendimento do processo de purificação de ura
• nio na extração por solvente, conseqüente dé um fluxogra
ma dos solventes em fase orgânica e em fase aquosa
èm
circulação, por um circuito e por elementos
constantes
de colunas pulsadas, desempenhando a função .de colunas de
10 .extração, de lavagem e de reextração, fornecendo o urânio purificado na fase aquosa, sem que o
processamento
tenha sido prejudicado na vazão de entrada de fluxo, pela reciclagem das perdas sofridas ria lavagem conforme acontece nos processos convencionais. Este fluxograma vem
15 permitir elevado rendimento dc processo, com a inclusão
no circuito de uma pequena coluna pulsada, cujo processa
mento das perdas de. urânio na etapa de lavagem vem complementar o fluxo orgânico circulante no final da última
coluna.
20

M

Esta correção no rendimento, no

pro-

cesso de purificação, pode também ser realizada com
os
equipamentos de química industrial, conhecidos por mistu
radores-decantadores, em substituição ãs conhecidas colu
nas pulsadas que permitem as ligações das tubulações usa
25 das na composição do processo.
A tecnologia da extração, separação
e purificação de urânio por solventes, e utilizada atual
mente por meio de colunas pulsadas, ou de baterias de mis
turadores-decantadores. As colunas pulsadas consistem de
30 aparelhos em forma de colunas tubulares cilíndricas, com

2 -

com placas perfuradas, instaladas verticalmente, possuin
do cada uma, na extremidade superior, os registros
de
entrada ou saída do solvente; e, na extremidade inferior,
os respectivos registros, sendo que o rescistro de salda
• 5 da solução era fase aquosa instalado em cada coluna
na
parte inferior, para facilitar o escoamento do mesmo, em
virtude de sua densidade mais elevada.

10

15

20

25

A preferência entre os dois
processos de purificação de urânio, é atualmente dividida pelos
especialistas do setor. Entretanto, Qualquer que seja o
processo empregado por colunas pulsadas, ou por conjuntos. de misturactores-decantadores, não se obtém um rendimento de 100% por mais eficiente que seja a etapa de lavagem.
'
'
*
'
Ê do conhecimento dos especialistas,
que na etapa de lavagem o arraste de urânio chega a apro
ximadamente 15%. O urânio arrastado, para não ser perdido, pode ser reciclado para o início do processo, onde,
em alguns casos, é readmitido na fase aquosa de alimenta
ção. O simples fato de sua reciclagem ao início do processo apenas "recupera" o urânio (para não perdê-lo) , mas
não corrige o rendimento perdido no processo provocado pe
la operação de lavagem. E, por melhor que se disponha o
circuito da reciclagem adotada, o seu rendimento máximo
não ultrapassa o valor de 85%.

No processo de extração e purificação
de urânio por solvente, esta perda de 15% pode ser desprezível economicamente, quando a vazão circulante
no
processo empregado, for de reduzido volume. Entretanto,
30 nos grandes c i ú m e s de produção, seja utilizando colunas
pulsadas ou misturadores-decantadores, a perda de urânio
no processo pode chegar a valores consideráveis.
Atentando para estes fatos, considerando os efeitos técnicos e econômicos provocados por es
35 ta perda de 15% de urânio nos processos utilizados,
ê
que foi idealizada a inclusão no processo de mais uma co
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luna pulsada, ou de um equivalente
misturador-decantador. A inclusão deste elemento, além de alterar o proce£
so conhecido, vem permitir que as perdas de 15% de urânio, então recicladas no processo convencional,
sejam
5 utilizadas na seqüência natural do processo, sem prejudjL
car a vazão de entrada de urânio em fase aquosa, no início do fluxograma do processo convencional.
A invenção pode ser melhor, compreen. dida com a descrição detalhada do desenho em anexo, sen10 do que a figura única, ilustra esquematicamente o fluxo
grama do processo, apresentando a posição da coluna
de
corrèção (20) de menor dimensão que as demais
colunas
(17) , (18) e (19) , de modo que sua dimensão reduzida deve-se ao fato-do fluxo circulante ser em torno de 10 va15 zes menor que o fluxo circulante nas demais-colunas.
0
presente processo pode ser empregado também quando o equi
pamento, obedecendo ao mesmo esquema, for
constituído
por misturadores-decantadores no tamanho e proporções ne
cessárias ao eficiente funcionamento do processo.
20
'
Mais detalhadamente, pela figura, observa-se que a coluna de correção (20) esta posicionada
verticalmente, entre a coluna pulsada (18) e a última co
luna pulsada (19). A coluna de correção (20) recebe
o
urânio arrastado em fase aquosa (FA) da coluna
pulsada
25 ou coluna de lavagem (18), e a fase orgânica (FO)
será
recebida do mesmo circuito que alimenta de solvente
em
fase orgânica (FO) a primeira coluna pulsada ou
coluna
de extração (17), onde se inícia o processo.
A coluna de correção (20) possui
•

um

^

30 tamanho inferior as demais colunas pulsadas que

fazem

parte do processo, sendo que a saída (12) da fase orgâni
ca (FO) na coluna de correção

(20), é somada â

admissão

(8) da fase orgânica (FO) da coluna de reextração

(19),

de modo que esta coluna pulsada (19) fornece,através
35 saída (15),

a solução em fase aquosa (FA) contendo

urânio purificado.

da
o

A primeira coluna de extração (17) é
a receptora da solução em fase aquosa (FA) contendo
o
urânio a ser purificado e mais o solvente em fase orgân_i
ca (FO) destinado a atuar por contra-corrente na extraem
5 ção do urânio. A tomada .de admissão (2) do solvente
fase orgânica (FO) possui uma derivação destinada a servir ao circuito de alimentação da fase orgânica (FO) da
coluna de correção (20) , através da tomada de
admissão
(10).
10

A segunda coluna ê a coluna de lavagem (18), que possui na extremidade superior a
entrada
(5) receptora da solução de lavagem, por exemplo solução
com ácido nítricô 0,2M. Está solução, destina-se a lavar
o solvente em fase orgânica (FO)' proveniente da
coluna
15 de extração (17). E ê durante a ação de mistura entre as
duas soluções, que a solução em fase aquosa (FA) arrasta
aproximadamente 15% do urânio admitido pela tomada
• (6)
em solução na fase orgânica (FO). Vemòs assim, que a coluna. (18) receptoira da sol.ução limpa para a lavagem, é a
20 coluna fornecedora de solução orgânica ' (FO) contendo urâ
nio puro, através da tomada (-8) é, ainda, fornece quanti
dade de 15% de urânio arrastado pela solução aquosa (FA)
na ação da lavagem. Esta quantidade de 15% de urânio, se
rã retirada pela tomada (7) na extremidade inferior
da
25 coluna de lavagem (18), sendo admitida na entrada (9) da
coluna de correção (20).
.J

Em seqüência ao desenvolvimento

do

(

processo, tem-se a coluna de correção (20) que recupera
as perdas de 15% de urânio, permitindo assim a elevação
30 do aproveitamento do urânio, admitido em fase aquCsa (FA)
na tomada (1) da coluna de extração (17). Esta coluna de
correção (20) ê receptora de solvente em fase
orgânica
(FO), através da tomada (10).
Esta modificação no circuito, permite
35 que a vazão de admissão em fase aquosa na tomada (1) da
coluna de extração (17) seja sempre constante, não sondo

prejudicada pela reciclagem das perdas como é feito

em

alguns processos convencionais.
Em continuação ã seqüência do processo, tem-se a. coluna de correção

(20) que fornece o

sol-

5 vente em fase orgânica (FO) contendo as perdas de urânio
recuperadas. Na extremidade superior da coluna de correção (20) a tomada (12) permite continuidade do fluxo

na

fase orgânica (FO) por intermédio da derivação com o circuito de solvente em fase orgânica

(FO) contendo urânio pu-

10 ro, fornecido pela coluna de lavagem (18) e injetado

na

. tomada (14) da coluna de reextração (19).
A coluna de correção (20) possui, ain
da, um registro (11) destinado a descarregar em

solução

aquosa (FA) as impurezas desprezíveis, restantes da recu
1-5 peração.

'

'

*

Assim como, a coluna de extração (17)
possui um registro (4) destinado, também, a

descarregar

em solução aquosa (FA) as impurezas desprezíveis.
A coluna de reextração (19) possui uma
20 tomada superior (13) para admissão da fase aquosa
por exemplo água desionizada, e uma tomada

(FA) ,

inferior (14)

para admissão da fase orgânica (FO) contendo o urânio pu
ro, agindo em contra-corrente, de modo que .na saída

com

registro (16) tem-se o solvente em fase orgânica (FO), e
25 na saída com registro (15) tem-se o urânio puro em

fase

aquosa (FA), sendo a retirada do urânio puro em quantida
de igual a 99,9% do urânio fornecido ao processo era fase
. aquosa (FA) na tomada (1), no início do processamento na
coluna de extração "(17) .
30

s

Experimentalmente jã verificou-se que

o urânio a ser purificado, entrando em fase aquosa
pelo registro (1) num volume de 25 litros/hora a

(FA)
270 gr

Urânio/litro teremos então um total de 25 X 270 = 6.750 gr
Urânio/hora. A fase orgânica (FO) com volume de 50

li-

35 tros/hora injetado no registro (2) vai extrair o

urânio

num processo líquido-líquido em contra-corrente,

saindo

na fase orgânico no registro (3) com a concentração
de
135 gr Urânio/litro ou seja, 50 X 135 = 6.750 gr urânio.
Verificou-se, portanto, a extração total nesta primeira
etapa.
5

Na coluna de lavagem, o solvente

na

• fase orgânica (FO) carregando o urânio será lavado pela
solução aquosa que entra pela tomada (5) na vazão de 5
litros/hora, quando então, a lavagem pela fase aquosa ar
rasta aproximadamente 20 gr de urânio por litro de solu10 ção em fase orgânica, dando um total de 50 X 20 = l.OOOgr
urânio/hora. Este urânio serã então arrastado, saindo no
registro (7) na solução aquosa. Até aqui o rendimento do
processo sofreu uma queda de 1.000/6.750 = 14,8%.'
Esta perda de. l.OOOgr urânio/hora que
15 entra pela tomada (9) , serã devidamente puri-fiçada pela
coluna de 'correção (20) e lançada no circuito de alimentação com solvente em fase orgânica (FO) pela tomada (12)
na- coluna de reextração (19) juntando-se a tomada
(14).
Verificando-se assim, que a correção do rendimento permi_
20 te chegar ao valor de 99,9%.
As perdas no processo convencional de
l.OOOgr podem transformar-se em 60 kg urânio/hora, numa
usina de 2.000 ton/ano, ou de 150 kg urânio/hora, se
a
usina construída para uma capacidade de 5.000 ton/ano,co
25 mo em algumas refinarias.

REIVINDICAÇÕES
1 - PROCESSO DE PURIFICAÇÃO DE URÂNIO
NA EXTRAÇÃO POR SOLVENTE, caracterizado pela inclusão de
mais uma coluna pulsada, intermediária entre "a coluna de
5 lavagem e a coluna de reextração, aproveitando o urânio
.perdido em fase aquosa (FA), proveniente da coluna de la
• vagem (18), injetando na tomada (9) da coluna -de correção (20) para recuperação das perdas de + 15% de urânio
por meio da coluna pulsada (20), que injeta'na
tomada'
10 (10) o solvente em fase orgânica (FO), admitido por deri
vação do mesmo circuito alimentador da coluna de extra-'
ção (17), de modo que a coluna (20) corrige o rendimento
dispensando a reciclagem das perdas de urânio,
atuando
como extratora líquido-líquido em contra-corrente' do sol
15 vente em .fase orgânica (FO) , saindo, na parte
inferior
(11), as impurezas desprezíveis-e, na parte superior (12),
o urânio recuperado em fase orgânica (FO), que é injetado na tomada (14) da coluna de reextração (19) , juntamen
te com o urânio em fase orgânica (FO) proveniente da co20 luna de lavagem (18), através da derivação do
circuito
de fase orgânica", sendo que a coluna
pulsada (19) é a
fornecedora de urânio purificado e diluído em fase aquosa (FA) .
2 - PROCESSO DE PURIFICAÇÃO DE URÂNIO
25 NA EXTRAÇÃO POR SOLVENTE, de acordo com a reivindicação
1, caracterizado por ter a coluna de con-eção (20) dimen
soes inferiores âs colunas pulsadas que fazem parte
do
processo, sendo que os solventes em circulação referem-se apenas aos 15% das perdas de urânio fornecidas pela
30 coluna de lavagem (18).

- 2 »

3 - PROCESSO DE PURIFICAÇÃO DE URÂNIO
NA EXTRAÇÃO POR SOLVENTE, de acordo com as
reivindicações 1 ou 2, caracterizado por possuir uma ou mais colunas de extração (17), igualmente para colunas de lavagem
5 (18) e para ás colunas de reextração (19), tudo dependen
do da capacidade dos fluxos envolvidos no processo, que
também permite funcionar com uma ou mais colunas de correção (20), sendo que o número" de colunas pulsadas, não
necessita ser múltiplo exato dos grupos de colunas, ain10 da que uma coluna de correção (20) ou-mais, mantém o fun
cionamento em melhor rendimento dos grupos de colunas pul
sadas (17), (18) e (19).
4 - PROCESSO DE PURIFICAÇÃO DE URÂNIO
NA EXTRAÇÃO POR SOLVENTE, âe acordo com as
reivi.ndica15 ções 1 ou 2,. caracterizado por ter o fluxograma do processo, funcionamento com' aparelhos misturadores-decantadoresj substituindo 'as colunas pulsadas, sendo que o pro
cesso não sofre descontinuidade de funcionamento quando
misturadores-decantadores com função de coluna ou colu20 nas de correção (20) servirem a circuito de fluxo em mi£
turadores-decantadores nas funções específicas das colunas pulsadas (17), (18) e (19).
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RESUMO
Patente de Invenção: "PROCESSO DE PURIFICAÇÃO DE
NA EXTRAÇÃO POR SOLVENTE". •

URÂNIO

A' presente invenção refere-se a
um
5 processo para extração por solvente de urânio permitindo elevada purificação, e com aproveitamento'total
do
urânio absorvido-no início dò processo. Com a- inclusão
de mais uma coluna pulsada (20) denominada-coluna de cor
reção (20), eleva-se o rendimento de todo o * processo,'
10 pois fica assim dispensada a reciclagem das perdas
de
urânio provenientes da coluna de lavagem (18).
• •. •
Com a coluna de correção (20) as perdas de urânio entram em continuidade sendo purificado pa
ra a coluna de reextração (19) , elevado,' assim, o rendi15 mento do processo. O urânio purificado é retirado na coluna de reextração em' fase aquosa (FA) e em
quantidade
praticamente de 100% em relação ao que foi admitido
no
inicio do processo.
O processo de correção pode ser reali_
20 zado com plena eficiência empregando-se as conhecidas co
lianas pulsadas ou então os aparelhos químicos misturadores-decantadores tão conhecidos na química industrial.

