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RESUMO

O presente trabalho analisou o efeito da incorporação

de

una segunda Coluna de Extração no processo de purificação de Urânio por solventes em colunas pulsadas.
Operando com a fase aquosa de lavagem, esta segunda Coluna de Extração recupera o Urânio arrastado, aumentando o rendimen
to do processo.
As experiências foram executadas na unidade de demonstração 'de purificação de Urânio da Coordenadoria de Engenharia Quínú
ca do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, onde foi ejs
tudado o dimensionamento e o comportamento da colui.a com os

se-

guintes parâmetros: aumento real no rendimento e descontaminação
no processo.
Obteve-se um rendimento superior a 981 em

irassa

contra

84,61 alcançado no processo convencional. Com um comportamento s_i
milar â primeira Coluna de Extração, a descontaminação em torno
de 971 alcançada nesta segunda coluna mantém o grau de pureza nuclear peculiar ao processo de purificação de Urânio por solventes
em colunas pulsadas.
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ABSTRACT

This work analyses the effect of the incorporation of
a second column of extraction by solvents in pulsed plate
columns in the Process of Uranium Purification.
Operating with the aqueous phase of washing this second
column of extraction recovers the drag^ _*- ium, increasing
the efficiency of the process.
The experiments were carried out in the display unit
of Uranium purification in the Institute of Energetic and
Nuclear rearches in São Paulo, where the dimension and the
performance were studied with the following parameters: real
increase in the efficiency and decontamination in the process.
An efficiency superior to 981 irv mass was obtained
against 84,61 in the conventional procsss. With a performance
similar to the first column of extract on the decontamination,
about 991, obtained in this column, maintained the grade of
nuclear purity peculiar to the Process of Uranium Purification
by solvents in pulsed plate columns.
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CAPITULO I

1.1 - Introdução

A obtenção do combustível nuclear envolve muitas operações, desde a lixiviação do minério, obtendo-se o concentrado
de Urânio "Yellow-Cake", até se chegar a um produto de alta pureza nuclear adequado ã fabricação dos elementos combustíveis.
A purificação do concentrado até a pureza nuclear é uma
operação essencial, seja no ciclo do Urânio ou do Tório. 0 processo de purificação por extração com solvente tomou grande impulso com o desenvolvimento da energia nuclear, devido ã necessidade de se produzir Urânio de alta pveza em escala industrial.
No Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN),
no programa para desenvolver a tecnologia e pesquisa dos materiais nucleares, autorizou a montagem de plantas piloto de purificação do Urânio o que vem sendo desenvolvido pelo Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPLN) através do Centro de En
genharia Química (CEQ). Inicialmente, foi montada uma usina de
purificação por resinas trocadoras de ions. Depois, foi projetada e montada, também pelo CEQ, uma usina de demonstração de puri
ficação do Urânio utilizando a extração por sol"°ntes em colunas
pulsadas onde o presente trabalho foi desenvolvido. Atualmente,
esta unidade se encontra em funcionamento com uma capacidade média de produção de 14 KgU/h. 714/

2

1.2 - Objetivo
Desde o início do funcionamento da unidade de purificação,
observou-se que a massa de Urânio que se retirava no final era sem
pre inferior em cerca de 13 a 161 da que era colocada no início do
processo. Técnicos do IPEN, estudando o problema, localizaram a
falha (que é inerente ao processo) c procuraram apresentar um dispositivo de correção, segundo o qual ê possível chegar-se a 99,9%
no rendimento, em massa, no final da purificação.
0 presente trabalho tem por objetivo principal fazer uma
análise:
a) da falha, apontada no processo, causadora da redução no
rendimento;
b) dos recursos usados pelas refinarias, no sentido de reciclar o Urânio resultante da queda de rendimento;
c) do dispositivo de correção introduzido na unidade de
demonstração do CEQ para atingir um rendimento de 100%
na purificação do Urânio.
1.3 - Finalidades da Purificação do Urânio
0 Urânio proveniente dos minérios chega às usinas de purí
ficação sob a forma de um concentrado, que pode ser Diuranato d
Sódio (DUS), Diuranato de Amôr.io (DUA) ou Diuranato de Magnésío
(DUMg) e contém ainda proporções variáveis de impurezas. A Tabe.'.a
1 reproduz a composição média de um Uranato de Sódio proveniente
da industrialização da monazita e que representa a matéria prima
do presente estudo. Indicam-se junto as especificações da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos para concentrados de
Urânio.
Além de uma transformação para outros compostos (õxidos,
carbetos, fluoretos) ou Urânio Metálico, que são usados como combustíveis ou produtos intermediários, há a necessidade de uma purificação, pois junto com o concentrado original há uma gama de
elementos químicos que, também, são grandes absorvedores de neutrons térmicos, por possuirem altas secções de choque de absorção,
como por exemplo o Boro, Cádmio e algumas Terras Raras. A Figura
1 nostra a linha geral de processamento do Urânio, desde o concert
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trado bruto até o produto final. Estes elementos capturam neutrons,
diminuindo e fluxo necessário para manter as reações de fissão. liste problema é mais acentuado em reatores a Urânio Natural ou levemente enriquecido do que nos reatores que usam como combustível Urâ_
nio altamente enriquecido. Também nos concentrados originais (PUS ,
DUA, DUMg) existem elementos químicos que podem alterar o comportamento do combustível, no núcleo do reator, por efeito de radiação
ou dificultarem a purificação com solvente no reprocessamento dos
combustíveis irradiados, apesar de não possuírem altas secções de
choque de absorção, como por exemplo o Silício e o Tôrio /li/.
A
Tabela 2 mostra as impurezas mais importantes e suas respectivas
secções de choque de absorção para neutrons térmicos. 0 Tório, devi_
do ao baixo valor de sua secção de choque (232Th * 7 ) , não represen
ta uma impureza nuclear particularmente perigosa, mas sua presença
indica (até certo ponto), também a presença das Terras Raras, pois
o Tório é acompanhado pelas Terras riaras de maior secção de choque
dentre os lantanídeos, numa proporção máxima de 0,02% /S/, sendo de
sejãvel manter a concentração de Tório no Urânio nuclearmente puro,
assim como a de outros elementos metálicos, abaixo de 5 a 10 ppm
/5/.-O Silício também não representa uma impureza nuclear perigosa,
porém deve ser, o mais possível, eliminado para evitar problemas fu
turos de floculação. Entre as Terras Raras se encortram os elementos de mais altas secções de choque. Tendo ainda em mente que várias das Terra:. Raras formam, por captura de neutrons /15/, isótopos com secções de choque também altas, é imperativo manter a concentração das Terras Raras, em particular aquelas de altas secções
de choque, no Urânio nuclearmente puro o mais baixo possível. Bril
e Krumholz especificam, tentativamente, um teor máximo de 1 ppm
(parte por milhão) para a totalidade das Terras Raras e 0,1 ppm pa_
ra a soma dos elementos Sm, Eu, Gd e Dy, que em geral ocorrem numa
proporção relativa de 50:1:20:10 /5/.
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TABELA 1: Composição do Concentrado do Diuranato de Sódio. / 4 /

•
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Portanto, comparando estas concentrações limites no Urânio de
pureza nuclear com a análise do DUS c com as especificações ofi
ciais para concentrados de Urânio, pode-se concluir que o Urânio contido no concentrado deve ser descontnminado por um fator
entre 3000 e 600 para as Terras Raras c do Tõrio para correspon
der às especificações da pureza nuclear. Considerando um pequeno fator de segurança, o processo de purificação, deve satisfazer uma descontaminação dos elementos mencionados por um fator
de 10% /S/.
Por tudo isto, qualquer que seja o processo para obtenção de Urânio destinado â fabricação de elementos combustíveis,
deve ser precedido por um setor de Purificação para reduzir estas impurezas a um grau de concentração mínimo (ppm ou fração
de ppm) alcançando a elevada pureza química, neste caso particu
lar, comumente dita Pureza Nuclear.

TABELA 2:

Impurezas mais importantes e suas Respectivas
Secções de Choque de Abscrção para Neutrons
Térmicos. /19/

Elementos
Secção de Choque de
Absorção (barns)
V « 2200 m/s

B

Cd

Sm

Eu

Gd

Dy

Th

Si

7

0,13 755 2550 5500 4600 46000 1100 j

1

1.4 - Processos de Purificação de Urânio
A Purificação do Urânio sendo um
para a produção do combustível nuclear,
ção nao s5 a pureza nuclear como também
to final, seja óxidos (UO , U O , UO ) ,
2

3 •

3

requisito indispensável
deve levar em considera
a preparação do composcarbetes (UC, UC ) ou
2

fluoretos (UF , UF ) . Portanto, o processo de purificação escolhido deve ter em vista os objetivos da usina para fins específicos .
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Todos os processos conhecidos atualmente compreendem a
transformação de um composto de Urânio em outro c as finalidades programadas, preservando o grau de pureza obtido. Como cxc£
ção, há o processo usado pela Allied Chemical Co, de Metropolis,
USA, que, partindo do concentrado original chega diretamente ao

ÜF

ill/.

c
Geralmente, os processos para purificação podem ser divi^
didos em 2 grupos: Extração com solventes e troca iônica.

1.4.1 - Troca Iônica.
O processo de purificação do Urânio por troca iô
nica consta basicamente em fazer passar o Nitrato de Uranilo im
puro em uma coluna de resina catiônica de poliestireno-Divinilbenzênica tipo forte HI que absorve os ions U0 2 como cation.
As impurezas (halogênios, Boro, Molibdênio, Arsênio, Fósforo ,
Enxofre, Silício) ou contaminantes metálicos são complexados pre
viaroente como espécies aniônicas pela adição de EDTA fãcido eti_
leno di-amino tetra-acético). A coluna, posteriormente, é lavada com uma solução de água desionizada levemente acidulada que
remove estes anions residuais. As impurezas como o CobTe, Tório,
Ferro, Bismuto, Titânio não são retidas pela resina e deixam a
coluna nos efluentes. Depois, o Urânio é eluido com Sulfato de
Amônio e precipitado como DUA. A Fig. 2 mestra o diagrama simplificado.
O processo de purificação por troca iônica apresenta um
rendimento bastante elevado (cerca de 88,31) /li/. As impurezas
vão sendo eliminadas desde o início, começando na dissolução cio
concentrado e seguindo nas etapas sucessivas, culminando na ope
ração das colunas trocadoras de ions. As perdas de Urânio, ocor
rem em várias fases do processo, sendo o maior inconveniente do
processo a falta de continuidade, pois cada coluna é submetida
a várias operações diferentes 121.
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1.4-2 - Extração com Solvente.
Consiste em transferir um determinado soluto de
uma fase líquida para outra. Geralmente o soluto está em solução aquosa e a extração c feita por um composto orgânico, cuja
escolha depende do soluto a extrair, podendo ser uma Cetona ,
Éter Dietílico, Fosfato de Tri-n-Butila (TBP), Aminas, etc.
Para que a extração ocorra, é necessário que haja, pelo
menos, duas fases em contato: a fase aquosa que contém o soluto e a fase orgânica com o extraente. As duas fases devem ter
densidades distintas e não devem ser solúveis uma na outra. Os
volumes das fases em contato, também, não devem variar no decor
rer da operação.
0 soluto ercontra-se na fase aquosa (FA) sob determinadas condições, como: a acidez, concentração, e junto com ele j»
dem estar presentes outros solutos (impurezas), os quais se pre
tende separar. Na fase orgânica, o solvente pode estar diluido
com um diluente em uma certa proporção vinculada a fatores eco
nôsúcos e técnicos. A Fig. 3 reproduz o diagrama simplificado
do processo.
Dentre os equipamentos da extração por solvente, os mais
usados são: Bateria de Misturadores - Decantadores, Centrífugas
extratoras e 'olunas Pulsadas.
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CAPITULO II

2.1 - Aspectos Teóricos da Purificação do Urânio por Colunas Pulsadas na Extração con Solvente
Eabora o objetivo do estudo seja o dispositivo de correção incorporado ao fluxograna da usina, acredita-se que una visão
de toda linha do processo, assim como dos nrincípíos de transferência de sassa utilizados «o decorrer do presente trabalho, seja
indispensável.
Em :tma coluna de extração horizontal, a contra-corrente é
mantida pela diferença de densidades dos líquidos que compõem as
duas fases.
0 líquido mais pesado, fase aquosa (FA) entra pelo topo
fluindo para baixo e o menos denso, fase orgânica (FOj entra na
base e flue para cima, ficando as fases em contato permanente n
interior da coluna.
0 equilíbrio químico é atingido quando a fase aquosa (FA)
não libera mais qualquer parcela do soluto para a fase orgânica
(FO) por mais que se prolongue o tempo de contato e o tipo de
dispersão entre elas.
Deste estado estacionário de distribuição de soluto entre
as duas fases resulta um coeficiente que 5 conhecido por "Coeficiente de Distribuição" (m), constante em cada ponto (dH) ao longo
da coluna de altura H /12/.
Sendo:

A • soluto'distribuído
y • concentração do soluto na fase orgânica
x " concentração do soluto na fase aquosa

11

Temos:'

(D

0 coeficiente de distribuição esta intimamente ligado ã
concentração do soluto, a concentração do solvente, à acidez da
nistura e até certo ponto a natureza ão diluente usado na mistura orgânica e indica a seletividade de um determinado soluto pelo
solvente.
£ sobretudo a grande seletividade do Fosfato de Tri-n-Butila pelo Urânio que justifica o uso preferencial deste solvente
na purificação de Urânio.
Para ilustrar esta seletividade do Fosfato Tri-n-Butila
como solvente extrativo, resumem-se na Tabela 3 os coeficientes
de distribuição de vários elementos lantanídeos que podem acompanhar o Urânio nos seus concentrados, muito particularmente no pri
meiro concentrado brasileiro, o qual se origina na industrialização da monazita.
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TABELA 3:

Coeficientes de Distribuição, m, de Vários
Elementos entre uma Solução Aquosa de Nitra tos, 1M em MUNO3 e 0,SM em HN0 3 , e uma Mis
tura de TBP - Varsol a 351 em Volume. As Fa ses Aquosas Continham entre 1 e 5 g/t dos Refc
ridos Elementos. T=30°C /5/.

Elemento
U
Th
La
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd

Dy
Er

J.

m

Elemento

m

17,5

As ( I I I )
As (V)
B

0,006

1.4
0,045
0,055
0,55
0,075
0,075
0,075
0,06
0,03
0,04

Mo (VI)
V
Zr
PÓ*

SO*
Ag, A l , Co, Cd
Cu, Fe, Mg, Li
/NuyNi, T i , Zn

0,015
0,012
0,0015
0,008
0,0025
0,0025
0,005

« 0,001

Em uma separação de dois solutos (A e B) deve-se levar "n
A
consideração o "Coeficiente de Separação" (a.), que e a razão ei A
B
tre os coeficientes de distribuição (m , m ) dos dois solutos no
solvente, e que pode ser interpretado como a eficiência da sepaijt
ção no equilíbrio /!/:

(2)

A transferência de massa, também, depende do "Fator
Separação ou Extração" (E ) , que é definido como:
/12/

de
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*A
E

n

E

A Vo
m .- a
V

Onde: Vo «= volume da fase orgânica
V a « volume da fase aquosa
n

s

número de estágios

No equilíbrio, o máximo valor de (E ) é função da relação de volumes das fases orgânica e aquosa.
Para Fator de Separação menor do que um (E < 1) tem-se
uma extração incompleta. 0 ideal, seria usar uma quantidade teó r
rica de FO que extraísse todo o Urânio da FA. Teríamos, então ,1
II

E * 1. Mas, na prática, isto não ê possível, pois o número de |
estágios tenderia para o infinito. Portanto, deve-se trabalhar /
com E > 1, o mais próximo possível da unidade.
Para que a extração tenha bons resultados, vários fatores entra em jogo, como: dimensionamento da coluna, meios de
agitação, relação de volumes, etc., que influem no "tempo" necessário para que o equilíbrio ocorra. Este conjunto de fatores
deve oferecer condições para que haja equilíbrio no espaço calculado e no menor tempo. Quando o soluto da FA ê transferido de
uma só vez para a FO dizemos que a operação foi feita em um estágio. Isto é raro acontecer na prática, geralmente, é necessário se contatar as fases envolvidas muitas vezes, até extrair o
soluto desejado. Neste caso, a operação foi feita em "n" estágios.
0 estágio teórico, considerado ideal, é baseado em cálcu
los teóricos e capaz de satisfazer as condições de uma determinada operação e não possui um significado físico
/13/.
Nem sempre os valores calculados correspondem aos práticos e técnicos, e correções são necessárias para que se tenha c.
mesmos resultados previstos pelo estágio teórico, surgindo, daí,
o estágio real. Não tendo um significado físico e a concentração

*
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do soluto variando difcrcncialmcntc com a altura da coluna, o
cálculo da altura equivalente de um estágio teórico (IIETS) não
é simples, sendo, então, conveniente se substituir o HETS pela
"Altura da Unidade de Transferência" (HTU), que é a altura dife
rencial (dH) onde se dá a transferência de massa. Para fins prá
ticos, pode-se considerar que a altura da coluna c o número de
estágios vezes o HETS de um estágio /18/.

H * n.(HETS)

(4)

Para se conhecer o número de e s t á g i o s (n) n e c e s s á r i o s a
una e x t r a ç ã o , por contato em c o n t r a - c o r r e n t e , c t ^ s o T u ç á o
conc e n t r a d a , uma das maneiras mais v i á v e i s e muito usada é o método g r á f i c o de McCabe-Thiele que se b a s e i a na Linha de Operação
(LO) e na Curva de E q u i l í b r i o 111.
Podemos, também, d e f i n i r " E f i c i ê n c i a do E s t á g i o " como sen
do a r e l a ç ã o e n t r e o número de e s t á g i o s i d e a i s e o número de e^
tágios reais / 1 6 / .

Eficienria do Estágio «

n

™ro * e * t g f o s i d e a i s x 100
número de estágios reais

(5)

Tal con o outros processos, o de purificação por colunas
pulsadas lança mão da diferença de densidades entre as fases ,
além do auxílio dos pulsos.
Uma coluna pulsada usada na usina de demonstração de purificação do CEQ consta de:
a) Coluna cilíndrica de inox:
Coluna cujas extremidades têm seções de maiores
diâmetros com visores de vidro temperado, onde se observa a inter-face, e que funcionam como decantadores.
No interior do corpo da coluna há discos perfurados
igualmente espaçados cuja função é provocar turbulên-
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cia, aumentando a área de contato entre as fases. Os
furos são tipo "Nozzle" o que elimina a contração da
veia líquida, aumentando a vazão.
A Figura 4 representa uma coluna pulsada vista internamente e externamente mostrando a localização das tomadas de amostras c de temperatura. Na Figura 5 observa-se uma placa tipo "Nozzle".
b) Bomba de Pulso:
A extração poderia funcionar, normalmente, só
pela diferença de densidade das fases, mas o espaço
necessário ã transferência de massa total, ao longo
da coluna, tenderia a ser muito grande c o processo
seria muito lento o que o tornaria anti-econômico. A
introdução dos discos perfurados e dos pulsos reduz a
altura útil da coluna em quase três vezes /8/.
Uma interessante comparação entre uma coluna
pulsada e a mesma coluna sem pulso é mostrada na Figu
ra 6.
0 pulso ê uma forma de introduzir energia na
coluna, sem recorrer a partes móveis no seu interior,
aumentando a área de contato entre as fases. A energia do pulso é produzida por dois fatores: amplitude
e freqüência. Um grande número de combinações ê possí^
vel. Para uma amplitude fixa um aumento na freqüência
acarreta um aumento da capacidade de transferência de
massa da coluna que atinge um máximo. Um comportamento similar ê obtido quando a freqüência é constante e
a amplitude é variável. Estudos realizados com relação à amplitude, mostraram que ela deve ser de 20 a
501 do espaçamento entre as placas perfuradas. /21/
Os geradores de pulso da unidade piloto do CEQ-IPEN
foram fixadas para funcionarem a 86 ciclos por minuto; várias experiências foram realizadas a procura do
melhor "* :'" (amplitude x freqüência) para cada uma das
colunas pulsadas.

\

OECMtiaOO*
SUPERIOR
VISOR-

EIXO CENTRAL
TOMADA OE TEMPERATURA

ENTRADA
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i Lu,3,4.)

.

DISCOS PERFURADOS
( 3 2 2 FUROS Pt DISCO)
2 3 % AREA LIVRE

SEPARADORES

NIVEL OE REFERÊNCIA
DE INTER-FACE.
COLUNA
ENTRADA F.O.

DOMQA OE PULSO

DECANTADOR -=d
INFERIOR

SAIDA F.A.

Fig. 4 - Colun» Pulsada IPEN /8/
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Fig. 6 - Efeito do Pulso no Comportamento da Coluna Pulsada /18/.
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c) Bomba Dosaclora:
Cada coluna pulsada ê equipada com duas bomba;,
dosadoras que lançam as correntes líquidas para o interior da mesma com vazões constantes e programadas
de acordo com os dados de operação.
A eficiência é o rendimento alcançado na operação em ter
mos de transferência de massa, traduzido em numero de estágios
teóricos equivalentes, e está relacionada diretamente com o "af"
e com as vazões, pois um aumento das vazões reduz o tempo de
contato entre as fases.
0 rendimento de uma coluna depende da área livre das
placas, geometria dos furos, distância entre as placas, af, etc.
A capacidade da coluna é o volume máximo da vazão que
ela ê capaz de suportar até atingir o ponto de inundação (FO +
FA). 0 sufocamento (flooding) ocorre quando uma das fases li qui
das não se dirige ã direção oposta de sua entrada. Pode ser cau
sada por:
a) Pulsação (af);
b) Velocidades superficiais, viscosidades e densidades
das fases;
c) Diâmetro dos furos das placas e área livre por placa;
d) Diâmetro da coluna;
e) Espaçamento entre as placas;
f) Forma da onda do pulso, material das placas, temperatura (em menor grau).
Geralmente, todos estes parâmetros são ajustados e resta
o controle das vazões dentro do sistema escolhido. Na temperatu
ra ambiente a vazão de 100 &/dm2/h da área seccional da coluna
garante um funcionamento seguro /8/, com placas de furos planos.
Com furos cênicos, a vazão pode dobrar.
A Eficiência e a Capacidade estão intimamente ligadas e
de uma certa maneira são conflitantes. A eficiência pode cair se
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a capacidade for aumentada. O programador deve estar atento para
que se consiga a maior capacidade para a máxima eficiência.

2.2 - Principais Motivos da Escolha do Processo de Purificação
por Colunas Pulsadas
Sendo a tecnologia mais usada nas refinarias de todo mun
do, a extração por solventes em colunas pulsadas assegura um aJ^
to nível de pureza nuclear, independente da origem do concentra^
do, com elevado rendimento industrial. Dentre as justificativas
para escolha deste processo, podemos destacar as seguintes:
a) Menor volume de material imobilizado no setor de puri^
ficação;
b) Alto nível de pureza e segurança radioativa
blindagem);

(fácil

c) Ausência de partes móveis no interior da coluna (pouca manutenção);
d) A mesma tecnologia pode ser adaptada ã purificação do
Tórío em grau nuclear e ao reprocessamento de elementos combustíveis;
e) O pr cesso é contínuo podendo operar 24 h/d.
A escol a da linha do Diuranato de Antônio (DUA) é mais
adequada às finalidades da usina no IPEN, por ser mais flexível;
o processo pode ser contínuo ou descontínuo; pode se destinar à
preparação de UF^ ou U0 2 cerâmico. 0 U0 3 proveniente da decompo
sição térmica do DUA é* mais reativo para_ o UFH do que o U03 da
desnitração por decomposição térmica do Nitrato de Uranilopuro.
/8/. Permite, ainda, uma purificação adicional com EDTA, em casos de exigência de extrema pureza, o que não acontece com o pro
cesso de desnitração.
A Usina Piloto de Purificação do Urânio instalada no IPEN
foi projetada em 1966, tendo uma capacidade inicial de 7,5KgU/h.
Hoje com os aperfeiçoamentos introduzidos, a capacidade alcança
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cerca de 14,0 Kg U/h.
Esta .Unidade ê dividida em Setores que podem operar inde
pendentemente um do outro;

Setores
Essenciais

Setor
I - Dissolução do concentrado
Setor II - Extração - Lavagem - Recxtração
Setor III - Precipitação do DUA

Setores
Secundários

Setor
Setor

2.3 - Setor I:

IV - Recuperação do U nos efluentes
V - Tratamento da FO após reextração

Dissolução do Concentrado

Fig. 7 - Setor I - Dissolução do Concentrado
Na2U207 + 6HN0, -» 2U02(N0j)2 + 2NaN03 • 3H20
Diuranato de Sódio

Nitrato de
Uranilo

(6)
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A »ateria prima utilizada ate o presente foi o Diuranato
de Sódio (DUS) fornecido pela Usina Santo Amaro (SP) e que con
tea en media 801 de U30» (aproximadamente 691 de Urânio, Tabela
1). A dissolução do DUS com ácido nítrico concentrado, num Reator químico sob condições apropriadas, produz uma solução de Ni
trato de Uranilo, segundo a reação química acima /22/.
O DUS já vem calcinado (4S0°C por 3 horas) o que evita a
ação corrosiva dos õxidos nitrosos, formados pela oxidação da
matéria orgânica pelo ácido nítrico, durante a digestão do concentrado, e melhora as condições de filtrabilidade das suspensões nitricas.
O concentrado é entregue em barricas de 100 Kg, sendo dis_
tribuido em cargas de 20 Kg, em recipientes especiais que permi
tem a descarga no interior do reator sem saída de põ para o exterior.
O reator de digestão é de aço inox AISI-304, com capacidade de 300 litros. Dispõe de: camisa de vapor, agitador, remoção de vapores, indicadores-controladores-registradores de temperatura e pH, entradas para o ácido nítrico, água desionizada
e de lavagem. A Figura 7 mostra um esquema simplificado deste Se
tor.
A reação é exotérmica; o que é uma vantagem, pois diminui a quantida e de vapor necessária â temperatura de digestão
(90*C a 100°C uurante 3 horas) para que o silício flocule, evitando, assim, emulsificação nas etapas de purificação.
Terminada a digestão, abaixa-se a temperatura para 70°C,
adiciona-se Celite (21 sobre a massa de Urânio) para auxiliar a
filtração, a oual ê feita a vácuo. Lava-se a torta com água quen
te e o Nitrato de Uranilo ê enviado ao tanque de arerto final ,
onde são ajustados os seguintes parâmetros:
- Concentração de Urânio;
- Concentração de Ácido Nítrico Livre;
- Adição de Ions Sulfato.
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2.3-1 - Concentração de Urânio.
0 rendimento da extração alem de depender do nunc
ro de estágios (n) e da relação entre os volumes da fase orgânica
e aquosa (V°/Va) segundo as equações 1 e 3, depende também dos valores dos coeficientes de distribuição do Nitrato de Uranilo (» )
n
nos respectivos estágios.
Sabe-se que os coeficientes de distribuição de Nitrato de
Uranilo entre uma solução aquosa e o Fosfato de Tri-n-Butila diminuem fortemente com o aumento da concentração de Urânio devido ã
formação do complexo [UO2(N0a)j.2TBP] /5/. Nas mesmas condições,
o coeficiente de distribuição deverá ser proporcional ao quadrado
da concentração do TBP livre, isto é, não complexado na fase orgânica. Porém esta dependência quadrãtica só é observada a baixas
concentrações de Urânio, enquanto que nas altas concentrações
(> 100 gU/i) é aproximadamente linear. £ natural que esta dependên
cia do coeficiente de distribuição com o TBP livre na fase orgânica e com isso, diretamente, com a concentração de Urânio na fase
orgânica se estenda também à concentração na fase aquosa /S/.
Dos estudos e experimentos realizados na Unidade de Purificação ficou estabelecida a concentração de Urânio na fase organic
ca de 135 gU/£ e a fase aquosa com 270 a 340 gU/i.
Algumas usinas operam com concentrações mais altas como é
o caso da Usina de Malvesi (França) cuja concentração na fase aquo
sa varia entre 3S0 a 400 gU/1, em Port H pe (Canadá) com 300 gU/i
e outras com concentrações menores, como por exemplo na Inglaterra
de 200 a 360 gU/£ e na Suécia até 200 gU. 4 /8/.
2.3-2 - Concentração em Ácido Nítrico Livre.
Para que se consigam coeficientes de distribuição
suficientemente altos, que permitam, em poucos estágios, uma extr£
ção completa do Urânio, a solução aquosa de alimentação tem de con
ter, além do Nitrato de Uranilo, outros Nitratos como adjuvantes
da extração. Usa-se como adjuvante, em geral, o Ácido Nítrico e vá_
rios Nitratos Inorgânicos: NaNO,, Ca(N0 3 ) 2 , Mg(N0,) 2t Al(N0j)2.
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A dependência do coeficiente de distribuição do Urânio
coa a concentração de ions Nitrato fica constatada no estudo do
mecanismo de extração do Urânio pelo TBP ea sistema Nítrico investigado por Moore /17/
UOÍ (aq) + 2ND! • 2TBP —

003 003)2.1.99 TBP • 0,04 H20

H* (aq) • NtH (aq) • TBP (org)

=

WD,.TBP

(7)
(8)

As constantes de equilíbrio para estas reações são, respectivamente :

m

*v

|ü0»(H0,),.2TBp|,

I***II«*I:M:

(9)

|HNO3.TBP|

hi-

1 t i * 1 1 \lr\~ 1 1 iron I

(10)

onde a * fase aquosa; • « a fase orgânica e as quantidades entre parênteses, as concentrações moiares no equilíbrio.
0 coeficiente de distribuição do Urânio e definido pela
seguinte relação:
U

|U02.(N09)2.2TBP[,

Kl.
Combinando as expressões (9) e (11), tem-se:

» ü - KU|NO;|J |TBP|J

(12)

onde jTBP[0 é a concentração de TBP que não foi complexada pelo
Urânio. Se C é a concentração total de TBP, complexada e não com
plexada, na fase orgânica, então:
|?Bp|t - C - |HN0>.TBPI

- 2|uo2(NO,)a.2TBp|

(13)
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Fig. 8 - Distribuição do Nitrato de Urinio em Solução Aquosa de Ácido Nitrico e no Solvente Orgânico a 25°C /7/. (Solvente: 301 TBP em Que
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Fig. 9 - Aumento da Acidcz Livrc na FO com a Diminuição da Concentração de
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A Figura 8 mostra a distribuição do Nitrato de Uranilo
entre soluções aquosas de Ácido Nitrico a várias molaridadcs c
na mistura orgânica TBP e querozene (301:701).
Como o Ácido Nitrico também é extraível com o TBP, segun
do a equação (8) pode ocorrer uma acidez bastante alta na fase
orgânica, o que dificulta a recuperação posterior do Urânio da
fase orgânica (reextração) além de diminuir a capacidade do sol^
vente para dissolver Nitrato de Uranilo e promover a decomposição do TBP e do seu diluente.
A Figura 9 mostra a diminuição da concentração de Urânio
na fase orgânica com o aumento da acidez livre desta.
Em geral a concentração de Ácido Nitrico varia entre 2 a
3 molar /5/. Mas, com as soluções nítricas do Uranato de Sódio
na FA, matéria prima do presente estudo, contém Nitrato de Sódio, este também exerce a função de adjuvante da extração; é aâo
tada a acidez livre de 1 M em Ácido Nitrico na Usina de Purificação.

2.3*3 - Adição de Ions Sulfatos.
Para que se possa obter descontaminações satisfa
tórias num processo pratico de extração, deve-se suprimir, ou
pelo menos reduzir, o refluxo de Tõrio. A redução do refluxo pc^
de ser feita pela diminuição da concentração de ions de Tõrio,
por exemplo, por complexação preferencial. A complexação preferencial do Tõrio em relação ao Urânio pode ser feita por agentes como: fluoretos, fosfatos e sulfatos.
0 fluoreto seria um complexante ideal, se não apresentas_
se o problema de corrosão de equipamento e provocar a precipita
ção do Tõrio e das Terras Raras. 0 uso de fosfato também pode
provocar precipitações de fosfato de Tõrio durante o Processo
de extração, principalmente nos estágios finais da extração /5/.
Estudos realizados por Bril e Krumholz /5/ relatam resultados
plenamente satisfatórios do uso de sulfatos como complexantes.
0 ion Uranilo assim como o Tório formam complexos com o
ion sulfato de composição geral U 0 2 ( S ( M n 2 " 2 n ) e ThfS0O^"" 2 n )

27

com n * 1, 2, 3. Porém a constante de formação para o UOjSO,^,
o complexo de Urânio mais importante, c de 6,5 enquanto que a
constante de formação do complexo de Tório, ThSOi, , c de 1S9
e do Th(S0i,)2 aproximadamente 3000, portanto é de se esperar
que o Tório seja muito mais complexado que o Urânio, e assim ,
o ion sulfato deve diminuir muito mais o coeficiente de distri_
buição do Nitrato de Tório, reprimindo a sua extração.
Na unidade piloto usa-se 20% Na2SOi, sobre a massa de Ura
nio na solução de alimentação da coluna de extração.

2.4 - Setor II: Extração
A operação de extração consiste em se transferir o Urânio contido na fase de alimentação (FA) sob a forma de Nitrato
de Uranilo U02(NO3)2 impuro, para a fase orgânica (FO), na fo£
ma de um complexo U02(NÜ3)2.2TBP, deixando as impurezas na solução aquosa.
A fase orgânica é uma mistura de solvente-diluente.0 solvente mundialmente mais usado, em escala industrial, é o Fosfa
to de Tri-n-Butila (TBP) que apresenta as seguintes vantagens
e composição (Tabela 4 ) :
a) Estabilidade: 0 TBP é estivei em altas concentrações
de HNO3 nas temperaturas usuais de extração e reextração;
b) Capacidade de Extração: 0 TBP possui alta capacidade
de extração e seletividade para o Urânio (Tabela 3);
c) Segurança: 0 TBP não forma misturas explosivas espontâneas, mesmo quando diluído com varsol
ou querosene.
Mas, o TBP não pode ser usado sem ser diluido, pelos seguintes motivos:
a) A densidade do TBP sendo 0,980 g/ml é muito próxima a
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da água» tornando difícil a separação por diferença de
densidade;
b) Tem alta viscosidade, o que retarda a transferência de
•assa e facilita a formação de emulsõcs estáveis;
c) O complexo "Nitrato de Uranilo - TBP" seria tão estável que a reextração por água exigiria um grande número de estágios ou uma relação FA:FO muito elevada, o
que diminuiria a concentração de Urânio na fase aquosa;
d) 0 uso do TBP não diluído requereria um investimento mui.
to maior, considerando o seu alto preço em comparação
com o diluente.
0 diluente, geralmente, é um hidrocarboneto alifático e os
ais usados são:
a) Querosene: 0 mais econômico em escala industrial e
mais usado;

o

b) Hexano: Usado na Refinaria de Weldon Spring, mas apresenta perigo de explosão;
c) Varsol: Não muito usado pelas refinarias, pode ser usa
do também para a purificação do Tório, porém
seu alto teor de hidrocarbonetos aromãticos
(181) -influencia a degradação do TBP, o. que
aconselha um pré-tratamento.
0 diluente deve possuir características próprias, como:
a) Ser de baixo custo, jã que entra na mistura em maior
percentagem;
b) Deve ter completa compatibilidade com o TBP e o comply
xo TBP-Urânio;
c) Deve ser insoluvel em água ou quase insoluvel;
d) Deve ser estável' em presença de Ácido Nítrico concen -

trado;
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e) Deve ter baixa viscosidade e ser de fácil aquisição no
•ercadó.
No IPEN, o diluente escolhido foi o varsol e a mistura co
sendo 351 de TBP: 651 varsol. com uma densidade inicial a
*C de 0,833 g/ml. Contudo, a margem de segurança contra inver
o de fases é grande, pois a F0 no seu ponto de saturação alnça 1,020 g/ml contra 1,090 g/ml da fase aquosa, na operação
extração /8/.

COtiwâ tf nnwçao
Ct-Ml

UmtlrfM

r*\

Fig. 10 - Setor de Extração
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TABELA 4:

Fosfato de Tri-n-Butila

Propriedades do Fosfato de Tr i-n-Buti Ia /8/
Fórmula
Massa Molecular
Coloração
Densidade (g/ml a 25°C)
índice de Refração, n*s
Calor específico (cal/g°C a 25°C)
Ponto de fusão (°C)

(n-C*H,)3PO%
266,32
Incolor
0,9738
1,4245
0,41
- 80

Calor latente e vaporização (cal/gmol)
Ponto de ebulição 760 mmHg-(°C)

14.680
289

Ponto de ebulição 1 mmHg (°C)
Pressão de vapor a 100°C (mmHg)
Pressão de vapor a 25°C (mmHg)

121
Ca 1,0
0,006

Ponto de fulgor (°C)
Viscosidade a 30°C (millipoise)

146

Viscosidade a 25°C (millipoise)
Viscosidade a 20°C (millipoise)
Solubilidade em ãgua a 25°C (g/A)
Solubilidade da água no TBP a 25°C (g/A)
Tensão superficial a 25°C (dines/cm)

33,2
37,4
0,39

Constante dielétrica

7,97

29,5

64
25

Propriedades do Varsol (ESSO !Standard no Brasil)
Densidade a 15,5°C (g/ml)
Ponto de fulgor (°C)
Aromaticos (l)
Naftênicos (%)
Parafinicos (l)
Ponto de anilina (°C)
Kauri-butanol
Viscosidade a 25°C (millipoise)
índice de refração a 20°C
Curva de ebulição (°C)

0,790

42.
18
40
42
54
36
11,52
1,4379
160-198
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2.4-1 - Operação da Coluna de Extração.
ü0iCN0,)2aq • 2TBPorg - | U02(N03)2 2TBP|org

(14)

- A coluna de extração opera com quatro estágios teóricos
e 5,5 reais em fase orgânica contínua, com vazões até
100 t/h. C alimentada por um conjunto de duas bombas e
um gerador de pulso que funcionam simultaneamente. Cons_
truida em inox 304 contém 90 placas tipo "Nozzle" espaçadas de 50mm face a face ao longo de sua altura útil
de 4,5m, tendo altura total de 6,10m e diâmetro inter
no de 11,7 cm.
- A fase aquosa de alimentação é* injetada na parte superior da coluna e a fase orgânica é introduzida na parte
inferior, como mostra a Figura 10. Portanto, ao entrarem em contato, sob ação dos pulsos, a FA vai cedendo o
Urânio para a F0, conforme a reação acima.
Quando a concentração de Urânio fica constante
em cada AH ao longo da coluna, se diz que a coluna está
em equilíbrio, o que é comprovado pelas análises das
amostras, no laboratório. UM controle rãp:do pode ser
feito pela tomada das densidades dos líquidos, a uma de_
termi? ada temperatura. A coluna de extração leva cerca
de 8 L 9 horas para entrar em equilíbrio, come «e pode
observar na Figura 11.
A descontaminação das impurezas que acompanham
o Urânio depende em alto grau da concentração de Urânio
na FO de saída e em menor grau de concentração de Urânio
na FA de saída /5/.
A Tabela 5 apresenta uma comparação das impurezas
com seus fatores de descontaminação. As análises são seal -quantitativas e foram realizadas no laboratório de espectrografia do DEQ em estudos anteriores, nos quais ficou comprovado que na operação de extração é onde se dá
• principal descontaminação das impurezas, pela extração
seletiva do Urânio pelo TBP.
Segundo

a

literatura,

a descontaminação na ope
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ração de extração c da ordem de 981 /IO/. Teoricamente, a F0 deveria operar no seu ponto de saturação, e
aí, permanecer durante todo o tempo de operação. Porém, na prática, ocorrem desvios na programação podendo alterar o Fator de Extração para um valor não desejado (E < 1). Por isto foi estabelecido que a F0 deve
operar em torno de 851 do seu ponto de saturação, tendo-se, então, uma margem de segurança de 15l, com uma
concentração de Urânio de 135 gU/fc em fase orgânica.
Essa fase sai do topo da coluna levemente ácida
(0,05-0,06 N) em HNOse sofre uma expansão de 4,51 em
volume, que deve ser levada em consideração na etapa
posterior (Lavagem) /8/.
A F0 antes de ser encaminhada para a coluna de
lavagem, segue por gravidade a um sistema de filtros
coalescedores, que têm a finalidade de reter micro-cris^
tais orgânicos e quebrar a emulsão formada na extração.
Daí, então, o filtrado segue para a etapa de lavagem.
A FA de saída (refinado), sai pelo decantador in
ferior, praticamente sem Urânio (0,006-0,1 g/fc) e com
as impurezas e Ãcido Nítrico (0,8-0,9 N). E decantada
(eventual FO arrastada) e segue para um tanque de recu
peraçio, caso o Urânio residual seja maior que 20 ppm.
Esta "A sofre uma diminuição no seu volume de cerca de
8,51 /8/.
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U(»g/*>FA (refinado)
90
80
70
60

•

Entrada em Equilíbrio

^V

-J"

50
40
30
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h
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0 0

3
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9

tempo (h)
10 11 12 13

Fig. 11 - Curva de Equilíbrio na Coluna de Extração /8/.

. Tabela 5: Descontaminação de Impurezas na Extração do Nitra
to de Uranilo por TBP-Varsol /8/.
Impurezas no material
de Pa. t i d a - DUS
Elemento
ppm/U30e
B
Cu
V
Mo
Si
Th02
TR
Fe
Cd
Pb

2
10
40
5
6.5.IO 3
6.0.10»
12
1000
70
150

* Terras Raras.

Impurezas na FO
Fator de
de Saída
Descontaminação
ppm/U30a
0,3
1.4
11.0
3,0
80.0
79.0
1.58
14,0
0,1
1,0

6,66
7.14
3,64
1,66
81,25
76,00
7,5
71,5
700,0
150,0
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2.4-2 - Operação de Lavagem.

Fig. 12 - Setor de Lavagem

A FO carregada de Urânio (135 g/A), que vem da coluna de
xtraçao tem um elevado grau de pureza ( Tabela 5) , mas, não atin
e o chamado grau de pureza nuclear (ou qualidade nuclear) para
lguns elementos. Portanto, ê necessária uma lavagem da FO para
liminar estas impurezas e alcançar o referido grau.
A solução de lavagem usada no CEQ é Ácido Nítrico 0,2 M,
[ue constitui a fase aquosa (FA). £ introduzida na parte superior da coluna fazendo contato com a FO que entra pela parte
Inferior como se pode observar pela Figura 12.
Experimentos de laboratório indicaram que o alto grau de
>ureza era alcançado, em relação a quase todos os elementos,
tuando a relação de volumes variava entre 10 a 15. Foi adotado
> valor de FO:FA » 10:1.
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Sendo o Th sempre acompanhado pelas quatro Terras Raras
de Maior secção de choque em uma proporção máxima de 0,021 /8/,
este elemento deve ser perseguido rigorosamente. Na Tabela 6,
que reproduz dados de estudos realizados no CEQ /8/, pode-se ob
servar que a descontaminação na operação de lavagem alcançou valores superiores a 901%
Cerca de 6 a 7 horas depois de entrar em operação, com
fase orgânica contínua a coluna entra em equilíbrio, o que pode
ser verificado pelas densidades das fases, como mostra a Figura
13.
A F0 lavada e com o Urânio já em pureza nuclear, segue
para um tanque de decantação e daí ã coluna de reextração. Porém, esta FO sai da coluna com 110 a 120 gU/£, apesar de ter entrado com 135 gU/A. Esta diferença de concentração de Urânio
(cerca de 20 gU/í.) ê arrastada pela fase aquosa, junto com as im
purezas que se deseja eliminar. Segundo a literatura, este arra£
te de Urânio representa uma queda no rendimento de aproximadamert
te 151 /10/. Este Urânio, diluído na FA, é inerente ao processo
de extração por solvente onde é necessário "lavar" a FO para alcançar a pureza nuclear, e está presente em todas as refinarias
de Urânio do mundo, significando uma redução no rendimento do
processo, apesar de ser recirculado.

1

Rei.
Volume

FO ENTRADA

FO SAÍDA

1 DESCÕ*
FA SAlDA i MINAÇ

U Vazão Acidez Cone de Cone U Ai idez Cone de Cone U Acidez Th+TI
l^/V8 Cone
HNO3 (Th+TR)U g/l
g/A
i/h
HN03 (Th+TR)/U g/l
HNO3 Fator
(N)
ppm
(N)
ppm
10

138

52,8

0,06

76

114,2

0,02

8

121

62,5

0,08

2640

106,0

0,002

TABELA 6:

Descontaminação "D" na lavagem
Urânio na FA de Saída

/8/

4,4
84,0

154,6 0,48 17,2 9
U1.2I)
189
0,65 31,4 9
(19,5t)
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FO
OgA

Entrada cm Equilíbrio
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*

•»•
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Í
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Fig. 13 - Curva de Equilíbrio da Coluna de Lavagem.
Fase Contínua: Orgânica '8/
2.4.3 - Operação de Reextração.

Fig. 14 - Setor de Reextração
U0aCN0,)2.2TBP

• H20

Wa(N0,) 2 a q • 2TBPorg

(15)
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O Urânio contido na FO lavada tea alto grau de pureza, denro das especificações de pureza nuclear exigidas. Entretanto,
ile não pode ser usado para combustível, pois se encontra sob a
'orna de ua coaplexo orgânico:
|U0Í(N0J)Í.2TBP|
Portanto, é necessário que se faça a reversão deste U T Í io para a fase aquosa, a fia de que ele possa ser transforaado
a ua coaposto adequado para usos posteriores. Esta reextraçâo,
aabém, é realizada ea colunas pulsadas de placas perfuradas ,
perando ea contra-corrente, seaelhante à extração, coa ua Faor de Reextraçâo aaioT que ua (R > 1).
A FO coa 110 a 120 gU/4 ê introduzida pela parte inferior
9. coluna enquanto que a FA entra pela parte superior, como mos>
ra a Figura 14. Esta FA é fornada de água desaineralizada, só,
A leveaente acidulada com HN0 3 .
A transferência do Urânio da FO para a FA pode ser feita
frio ou a quente. No processo a quente hâ una melhora de ren->
Isento sob o ponto de vista industrial, reduzindo os custos ,
>is o aquecimento reduz o fator E*J como conseqüência do aumen> do número de estágios que passa de seis
tente) /12/. As temperaturas altas (60°C)
tncia do Urânio, elevando o rendimento da
sta forma, a relação de volumes entre as

(a frio) para 11 (a
favorecem a transfereextraçâo em 251.
fases ê reduzida. Co

> o TB? sofre uma certa degradação em temperaturas acima de
°C, a temperatura da FO deve ser mantida em torno de 30°C. Nas
FA é aquecida entrando na coluna em torno de 60°C. Porém, em
aiquer das duas alternativas (a frio ou a quente), o Urânio rç
dual na FO mantém-se baixo (<100 mg/*) /8/.
A coluna de reextraçâo, como as anteriores, para operar
rretamente, precisa atingir seu ponto de equilíbrio. Sendo a
tima a atingir esse ponto, já que é necessário que as colunas
e a precedem atinjam o equilibrio primeiro, necessita para is
cerca de 9 horas, como se observa pela Figura 15. Deve-se sa
entar, também, que é a coluna que opera com maiores vazões,pois
relação de volumes F0:FA ê de 1:1,15 /8/.
A FO de salda segue para posterior tratamento, enquanto
s a FA com cerca de 100 gU/Jt com alta pureza nuclear, é filtra

da seguindo para M I decantador que contem uaa casada de varsol
para reter gotículas de TBP eventualmente arrastadas pela FA.
Dal, então, vai ao tanque de estocagea, aguardando pela operação
de precipitação a DÜA.

FA de Saída (Nitrato de Uranilo Puro)
gU/l

80
Entrada em equilíbrio

90
100

teapo (h)
110

»

i

1 í

•

.

•

•

•

i — u _ j — i — i — u

3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

Fig. 15 - Curva da Entrada em Equilíbrio da Coluna de
Reextração /8/.
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2.4»4 - Balanço de Massa no Setor II - Purificação do
Urânio.

Col. Ext.

Col. Lav.

Col. Reext.
TBP F0

%•+.+

V«

TBP

IFA;utiL = uy

FA

FA

K

Fig. 16 - Fluxograma do Processo sem a Coluna Corretora
Designando por:
de Urânio que entra na coluna em FA por hoKl * raMassa(gU/h).

lufi: •

Massa de Urânio que sai da coluna em FO por hora
CgU/h).

(uf)

• Concentração de Urânio na FA de entrada da coluna
CgU/A).

(u!)

• Concentração de Urânio na FA de saída da coluna
(gU/A)•

(üp

• Concentração de Urânio na FO de entrada da coluna

CgUA).
(Ü!)

• Concentração de Urânio na FO de saída da coluna

(gUA).

V*

* Vazão da FA de entrada (t/h).

V?

* Vazio da FA de saída (t/h).

Vj

* Vazão da FO de entrada (t/h).

V?

• Vazão da FO de saída (t/h).
2.4*4.1 - Coluna de Extração:
Tem-se:

Coeficiente de distribuição

ü
„- .
» no estagio n:
Bn«*

jsii

(uf)

Relação de volumes V0:V0

n

n

que satisfaça

ya

Então:
(U!)V? + (PgjVo0 - (Uf)V? • (üjv;

(16)

Porém, as vazões são constantes e os líquidos imiscíveis
Vf - V? - Va
V? - V? - Vo
0 Urânio da FA de saída é desprezível; (Uf) « desprezível
(<10
a FO de entrada não contém Urânio.
° " ^
(U$)« zero
Portanto, em tese a massa de Urânio em FA que entra na co
luna de extração por hora é igual a massa de Urânio em FO que sai
da coluna de extração.

Jufl E «(U a )v a «(Ufor0 - iu?j E

(17)

«1

A concentração de Urânio na FO de saída C g M ) será

(18)

2.4*4*2 - Coluna de Lavagem:
,a „ a

ia ,,a

s r
A
(uj)vs n",)v;
«(upv; . c u
^

Os volumes são constantes e imiscíveis

V° « V° * Vc

vj

.a

,a

A FA de entrada é água desionizada, levemente acidulada,
)• zero.
A massa de Urânio da FO que sai da extração por hora |UjL
Igual a massa de Urânio na FO que entra na coluna de lavagem
JL , e esta é igual ao Urânio que sai na FO mais o Urânio arras_
3o pela FA.

^IB'-I^IL-

IU;IL*

irx

(19)

seja,
(U°)V° -(U°)V° +(U a )V a
0

1

1

Portanto, a concentração de Urânio (gU/A) arrastada pela
, sera:

(20)

2.4-4.3 - Coluna de Reextração:
a a
(U{)V; *(Ua)Va -(Upv; +(Ua,„a
)V

(21)

*l

Também na Reextração, tem-se: V* - V* • V o
Vj - V a - V a
A FA e HjO desionizada, pura ou levemente acidulada ,
(U«) * zero.
A concentração de Urânio na FO de saída é sempre menor
que 100 ppm •*• U? « zero.
Portanto, em tese»a massa de Urânio na FO que entra por
hora na coluna de reextração |üSL. que é a massa de Urânio na
FO de lavagem |U°|, é igual a massa de Urânio na FA que sai des_
ta coluna ]U a | R .

I^IL"

|U00IR«U;

Vo * U a V a « j ^

(22)

Então a concentração de Urânio (gU/fc) nuclearmente puro
no Nitrato de Uranilo, será:

(23)

Considerando-se uma Usina de Purificação que não recircu
le o Urânio arrastado pela solução de lavagem, o rendimento da
operação pode ter o seguinte desenvolvimento matemático:
Rendimento

U purificado na saída do processo
U impuro, a ser purificado

I«:IR
(24)

l«C'l
Pela equação (22)

|Ú a | R - |Uj| R - |Uj| L
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Pelas equações (19 a 17)

|Uj|R « |0j|L - |Uj|L - |ü"|L

I^IL-^IB-I^B

luSL

(25)

O que era esperado, já que quanto maior a perda na lavagem |U*|, menor será o rendimento.

2.5 - Setor III - Precipitação do Diuranato de Amônio DUA)
Chama-se Diuranato de Amônio (DUA) ao produto resultante
da reação entre a solução de Nitrato de Uranilo e o gãs amonea
(NH|) ou soluçio de Hidróxido de Amônio. Sua fórmula aproximada
é conhecida COTHO U 2 0 7 (NHI,) 2 , mas que e muito contestada pelos
pesquisadores. Segundo alguns, trata-se na realidade, de -uma
mistura de DUA com Triôxido de Urânio Hidratado /12/.
Um conceito geralmente aceito pelos especialistas é que,
a natureza física tanto quanto a composição química do DUA variam com o pK de precipitação /12/.
A precipitação do DUA pode ser feita por processo contínuo, semi-contínuo ou descontínuo, pelos seguintes agentes precipitantes:
a) Gás Amonea (NHa);
b) Hidróxido de Amônio (diluido ou concentrado);
c) Uréia.
0 produto final obtido é extremamente sensível ao método

**

que o originou e • alguns parâmetros: agitação, concentração dos
reagentes, velocidade de precipitação, temperatura e pH.
Portanto, a escolha do processo deve ter ea vista a posterior utilização do DUA. Seja para produção de U0 2 , UF*, U Metálico.
Acredita-se que maiores detalhes escapam do objetivo des_
te trabalho, jã que a purificação acaba na operação de reextração.

CAPITULO III

3.1 -' Reciclagem do Urinio Arrastado pela Solução de Lavagem
Pelo exposto nos capítulos anteriores, observa-se que na
etapa de extração o Urânio que entra no processo de purificação
sob a forma de Nitrato de Uranilo proveniente da dissolução do
DUS, é totalmente transferido para a F0. Isto é, teoricamente não
hi perda, já que, no máximo, o Urânio residual que fica no refina^
do deve ser em torno de 20ppm.
0 mesmo pode-se dizer da etapa de reextração, pois, aí ,
também, o Urânio residual que permanece na FO ê, no máximo, 100
ppm. Portanto, só na etapa de lavagem hí uma perda significativa.
Isto é, há uma queda no rendimento do p-ocesso.
O retorno da FA de lavagem contendo Urânio a ser recircu
lado, pode apresentar quatro alternativas, dé uso convencional:
- Injeção da FA da solução de lavagem na entrada da alimentação da coluna de extração.
- Coluna Dupla (extração com lavagem superposta).
- Retorno da FA da solução de lavagem a um tanque intermediário, para posterior acerto no tanque de alimentação da coluna de extração.
- Retorno da FA da solução de lavagem ao tanque de diges_
tão do concentrado.
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5.1*1 - Injeção da FA da Solução de Lavagem na Entrada
da Alimentação da Coluna de Extração.
Este é o mecanismo usado na Usina de Nalvesi
(França) /li/. A FA con o Urânio arrastado que sai da coluna de
lavages é injetada na topo da coluna de extração junto com a
alimentação desta, como mostra a Figura 17.
Ê evidente que o Urânio arrastado na operação de lavagem
é aproveitado, mas ao se introduzir um Urânio adicional na linha de alimentação a concentração original de alimentação na ex
tração ê alterada. E para que as condições de operação como por
exemplo o fator de extração permaneça o mesmo, uma quantidade
de Urânio impuro (original) deixa de entrar na linha do processo.
Isto sem esquecer o fato de que o Urânio adicionado jã
passou por duas etapas do processo de purificação nas quais foi
computado um custo operacional.
£ evidente o aproveitamento do Urânio arrastado, mas não
um aumento P O rendimento.
3.1-2 - Coluna Dupla (Extração com Lavagem Superposta).
Sistema usado no Projeto Thorex /li/. Apresenta
a vantagem da eliminação de bombas e tubulações. A F0 da coluna
de extração sobe para a de lavagem por efeito da diferença de
densidades das fases.
A FA de lavagem é injetada na parte superior da coluna
de lavagem e a fase de alimentação, contendo o Urânio a ser purificado, entra pelo ponto (B) deixando continuadamente a coluna pela parte inferior (ponto D ) , teoricamente sem Urânio, como
•ostra a Figura 18. Uma observação atenta mostra que esta altei:
nativa é igual a anterior, e se cai no mesmo esquema do dispose
tivo 3.1.1. Aqui, também, apesar do aproveitamento do Urânio, a
perda no rendimento continua sendo a mesma. 0 Urânio arrastado
pela solução de lavagem no interior da coluna penetra na coluna
de extração, somando-se â FA de alimentação original que entra
lateralmente.
As condições de operação originais devem ser alteradas

para que o Fator de Extração seja satisfeito (E > 1).
3.1*3 - Retorno da FA da Solução de Lavagem para um Tan»
que Intermediário para Posterior Acerto no Tanque de Alimentação da Coluna de ExtTação (Figura

Dispositivo usado antigamente no IPEN /li/. A FA
de saída da coluna de lavagem vai a um tanque intermediário e
depois segue para o tanque de acerto da solução de alimentação
da coluna de extração. Como pode-se observar na alternativa (c)
da Figura 19.
0 simples fato da FA de lavagem retornar a um tanque fora do processo, caracteriza a redução no rendimento, igual ao
valOT do Urânio contido na solução. Na Tabela 7 /li/, pode-se
observar as perdas ocorridas na etapa de lavagem, em um estudo
realizado no IPEN A perda média foi reduzida para 13,81, duTan
te este estudo experimental, em que se variavam propositadamente as concentrações de Urânio na FO da coluna de extração.
Tabela 7: Perdas de U na 2tapa de Lavagem da Usina do CEQ-IPEN
/li/N» OP

(u8) L (g/i)

(U?)L(g/*)

6
7
8
14
17
18
25

138
125
133
121
121
130
122

114
110
115
104
106
110
107

*v°/v8 -

10

U retido na FA
de Lavagem (g/£)
24
15
18
17
15
20
15

Perda de U
%
17,4
12,0
13,5
14,0
12,4
15,4
12,3
Média - 13,8

j
1
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3.1*4 - Retorno da VA da Solução de Lavage» ao Tanque de Pi'gestão do Concentrado.
Método adotado pela Usina de Port-Hope, no Canadá /li/.
A solução de lavagem ao sair da coluna é lançada no tanque de dissolução do concentrado DUS. Isto é, apenas um problema de reciclagem.
A Tedução do rendimento do processo é obvia, pois o Urânio reciclado da lavagem é também retirado do processo em curso, sendo encaminhado a um tanque externo, fora do processo de
purificação, como mostra a alternativa (D) da Figura 19.

3.2 - Rendimento do Processo de Purificação, Considerando o Reciclo do Urânio Arrastado pela Solução de Lavagem
Denominou-se de "Processo Convencional" ao processo de
Purificação do Urânio em colunas pulsadas, no qual o Urânio arrastado pela solução de lavagem é aproveitado através de uma das
quatro alternativas apresentadas no Capítulo 3, itens 3.1.1 â
3.1.4.
0 Tendiibsnto do Processo Convencional pode ter o seguinte
desenvolvimento matemático.
Designando:
|U'|c

B

Massa de Urânio que deixa de entrar na coluna de
extração para dar lugar ao Tetorno da FA de lavagem (gU/h).
« m u purificado na salda do processo
U impuro a ser purificado + U reciclado

nv - l l « ? l E * IOE
< I « Í I B - I«CIH>

+

1»? It)

Como se observa na equação acima, |U,| L , que representa a
perda na etapa de lavagem, entra no denominador da fração o que

diminui o valor do rendimento.
Coluna de Extração
IPO Saída

Coluna de Lavagem
FO Lavado
FA

A
Entrada FA
Oüt. de U)

Entrada de FO

0

Retorno â
Coluna de
Extração

Saída de Fa
c/impurezas

Saída FA de Lavagem

Fig. 17 - Retomo da Fase Aquosa de Saída da Coluna de Lavagem
pela Coluna de Extração.

Entrada de Sol. da
Lavagem

0

Saída da FO Lavada

Coluna de Iivagem

L

Entrada FA de Aliroen
taçao

B

Coluna de Extração H
Entrada de Fo

A

0
Saída de FA (quase sem U)
Fig. 18 - Coluna Dupla (Extração e Lavagem)
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ALTERNATIVA C
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T

Saída FA
.(Quase sem U)

ig. 19 - Retomo da Fase Aquosa de Saída da Coluna de Lavagem.
Alternativa C: Usina Piloto do CEQ-IPEN
Alternativa D: Usina Port Hope (Canadá)
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CAPITULO 4

4.1 - Coluna Corretora e seu Fluxograma no Processo

Como se pôde observar no capitulo anterior, os dispôsiti.
vos apresentados não corrigem o rendimento do processo. Eles sim
plesnente aproveitam o Urânio arrastado recirculando-o.
Foi com o intuito de, não só aproveitai' esse Urânio arras
tado, mas, também, corrigir a falha no rendimento, que foi desenvolvido o projeto de uma segunda coluna de extração.
Atualmente esta coluna já faz parte do processo de purificação, funcionando na Usina Piloto de Purificação do CEQ-IPEN.
Operandi com pequenas vazões (cerca de 0,1 da coluna de
extração I) e níveis de impurezas bem baixos, tem dimensões reduzidas e por :sto é chamada de Mini-Coluna de Extração II (abre
viadamente CE-II).
O dimensionamento desta coluna (diâmetro, altura, sistema
de pulso, etc.) encontra-se no Apêndice A.
4.2 - Localização da Coluna de Extração II
A mini-coluna de extração se situa, no fluxograma do processo, entre a coluna de lavagem e a coluna de reextração. Esta
é a posição correta porque ela recebe a FA contendo o Urânio ar
rsstado da coluna de lavagem e encaminha a F0 com ò Urânio extraído para a coluna de reextração. Em tese, a circulação da FA
que sai da coluna de lavagem, poderia ser injetada na coluna de

»«

extração II diretamente, pore», hi o problema do acerto da ácidos da solução que obriga esta a ser recolhida nua tanque, acer
tada ea outro e transferida a u» terceiro para alimentar a minicoluna.
4.3 - Funcionamento dá Coluna de Extração II. como Dispositivo
de Correção
A coluna de extração II opera no mesmo sistema químico da
coluna de extração I. Semelhante a esta, a mini-coluna opera com
quatro estágios teóricos e cinco e meio reais, devendo satisfazer o Fator de Extração (E > 1 ) .
n
A FA contendo Urânio, que vem da coluna de lavagem, ê in
treduzida pelo topo da mini-coluna, constituindo a fase disper
sa. A F0, mistura de TBP • Varsol, sem Urânio, entra pela base,
formando a fase continua. Segundo o esquema da Figura 20.
Enquanto a FA desce ao longo da coluna transferindo o Ur£
nio para a FO, numa operação em contra-corrente líquido-líquido,
esta sobe por efeito da diferença de densidades das fases e do
pulso, saindo pelo topo da coluna com o Urânio em pureza nuclear.
O mecanismo, pelo qual esta coluna age como dispositivo
de correção do rendimento do processo de purificação do Urânio,
é simples. Ela é receptora do Urânio qu*, convencionalmente, e
levado para fora do processo, conforme qualquer uma das quatro
alternativas citadas no Capítulo 3.
Então, para corrigir esta anomalia, este desvio, e preci
so que o Urânio não seja encaminhado para o "início" do processo, mas deve prosseguir para o seu firrl. A coluna de extração
II, como receptora do Urânio desviado, precede a uma extração,
tranferindo-o para a FO. Nesta operação, descontamina-o das impurezas acompanhantes e lança-o na corrente orgânica, com o Ura
nio puro, proveniente da coluna de lavagem.
A sua fase orgânica não necessita ser lavada, jâ que o
teor de impurezas é baixo, porque na coluna de extração I a des
contaminação e da ordem de 981 (Tabela 5 ) . Portanto, o Urânio
sofre uma segunda descontaminação de 981 sobre os 21 máximos das
impurezas restantes que permaneceram na extração I.
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Fig. 20 - Fluxograma da Recuperação do Urânio pela Coluna de Extração II

4.3.1 - Balanço de Massa na Extração I I .
*

A FA proveniente da lavagem e que alimenta a CE II,
tem|U?L que se transfere, teoricamente, para a F0 totalmente.
portanto, esta sai pelo topo da coluna com um valor |U?L
de
II
acordo com a equação do balanço de massa:

Kit
I

* IÜ!IF

b

"G^V 8 •(UpV -<&•)Vo + (Ua)Va

0 ETT

0

0

1

1

como (U 0 )Ec
- zero (FO « TBP)
• II
(ü í8 ),,B

« desprezível (<100 ppm)

|ü a | P

«<u a )v a «(u°)v°

U

O'EJJ

o

í

(U?) - CU 3 )-^*1
o
Vo

(27)

Esta é* a massa de Urânio
transportada pela FO que segue para a coluna de reextra
Çao, para se juntar ao Urânio da FO que sai da coluna
de lavagem.

A FO de saída de extração II segue para a reextração junto com a FO da etapa de lavagem. Elas são lançadas juntas em um
tanque com horoogenizador e esta mistura é que alimenta a coluna
de reextração em fase orgânica, num fluxo igual a soma das vazões das FO das duas colunas (lavagem + extração II). Portanto,
na etapa de reextração e volume da alimentação e a massa de Urânio ficam alteradas, em relação ao processo convencional:
FLUXO ORGÂNICO

- Vo - V } a y # • V |

(28)

QUANTIDADE DE U (g/h)

- |Uj|R- CV9.US)L+ (V°.UJ)E

(29)

|u°| + |u°|
CONCENTRAÇÃO MEDIA DE U(g/£) EM FO » — L L _ J L § U
V? • VS.
E

II

(30)

ss

4.5*2 - Rendimento do Processo de Purificação. Consideran
do a Introdução da Coluna Corretora no Fluxograma
do Processo.
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FAV*
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HNOi
Of2N
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TBP

0

0
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lUi^-uV

Jv*
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tf77\

0
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Fig. 21 - Fluxograma do Processo com a Coluna Corretora.
Neste caso o Urânio
purificado e recuperado na
coluna de reextração junto
mento da operação pode ser
mento:
»t»

arrastado pela FA de lavagem |UjlL é
coluna de extração II e segue para a
com a FO que vem da lavagem. 0 rendi
demonstrado pelo seguinte desenvolva

U purificado na saída do processo
U impuro a ser purificado

»*»

i"!i B

FO

H20

0

<kII

Vo
IBP

REEXTRAÇRO
—-^ „««
f*^^\ TBP

0W

Nio considerando significativas as perdas menores do que
100 ppm, tem-se:
|U?i p « lUfl, • |U«L

- |u;|. • |U?|. - |U»|. - |U»L . lU^L
i'L
»VL
II

U

Portanto:
ti"

-

» 1

(31)

Donde se vê que a massa de Urânio que entra no processo
e igual a massa que sai, com um rendimento (teórico) igual a 1001.
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CAPITULO 5

5.1 - "Parte Experimental

Como o objetivo principal deste trabalho ê provar que real
•ente a coluna de extração II aumenta o rendimento do processo
de purificação, mantendo o grau de pureza nuclear, a programação
experimental foi dividida em duas etapas.
Na primeira etapa realizaram-se operações na usina piloto
nas quais a coluna de extração II (coluna corretora) não fazia
parte do fluxograma do processo. Controles analíticos da concen
tração de Urânio e Tório foram realizados em todos os pontos de
interesse, ou seja na entrada e saída de cada coluna. A fase
aquosa de lavagem foi estocada em um tanque e usada posteriormente na segunc'a etapa.
De posse desses dados analíticos foi possível fazer um
balanço de massa do processo convencional e da descontaminação
quando a coluna corretora não fazia parte do processo.
Na segunda etapa novas operações foram realizadas, fazen
do a coluna corretora parte do fluxograma do processo.
0 controle analítico da concentração de Urânio e Tõrio
também foi realizada nos mesmos pontos analisados na primeira
etapa e na entrada e saída da coluna corretora; o que permitiu
uma comparação entre os rendimentos reais dos dois fluxogramas.
Durante todo o estudo procurou-se manter as soluções de
alimentação com as mesmas características para as mesmas operações realizadas, nas quais sempre se obedeceu aos parâmetros des_
i

critos em 2.3, ou seja, concentração de Urânio na FO da extração
de 1S5 g/i, acidez livre I N e i HNO» na FA de alimentação, adi_
çío de 201 de ions sulfatos sobre o Urânio, mistura TBP: VaTsol
35:65.
Antes de entrar em operação todas as colunas foram lavadas, assia como a mistura solvente-diluente foi tratada para que
não se obtivesse resultados falsos.
No estudo da descontaminação da coluna corretora, certos
requisitos foram observados para que a descontaminação fosse rea]^
mente efetiva, como na extração I.
A FA que flui continuadamente na saída da coluna de lavagem é recolhida em um tanque. Daí vai para outro onde devem ser
ajustados os referidos parâmetros e posteriormente segue para o
tanque de alimentação da coluna de extração II.
Estudos anteriores mostraram que a descontaminação não é
alterada quando se deixar de adicionar ions sulfato em soluções
de Nitrato de Uranilo quando a concentração de impurezas ê baixa, como e o caso da solução de lavagem que contém cerca de 2%
das impurezas originais jã que 981 foram eliminadas na etapa de
extração (Extração I). 0 mesmo acontece com o acerto da acidez
livre para 1 N em HNO3; observa-se que mesmo sem acerto da acidez a FA da lavagem sai com acidez cerca de 0,5 N, a extração é
completa e a descontaminação satisfatória. Todavia, a densidade
da FA, não auxiliada pela acidez, fica próxima da densidade da
FO que aumenta no decorrer do processo.
No presente trabalho, a FA que sejue para a coluna de ex
tração II vinda da lavagem, não recebe tratamento de ions sulfa
to, mas a acidez foi acertada para 1 N em HNO3. Esta providência
visa dois objetivos: Primeiro, facilitar a transferência de massa (conforme o item 2.3.2), e segundo, distanciar as densidades
das duas fases, evitando o risco de inversão no interior da coluna, o que inutiliza a operação.
Os resultados analíticos, deste estudo, constam nas próximas tabelas e foram realizados pelo Laboratório Analítico do
CEQ-IPEN.

.2 - Resultados Experimentais
5.2.1 - Operação N» K.l.
5.2.1vi - Programaçãoi
Volume inicial da solução
de Urânio
717 litros
Concentração de U na solu
ção de Nitrato de Uranilo.. 282,75 gü/£
Produção
6,82 KgU/h
Fator de Extração: E

« mj| -^—- » 1,01

Tolerância Analítica 0 • li
Coeficiente

- mü
de Distribuição:
11

(*)
ü

?
«——-«0,4727

U?

a) Parâmetros da coluna de extração I (CE 111).
V a « 23,87 £/h
0

FA acidez » 1 N em HNO,

.
FO '

i0
Pulso

ua -

285,58 gU/4
V - 51,0 */h
U* > 135 h ü / i

íl a8 f"«

(*)

1,27 cn
1,829 cm/s

b) Parâmetros da coluna de lavagem

FA

[ V,a -

FO

[vj -

Pulso a
af

5,1 t/h
53,3

i/h

1,9 cm
2,73 cm/s

(CL 114).

c) Parâmetros da coluna de extração II (Coluna Corretora) .
Não entrou em operação.
d) Parâmetros da coluna de reextração (CR 118).
Tipo de reextração - quente, temp * 60°C
FA

[vj - 61,3 t/h

FO

[vj - 53,3 i/h
a

«

1,27 cm

Pulso
af *

1,829 cm/s

5.2-1.2 - Resultados Analíticos da Operação K.1:
Tabela 8: Concentração de Urânio (gU/l)
0P-K.1
LAVAGEM

EXTRAÇÃO

N» OP
K.l-1
K.l-2
K.l-3
K.l-4
K.l-5
K.l-6
Média

ü°í
134,78
134,78
138,35
138,65
135,97
139,25

a

a

üí

í

üí

116,93
112,76
110,38
113,36
130,02
134,18

47,90
49,10
128,24
168,70
178,52
185,91

(136 ±2) (20±3) IO"3 ai9±10)

(126±63)

0,0188
0,0210
0,0180
0,0230
0,0240
0,0270

REEXTRAÇÃO
ü aí
í
0,142
0,164
0,105
0,131
0,172
0,129
(14±2)10_2

68,14
•90,15
90,64
90,74
-91,64
102,65
(89±11)
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Tabela 9:

Acidez das Soluções (N em HNú3)
0P-K.1

FO

FA

FO

FA

K.l-1
1.1-2
1.1-3
K.l-4
K.l-5
K.l-6

0,09

1,02

0,02

0,06
0,07
0,04
0,08
0,04

1,05
0,99
1,04
0,92

0,04
0,06
0,04
0,08
0,06

0,75
0,78
1,06
0,80
0,84
0,79

Tabela 10:

REEXTRAÇAO

LAVAGEM

EXTRAÇÃO
N» OP

1.01

FA

FO

0,04

Neutro
Neutro
Neutro
Neutro
Neutro
Neutro

0,05
0,04
0,02
0,03
0,06

Concentração de Tório (vgTh/gU)
0P-K.1

EXTRAÇÃO

LAVAGEM

FA

FA Entrada

Saída

REEXTRAÇAO
FA Saída

Operação

0,185

2,8 x 10

3.470

5.280,2

Tabela 11:

DESCONTAMINAÇÃO

Densidades das Soluções (g/A)
OP-K.l

EXTRAÇÃO

LAVAGEM

REEXTRAÇAO

N» OP
K.l-1
K.l-2
K.l-3
K.l-4
K.l-5
K.l-6

F0

FA

FA

FO

FA

FÒ

1,019
1,022
1,024
1,025
1,025
1,027

1,143

1,083

1,088

0,822

1,143
1,148
1,153
1,155
1,165

1,098
1,196
1,254
1,266
1,274

0,988
0,988
0,985
0,990
1,017
1,020

1,116
1,118
1,118
1,121
1,134

0,835
0,834
0,834
0,834
0,834

5.2-2 - Operação K.2.
Nesta operação depois do sistena ter atingido o
equilíbrio e de se operar a usina piloto sen a coluna corretora, até que o acúmulo de solução de lavagem fosse suficiente ã
alimentação da coluna de extração II, esta entrou em operação.
Procedeu-se desta maneira, para que se tenha resultados analíticos provenientes da mesma solução inicial.
Porém, para efeito de tabela esta operação foi dividida
em duas: K.2, quando a coluna corretora não estava operando e
K. 3 quando esta fazia parte da operação.
5.2-2.1 - Programação da Operação K.2:
Volume inicial da solução de Urânio .. 1000 litros
Cone. de U no Nitrato de Uranilo impuro
295,75 g/i
Produção

6,82 Kgfo

U
u v°
Fator de Extração: E = m - ^ - • 1,01

Tolerância Analítica

s

ya

1% (*)

U* = 0,45196
Coeficiente de Distribuição:
mnn • ——
a
y

a) Parâmetros da Coluna de Extração I (CE 111).

FA

F0

u?
v?

298,70 g/l

K

22,82 l/h

Acidez

B

v;

•

51,0 l/h

•

135,0 g/i

.»:

Pulso

s

'a
af

(*)

1,03 N em HN0 3
(pré-esttabelecido)

m

1,27 cm

m

1,829 cm/s

b) Parâmetros da Coluna de Lavagem (CL 114).
FA

(Vj -

FO

{Vj - 53,3 l/h

«.i~
Pulso l
I"a •
|af *

5,1 l/h

1,9
* cm
2,73 cm/s

c) Parâmetros da Coluna de Extração II (Coluna
Corretora).
Não entrou em operação.
d) Parâmetros da Coluna de Reextração (CR 118).
Tipo de reextração - quente, temp = 60°C
FO

(vj =53,3 l/h

FA

ÍV? « 61,3 l/h

Pulso fa

B

[af -

1

*27cm

1,829 cm/s

5.2-2.2 - Resultados Analíticos da Operação K.2:
Tabela 12: Densidades das Soluções (g/l)
OP-K.2

N» OP
K.2-1
K.2-2
K.2-3
JC.2-4

EXTRAÇÃO
FA
FO
1,050

1,01P

1,037
1,035
1,035

1,017
1,018
1,018

LAVAGEM
FA
FO
1,289
1,292
1,299
1,298

0,981
0,991
0,981
0,980

REEXTRAÇÃO
FA
FO
1,124
1,136
1,126
1,131

0,833
0,833
0,833
0,833
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Tabela 13: Acidez nas Soluções (N en HNO,)
OP-K.2
REEXTRAÇAO

LAVAGEM

EXTRAÇÃO
N* OP

—

K.2-1
K.2-2
K.2-3
K.2-4

FA

FO

FA

FO

FA

FO

1,19
1.17
1,03
0,91

0,08
0,04
0,05
0,07

0,69
0,62
0,64
0,66

0,06
0.08
0,05
0,04

0,04
0,03
0,03
0,04

Neutro
Neutro
Neutro
Neutro

Tabela 14: Concentração de Urânio (gU/1)
OP-K.2
EXTRAÇÃO

LAVAGEM

REEXTRAÇAO

N» OP
K.2-1
K.2-2
K.2-3
K.2-4
Média

FA

FO

0,014
0,010
0,010
0,024

139,55
137,15
138,35
134,78

FA
208,57
210,36
216,60
210,36

FA

FO
117,91
118,12
117,22
117,31

98,48
104,45
100,88
103,84

FO
0,054
0,098
0,085
0,039

(1±1)10~ 1 (137±2) (211±3) (117,6±0,4) (101±3) (7±3)10~ 2

Tabela 15: Descontaminação de Tõrio.
OP-K.2
EXTRAÇÃO

LAVAGEM

DESCONTAMINAÇÃO

FA Entrada

FO Saída

\

2

97,71

90

Operação K.3.
5.2-3.1 - Programação da Operação K.3:
a) Parâmetros da Coluna de Extração I (CE 111).
Iguais aos da OP-K.2.
b) Parâmetros da Coluna de Lavage* (CL 114).
Iguais aos da OP-K.2.
c) Parâmetros da Coluna de Extração II (Coluna Corre*
tora).
Volume inicial da solução de urânio
Cone. de Urânio
Relação Tôrio/Urãnio
Produção
Fator de Extração:

58 litros
192,95 g/t
1850 mgTh/gU
1,095 Kg/h

E * m - ^ £ - • 1,01

Tolerância Analítica:

Va
0 « II (*)

Coeficiente de Distribuição

s

m

D

»— —
Ua

* 0,6927

,/
rv a - 5,62 l/h

FA
LU? « 194,87 g/t

JVS - 8,2 t/h

(pré-estabelecido)

FO "
LU? - 135 g/l

d) Parâmetros da Coluna de Reextração (CR 118).
Tipo de reextração - quente, temp • 60°C
Relação volunes:

V a :V o - 1,15

FA

(71,15

FO

(61.87 l/h
a - 1.27 ca

Pulso

l/h

{

•f - 1.829 c*/i

5.2-3.2 -'Resultados Analíticos da Operação K.3:
Tabela 16: Densidades das Soluções («• g/l)
0P-K.3

Nt OP

EXTRAÇÃO I
" *

r
"
K.3-1
K.3-2

FA
FO
FA
1.035 1.020 1.298
1.036 1.020 1.298

EXTRAÇÃO II

LAVAGEM

FO
0.993
0.985

FA

REEXTRAÇÃO

FO

1.038
1,037

1,015
1.015

FA

FO

1.118

0.833

1.131

0,833

Tabela 17: Acidez nas Soluções (N es HN03)
0P-X.3
EXTRAÇÃO I

«t

OP

1.3-1
K.3-2

FA

0,96
0,94

F0

0,06
0,06

EXTRAÇÃO II
FA
FO

LAVAGEM
FA

FO

0,58
0,66

0,04
0,06

0,96

0,07

0,94

0,08

REEXTRAÇA0
FA

FO

0,04
0,04

Neutro
Neutro

Tabela 18: Concentração de Urânio (gU/i)
0P-K.3
EXTRAÇÃO I

EXTRAÇÃO II

IAVAGBt

REEXTRACAO

p

FA

FO

FA

F0

FA

FO

FA

FO

1

0,0217

140,53

204,10

127,65

0,0235

132,18

0,0223

140,41

210,35

110,38

0,0229

134,70

97,30
103.83

0,067
0.083

\ (22,0±0,4)10*» (140,47±0,08) (207±4) (119±12) (232±4)10*- (133íl,8) (100±4) (7±l)10*s
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Tabela 19: Concentração de Tório (wgTh/gU)
0P-K.3
EXTRAÇÃO II

DESCONTAMINAÇÃO

N» OP
X.3

FA ENTRADA

FO SAlOA

1850

14

V
99,24

F:D
1,3 x IO 2

5.3 - Balanços de Massa
5.3-1 - Balanços de Massa na Operação K.1.
5.3-1.1 - Coluna de Extração:
De acordo com a programação e com os val£
res médios da Tabela 8, tem-se:
'[Va - 23,87

l/h

iv° - 51,0

l/h

|UaJE « 6816,79 gü/h
|ü?lE - 6936,00 gU/h
|Ü?IB '

0.47 gü/h

Fator de Extração:

1,02
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5.3-1.2 - Coluna de Lavagem:
V a - 5.1 t/h
V

-53,3 t/h

Para o balanço de massa desta coluna, com os
«édios da Tabela 8, tem-se:
7248,8 gU/h

l"ílL

•

l»Mt

- 6371,1 gU/h

inílt

- 642,6

gü/h

Rendimento:

88,01

Arraste de Urânio pela FA:

8,86

5.3-1.3 - Coluna de Reextração:
ra

61,3 t/h
53,3 t/h

l'4m-se:
JUgJR - 6342,7
|ü!|R -

gU/h

7,46 gU/h

|ü?|R - 5457,7
Rendimento:

gü/h

86,01

5.3-2 - Balanço de Massa na Operação K.2.
Resultados Analíticos da Tabela 14.
5.3-2.1 - Coluna de Extração I:
Durante a operação a bomba dosadora
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FA apresentou uma vazio média de 22,92 ± 1,28 l/h4
Considerando-se:

c".)E

m

Va

m

(ü?)E

m

Vo

m

298 ,70 gV/l
22 ,92 ± 1,28 l/h

137 ,46 g\s/i
51 ,0 l/h

De acordo com a equação (18),
V a . v»_

u

i

23,47 */h

üf
Um valor bem dentro dos limites inferior e superior
2?,92 ±1,28 A/h.
Então, tem-se:
gU/h

Valores Teóricos

de

Valores Práticos

Kl

6816,33

7010,49

luSI

6816,15

69Ç7.00

Iu?|

0,18

0,23

,U

1,01

0,996

5.3-2.2 - Coluna de Lavagem:
V o - 53,3 A/h
Va -

5,1 A/h

*0 resultado em cima referido representa a média de 17 medidas
feitas no decorrer da operação.

| U j | L » 7261.0

gU/*

\\J\\L - 6232,8

gü/t

|U?I L • 1076,1

gU/i

Rendimento:

85,81

Arraste médio de Urânio na FA:

14,81

5.3-2.3 - Coluna de Reextração:
V a = 61,3
V o = 53,3
»

|UgJR = 6232,8 gU/h
Jü?) R =

3,7 gü/h

|Ua|R - 6191,3 gU/h
Rendimento:

99,31

5.3-3 - Balanço de Massa na Operação K.3.
Nesta operação a Coluna de Extração II fez parte do
fluxograma da Usina.
Resultados analíticos da labela 18.
5.3-3.1 - Coluna de Extração I:

Va « 22,92 ± i , 2 8

l/h

Jv a - 24,00 A/h
Vo - 51,00 i / h
|U:oJE - 7168,8 gU/h

JU?1 E -

0,53 gU/h

jUf JE - 7163,9 gU/h
O Fator de Extração * 0,999
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5.3-3.2 - Coluna de Lavagem:
Va \

5,1 t/h

» 53,3 l/h

Rendimento: 84,71
Arraste médio de Urânio na FA: 14,101
5.3-3.3 - Coluna de Extração II:

\

V a « 5,62

l/h

V o - 8.2

i/h

Fator de Extração: 0,996
Rendimento da Coluna: 99,6*»
5.3-3.4 - Coluna de Reextração:
V a = 71,15 i/h
V o * 61,87

l/h

Rendimento da Coluna:

99,121

5.4 - Comparação de Rendimento entre o Processo Convencional e o
Processo com a Coluna Corretora no Fluxograma
Considerando-se uma usina hipotética de purificação que
não recircule o Urânio arrastado pela solução de lavagem, 6 renc'jL
mento do processo é dado pela equação (25). Aplicando-se os dades
analíticos da operação K.l e K.2, tem-se 90,St e 84,6*, respectivamente.
Porém, não se tem notícias de nenhuma usina que não recij_
cule este Urânio já que a queda de rendimento é bem significativa.
0 Urânio arrastado pela fase aquosa de lavagem e responsável por esta queda no rendimento, é reciclado segundo uma das quatro alternativas apresentadas no Capítulo 3, e como já foi dito,
chamou-se a esse processo de purificação de Processo Convencional.
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5.4-1 - Rendliento do Processo Convencional»
'Segundo o desenvolvimento matemático, demonstrado
no item 3.2, o rendimento do Processo Convencional é dado pela
equação 26.
Lembrando que:
|uf|c • Massa de Urânio que entra na coluna de extração em FA, por hora (gU/h)
|U?|, * Massa de Urânio arrastado pela FA de lavagem por hora (gU/h)
|U |c
n

s

Massa de Urânio que deixa de entrar na colu
na de extração para dar lugar ao retorno da
FA de lavagem (gU/h)

Supondo-se um reciclo da FA de lavagem na operação
K.2 e de acordo com os resultados analíticos desta operação, obtcr-se-á um rendimento de 83,6).
Observa-se que neste caso da reciclagem o rendimento é levemente menor (83,61), isto é, a perda é um pouco maior, o
que está em acordo com o desenvolvimento matemático do texto.
5.4-2 - Rendimento do Processo de Purificação com a Coluna
Corretora no Fluxograma.
Qi indo a Coluna de Extração l i e introduzida no flu
xograma do processo segundo a Figura 20, há o aproveitamento do
Urânio arrastado pela FA de lavagem. O rendimento pode ser dado
pela equação (31).
Segundo os dados de programação e da Tabela 18, obtém-se um rendimento de 99,21.
Considerando as operações K.2 e K.3, tem-se a seguinte comparação de rendimento:
Fluxograma sem reciclo

n' • 84,61

Fluxograma com reciclo (Processo
Convencional)

n" * 83,6$

Fluxograma com Extração II

rf" * 99,21
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S.5 - Descontaiinação
A descontaminação total da operação K.l, segundo os dados
analíticos da Tabela 10, alcançou um fator de 2,8 x IO4 com respeito ao Tôrio. Considerando que o Tõrio 6 acompanhado pelas quatro Terras Raras de maior secção de choque de absorção numa proporção de 0,021 /8/, o teor das referidas Terras Raras no DUA puro produzido na operação K.l é cerca de 37 x 10' ppm, o que satis^
faz as especificações de Bril e Kunholz /5/ para a pureza nuclear,
que são 0,1 ppm para a soma dos elementos Sm, Eu, Gd, Dy ou seja
uma fator de descontaminação do Urânio dos elementos mencionados
de 10*.
5.5-1 - Descontaminação na Extração II.
Para o estudo da descontaminação na extração II ê
necessário que se disponha de dados comparativos com a extração I.
As operações K.2 e K.3, como já foi dito, tem a
mesma solução de alimentação inicial. Esta solução tinha uma rela_
ção Th/U de 90 ppm.
Como na operação K.2 a descontaminação foi da ordem de 97,71 (Tabela 15), a fase aquosa da lavagem e que alimenta
a Coluna de Extração II ficou com um teo" de Tõrio muito baixo.
Como a descontaminação é proporcional ã concentração de substâncias, aumentou-se propositadamente a quantidade de Tõrio na solução de alimentação da Coluna de Extração II, para se comprovar a
sua eficiência em termos de descontaminação.
Pelos dados da Tabela 19, a descontaminação foi
cerca de 99,241 com um fator de 1,3 x IO2.
A fase orgânica que sai da Coluna de Extração II
deve ter um grau de pureza igual ou maior do que o grau de pureza da fase orgânica que vem da coluna de lavagem, já que estas
duas fases são introduzidas juntas na Coluna de Reextração. A Tabela 20 mostra uma comparação dos graus de pureza das soluções oi:
gânicas de lavagem e da extração II, respectivamente.
Uma comparação dos grasu de pureza entre o Nitrato de Uranilo produzido nas operações K.2 e K.3 e o Oiuranato de
Amônio proveniente das mesmas com c Diuranato de Amónio padrão, é
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•ostrada na Tabela 21. Como pode-se observar, o DUA produzido a
partir das operações K.2 e K.3 encontra-se dentro das exigências
de pureza nuclear.
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Tabela 20: Coaparaçâo dos Graus de Pureza entre a FO Lavada e a F0 da Coluna de Extração II. 0P-K.3.
Análise Espectrográfica Semi-quantitativa.
(pg impureza/gü)

Elemento

FO Saida
Coluna de Lavagem

FO Saída
Coluna de Extração 11
(ppm)

(pp»)

Cd
B
Si
P
Al
Mn
Mg
Pb
Sn
Cr
Fe
Ni
Bi
No
V
Cu
Zn
*Não detectado.

0.4
»u 1.3
<\p

>260
*500

10
<
2
<
2
< 1*
< 1*
<
5*
•v 14
2
$
<
1
< 2*
<
3*
%
7
< 20*

t

<

0.1
*v 1.1
> 260
. «V» 150
*u 18
«v 2
»u 4
<
1
<
1*
<
5*
*v 20
<u 2
<
1*
<

2#

<

3*

*

«V

2
15

I
*

Tafcla 21: Comparação dos Graus de Pureza entre o DUA
Produzido con a Piloto Operando com as Colunas I e II de Extração e Um DUA Padrão.
Analise Espectrogrãfica Semi-quantitativa.
(ug impureza/gU)

Elemento

Cd
B
Si
P
Al
Mn
Mg
Pb
Sn
Cr
Fe
Ni
Bi
Mo
V
Cu
Zn

Nitrato de Uranilo
Coluna de Reextração

0.1
•V 0,3
«V 40
t 70
•v 20
2*
1> 3
1*
1*
5
*v 14
2
1
2
3*
*\» 0,5
20

DUAN
OP-K:.2 - K.3

0,1
«V 0,2
«V 30
< 25
<
4
<
2*
<
2
<
1*
<
1*
<
5*
< 14
<
2
<
1
<
2
<
3*
4 0,5
< 20
<

DUAN
Padrão /10/
<
<

<
<

0,1
0.1
110
55
14
-

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

2
1
1
3
14
2
1
6
11
0,5
50

CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS

A validade de se estudar o processo de purificação por ex
tração con solventes, assim como meios que recuperem o Urânio arrastado e elevem o rendimento, é, sem dúvida, justificada pela im
portância cada vez maior do Urânio no setor energético.
Durante o presente estudo, o maior rendimento, quando a
Coluna de Extração II nâo operava, foi verificada na operação
K.l. Alcançou-se cerca de 10,51 em massa, o que representa uma
perda total de 9,51 com um arraste médio de Urânio de apenas
8,861 e uma descontaminação de 2,8 x 10*. Um resultado excelente.
levando-se em conta o agravante de ter sido a primeira operação
quando as colunas encontravam-se "lavadas" e o solvente-diluente
tratado, provocando um retardamento do equilíbrio das colunas.
Porém, serviu te suporte às operações posteriores, nas quais se
tinha disponibilidade de Nitrato de Uranilo impuro, suficiente pa
ra que a usina operasse com e sem a Coluna de Extração Ii.A oper; ção K.2, apesar de ter apresentado um rendimento
menor cerca de 84,61, representa melhor a realidade do processo
de purificação adotado, jã que as colunas operaram em pleno equilíbrio.
Durante esta operação, a Coluna de Extração foi a que alcançou um rendimento mais elevado (99,61) contra 85,81 para a
Coluna de Lavagem e 99,31 para a reextração. O arraste de 14,81
de Urânio pela FA de Lavagem está de acordo com a literatura que
prevê 14 a 161.
Com respeito â operação K.3, embora tenha ocorrido um arraste de Urânio em torno de 14,101, o rendimento total da operação alcançou 99,21. A Coluna de Extração II recuperou o Urânio a_r
r-astado, enviando-o para a reextração junto com a FO proveniente
da lavagem, aumentando o rendimento da operação em cerca de 14,61

coa relação a operação K.2.
Quanto à descontaminação, en ternos Th/U, foi de 97,701
na operação K.2, enquanto que na operação K.3 de 99,241, valores
tio próximos que se permite co.icluir que a introdução da Coluna
de Extração II no fluxograna do processo não altera a descontaminação. A análise semi-quantitativa das FO da Coluna de Lavagem e
da Extração II mostra que o grau de pureza se mantém satisfatório,
o que também foi comprovado pela análise do Nitrato de Uranilo pu
ro e posteriormente Diuranato de AmÔnio e que se encontra dentro
do padrão de pureza nuclear adotado.
Como previsto, a Coluna de Extração II comportou-se similarmente a Extração I, ambas com um rendimento de 99,61 e uma de£
contaminação superior a 951.
Fica evidente que o rendimento do processo de purificação
por extração com solvente em colunas pulsadas tem um substancial
aumento no seu rendimento com a incorporação de uma segunda coluna de extração operando com a FA proveniente da lavagem, e que a
pureza do produto final (OUA) se mantém dentro dos padrões de pureza nuclear.
Como sugestão, seria conveniente um estudo da viabilidade
econômica relacionando o custo da incorporação de uma segunda Coluna de Extração com o aumento do faturamento de uma usina de purificação. Tal estudo deve ser dirigido em termos industriais, ji
que não foi realizado neste trabalho pela impossibilidade de se
calcular os custos era uma unidade de demonstração tal como é a
Usina Piloto d_- Purificação de Urânio do CEQ-IPEN.
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APÊNDICE A

PROJETO DA COLUNA CORRETORA

A.l - Pimensionamento da Coluna de Extração II

O dimensionamento de colunas pulsadas para uso de soluções concentradas de Urânio na operação de extração líquido-líquido não é simples, pois quando a FA cede o soluto ã FO, hã in
terferência de difusão e, #m cai^ AH ao longo da coluna, de altura H, hã uma determinada concentração de Urânio nas fases aquo
sa e orgânica, o que coloca a coluna pulsada na categoria de um
"extrator diferencial". Deste modo, um projeto de colunas deveria ser baseado no conceito de altura de uma unidade de transf£
réncia (HTU). Porém, mesmo supondo as concentrações em equilíbrio, não se tw& uma relação linear entre elas, e o uso de fõrmu
Ias, determinadas por cálculos em soluções diluídas, não podem
ser aplicadas, e sim métodos gráficos /9/. McCabe diz que: "0 mé
todo direto do HTU, para a determinação da altura da coluna é
muito útil quando a linha de equilíbrio é reta e a curvatura da
linha de operação é negligenciável" /16/.
Perry relata: "Quando a concentração da solução é alta e,
portanto, se afasta das leis ideais de diluição, não se pode usar
equações, mas só métodos gráficos"/9.20/. 0 método gráfico recorre
a dados fornecidos pelo laboratório e arranjos experimentais como colunas pequenas, unidades piloto.

0 dimcnsionamento aqui apresentado é baseado no estudo
realizado por França e Messano /9/.
A.l-1 - Calculo do Diâmetro da Secçâo Otil da Coluna.
A Coluna de Extração II da Unidade Piloto do
IPEN tea um funcionamento semelhante a Coluna de Extração I, só
que de dimensões reduzidas. Assim sendo, todos os coeficientes
(distribuição , extração) devem ser compatíveis com o comportamento de uma coluna de extração normal, pois o sistema químico
é igual.
A FA de alimentação da mini-coluna contém cerca
de 200 gU/A com vazão de 5 l/h, que ê a fase que vem da coluna

de lavagem.
Coeficiente de distribuição mU • - ^
IT

c

13S

* 0,675

200

Aceitando-se o valor do Fator de Extração El = 1,01 (E>1)
A relação de volumes será" áe 1,5 e a vazão da fase
orgânica de 7,5 l/h; portanto, uma vazão total de 12,5 l/h.
A literatura admite como normal uma vazão de 100
2
A/dm /h de secção da coluna dentro de 70-801 do limite de afogamento, operandi em fase orgânica contínua /9/.
Portanto, se tem uma área (S) , transversal de
2
125 x 10"' m .
Como a área transversal (S) pode ser dada pela equa_
ção

S--S2I4
onde o parâmetro D é o diâmetro da Coluna. Considerando-se uma margem de segurança de 251, então o o diâmetro da coluna (D) deve ser
de 5,0 cm.
Área transversal (S) * 125 x IO" 5 m 2 .
Diâmetro da Coluna (D) - 5,0 cm
A.1.2 - Direensionamento dos Decantadores.
Os decantadores têm por finalidade possibilitar um

teapo de decantação razoável entre as fases, para que não ocorra
•1stura das.mesmas na coluna seguinte. 0 teapo necessário para
uaa boa decantação ê entre 20 a 45 ainutos (fornecido experimentalaente pela usina piloto), e também foraar a interfase, entre
a fase contínua e a dispersa, a qual deve ser aantida nuaa deter
•inada posição para que se tenha vazões de saída constantes. A
flutuação da interfase corresponde a amplitude do pulso no decantador, e é i a parâaetro iaportante na determinação do diâmetro do
decantador, já que a amplitude é inversaaente proporcional ao qua
drado do diâmetro /9/. Coao a fase contínua é a orgânica, a inter
fase se situa no decantador inferior, sendo a fase decantada a
aquosa.
Os parâaetros: amplitude, diâmetro, volume e altura do de
cantador estão intimamente ligados. Assim, a escolha dos melhores
parâmetros deve ser feita por tentativas. A Tabela 22 mostra as
alternativas realizadas satisfazendo as equações 32 a 34.

D2h

V - 2tJ.Va
a'
(32)

D
(33)

(34)

Onde:
V

Volume do decantador

D

Diâmetro do decantador

a

Amplitude do pulso no decantador

h

Altura do decantador

*d
Va

Tempo de decantação
Vazão da fase aquosa • 5,0

a'

Amplitude do pulso na coluna de extração II • 1,95cm

D'

Diâmetro da coluna de extração II • 5,0 cm

l/h

«V

Tabela 22: Escolha dos Melhores Parâmetros.

entativa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

V

'd
(•in)

(D

20'
20
22
25
25
21
21
22
22
17

3,33
3,33
3,66
4,16
4,16
3,50
3,50
3,66
3,66
2,83

a
(c«)
0.5
0.3
0.3
0,23

0.4
0.4
0,34
0,34
0,29
0,34

D
(Oi)

9.9
12,7
12,7
14,6
11,0

n.o
12,0
12,0
13,0
12,0

h
(ca)
33,9
26,3
28,9
25,0
44,0
37,0
30,0
32,0
27,7
25,0

A escolha recaiu na tentativa n 9 9. Na n 9 2, também os
valores estão compatíveis, mas o tempo de decantação é o mínimo
permitido.
Portanto, os decantadores, superior e inferior, devem
ter as seguintes dimensões:
Diâmetro do decantador « 13,0cm

Altura do decantador • 27,6 an

*° f Massa/Massa

L. Eq.

L. Op.

Massa/Massa FA

Fig. 22 - Linha de Equilíbrio e Linha de Operação en Coluna de
Extração /9/.

A.1-3 - Altura da Coluna de Extração II.
Como já foi dito, o cálculo da altura útil da co
lima não pode ser realizado por »eio de equações, aas, sia, por
processo grafico. Pouco se conhece sobre os detalhes técnicos
do processo de purificação, sendo difícil aedir as resistências
das fases, una independente da outra e assia analisar o (HTU) en
cada fase. Portanto, o aétodo aplicado foi o de obter o* (HTU)
por extrapolação de uaa unidade conhecida (Extração I ) , dos dados conseguidos ea laboratório e do aétodo gráfico /9/, usandose o aesao sisteaa quíaico.
A altura de uaa unidade de transferência (HTU) /23/ é dada ne
Ia seguinte equação:
(HTU) -

±
K^a (1 - x)f.cS

(35)

Onde:
(HTU) * Altura de uma unidade de transferência (m)
L
* Vazão molar da FA com soluto (moles/h)
K

« Coeficiente global de transferência de massa (mol g/h m 2 Ac) relativo ã fase L

a

* Área interfacial de troca (m 2 /m 3 )

x

* Fração molar média do soluto no líquido

f

» Média logarítmica

c

* Concentração molar média FA (moles/m')

S

* Area da secção transversal da coluna (m2)

Mas não se pode aplicar esta equação, pois o K, ei um sis
tema onde o coeficiente de distribuição do soluto entre as fases não é constante (como se pode observar na Figura 22, a linha
de equilíbrio para a extração é curva); deve ser substituído por
k., coeficiente individual. Tanto o k L como a área interfacial
"a" são impossíveis de se conhecer nas condições de operação /9/.
Para se determinar a altura (H) da coluna pelo método di

Tato H * N (HTU), recorre-se ao calculo do N t por integração gráfica e o (HTU) por aeio indireto.
Determinada esta coluna piloto, ela pode servir de referência para projetos posteriores. Segundo Logsdail /14, 9/ e Daaiani /9/, a altura teórica (HTU). da unidade de transferência pa
ra una coluna de diaaetro D', conhecida a altura teórica da unida
de de transferência (HTU) de una coluna de diaaetro D que opera
nas aesaas condições, i dada pela expressão:

(HTU)' - (HTU) e , , , , «

(D

' " D)

(36)

Onde:
(HTU)' * HTU da coluna sob projeto (a)
(HTU) * HTU da coluna de referência (m)
D'

« Diâmetro da coluna sob projeto (ca)

D

* Diaaetro da coluna de referência (ca)

A coluna de referência, neste projeto, é a coluna de extração I da Usina Piloto do IPEN, coa as seguintes características, englobando o rendiaento de 75$ /9/:
Altura útil
H
Diaaetro
D
Núaero de unidades de transferência .. N
Altura da unidade de transferência .. (HTU)
Altura da unidade de transferência
teórica

*
*
*
•

4,5a
12 ca
4,15
— 2 - • 1,1a
N

(HTU) - 0,75 (HTU)• 0,82a

Substituindo-se estes valores na equação (36), tem-se, pa
ra a Coluna de Extração II, com ua diaaetro de 5,0 cm, uma altura
da unidade de transferência (HTU)' de 0,733a.
Como a altura teórica da Coluna pode ser dada por H- Nt (HTU)
• considerando-se ua rendiaento de 751 /9/, tem-se que a altura
real (H) da Coluna ê de 4,05m.
Já que a distância entre as placas da Coluna de Extração
II devt ser igual a da Coluna de Extração i (50na) /8/, tem-se

ua nuaero de ti placas perfuradas na Coluna de Extração II.
Altura da unidade de transferência (HTU) * 0,733a
Altura real da coluna (H) - 4,05a
Numero de placas perfuradas na coluna • 81
A. 2 - Dimensionamento do Sistema de Pulso
Nos contactadores diferenciais a energia proveniente só
da diferença de densidades das fases é, normalmente, insuficiente
para produzir a dispersão necessária da fase dispersa na contínua.
Coao o processo envolve substâncias corrosivas e radioativas, o
ideal é que se forneça a energia necessária através de ua equipa
aento que não apresente probleaas de aanutenção. Daí a preferência pelo sisteaa de pulso. Ele se coapôe dt ua notor elétrico gerador de pulso e da linha de transaissão.
a) Gerador de Pulso.
Na Usina Piloto do IPEN se adota o gerador de pulso me
cinico, tipo bomba de pistão, acionado por um motor de velocidade
constante. Coapõem-se de ua pistão (P) acionado por uma biels. (B),
acoplado a ua pulaão de teflon cujo volume pode ser regulado por
ua dispositivo aecânico manual que varii o curso do pistão como
aostra a Figura 23. Trabalha com ua cui ;o variável e freqüência
fixa (90 ciclos/min), de modo que se possa obter um "af" desejado
no sisteaa considerado.
0 gerador de pulso só tem dois tempos: o de aspiração
e o de recalque. Na aspiração, coa o recuo do pistão que parte da
posição (3), passa pelo ponto (6) e continua descendo até a posição (9). Nesse ponto, a aspiração é máxima e o cilindro estará com
pletamente cheio e o 1* tempo completo. Continuando o movimento de
rotação, a biela (B) empurra o pistão (P) para cima, iniciando a
descarga, que termina no ponto (3). Portanto, o tempo positivo do
gerador de pulso vai da posição (3) a (9) (área tracejada na Figu
ra 23), que corresponde a aeio ciclo de funcionamento do gerador.
O volume admitido na camera do gerador deve satisfazer
as condições de pulso da coluna, e não deve ser maior do que o voluae entre placas adjacentes /9/. Tem-se então coao limite, a aitu
ra (a * SO an) entre placas; e o volume máximo (Va) a ser pulsado

Fig. 23 - Curva Senoidal Descrita pelo Deslocamento da Bida.

e
Fig. 24 - Gerador de Pulso
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pode ser dado por:

Vm - -1tI)2-a
4

(37)

Onde:
Vm * Volume máximo a ser pulsado
D * Diâmetro da coluna
a « Distância entre as placas
Substituindo-se os valores na equação (37), tem-se um volu
me máximo a ser pulsado de 98,17 x 10"* ir.\o que implica
em
49,09 x 10"' £ como o volume de meio ciclo (K).
Considerando a onda como senoidal /9/, sua vazão V
na
unidade de tempo ê dada por:

V z • KTrf cose

(38)

Onde:
V. « Vazão
K
f

» Volume de meio ciclo
• Freqüência (ciclos/s)

A vazão é máxima na posição (6), onde ô. * zero; Então a
vazão máxima é de 2,31 x IO"1
l/s.
0 líquido não deve ficar em contato direto com o pistão,
pela sua ação corrosiva e radioativa, mas, de preferência, por in
termedio de um diafragma (pulmão) que pode ser de teflon ou outro
material adequado. Como mostra a Figura 24, onde (A) é a camisa
de inox, (J) o diafragma de teflon, que toma a posição vista em
(a) na aspiração com o recuo do pistão (P) no interior do cilindro (C), (o) é o óleo que transmite o movimento recebido do pistão.
Em (a) o pulmão está cheio com a quantidade de líquido prevista pe
Io volume do gerador, de acordo com a curva de calibragem. Em (b)
o pistão foi acionado pelo volante (V), comprimindo o óleo que leva o diafragma a esta nova posição, descarregando o líquido pela
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abertura (M). Como se pode notar, o líquido não entra em contato
direto com as partes moveis do gerador de pulso.
b) Linha de Transmissão de Pulso
0 pulso é transmitido à coluna por meio de uma linha la_
teral que liga o gerador ao decantador inferior, através do próprio
líquido circulante da linha. A conexão de altura "L" (Fig. 25) deve
ser suficiente para que haja equilíbrio entre as duas colunas líqui
das (equilíbrio de carga estática), evitando, assim, a pressão do
liquido sobre o pulmão, aliviando pressões que possam causar vazamentos. A linha de transmissão deve ser convenientemente dimensionada para prevenir "cavitação" que eliminaria o sincronismo necessá
rio que deve ser mantido no conjunto. Portanto, o projeto do sistema de transmissão do pulso, deve levar em consideração que a pressão total atuante sobre ele nunca deve ser maior do que a pressão
de vapor do líquido pulsado /9/.
A pressão total (P ) num sistema pulsado é a soma de 3
diferentes pressões:

P

t * Ps

+ P

c .* P a

(39)

P_ f a pressão estática, que é nula desde que se situe
o gerador de pulso a uma altura conveniente, de modo que o'P
da
linha lateral :eja igual ao Pg da coluna. A pressão de fricção (Pc)
é muito baixa e pode ser negligenciãvel /9/. A mais importante é a
pressão de aceleração (P ) que se desenvolve principalmente na tubu
lação que conecta o gerador de pulso ã coluna. Deve ser computada
para qualquer ponto do ciclo.
Considerando a forma do pulso como senoidal, a velocidade
e a aceleração estão defasadas em 90°. Isto significa que a pressão
de aceleração (P_) e a perda de pressão estão fora de fase. 0 valor
mínimo (mais negativo) da pressão de aceleração é dado por /9/:
8 6KLirf2

„
a

min

d2g

. Sen 2irf.t

(40)
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Fig. 25 - Coluna Pulsada com Gerador de Pulso
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K »
L*»
6 •
f •
d *
g •
t «

Volume do pulso (m3)
Comprimento da tubulação (m)
Densidade da solução na tubulação (Kg/m1)
Freqüência (ciclos/s)
Diâmetro da tubulação (m)
Aceleração da gravidade (m/s2)
Tempo (S)

Para a coluna, a pressão de aceleração será:
K
L
6
f
g
d

•
*

49,09 x IO'6 m 3
4,05 • 0,277 + 0,277 = 4,46 m
992,8 Kg/m3
90 ciclos/min B 1,5 ciclos/s
9,81 m/s 2
5,0 cm

Na posição de máxima aceleração (pistão todo em cima) a V£
locidade é nula.
Pela equação (40) a pressão de aceleração na coluna será:
Pa, « - 501,2 Kgf/m2
0 dimersionamento "L" da linha lateral deve ser tal que
sua pressão hidrostãtica anule a da coluna. Operando-se em FO con
tinua, o líquido da linha lateral é a FA de saída da lavagem
(6 • 1252 Kg/m ) . De acordo com a equação (36):

p; . JiliL - JLi - p
5

8

g

5

Onde:

P * Pressão hidrostãtica na coluna
P* • Pressão hidrostãtica na linha
9

L
L1
6
6'

•
•
•
*

Comprimento da coluna
Comprimento da linha
Densidade do fluido (FO) na coluna
Densidade do fluido (FA) na linha

(41)
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Tem-se para o comprimento da linha (L') 3,5m.
Estimando 6 diâmetro da linha como 2,Sem, tem-se uma pres
m

•

são de aceleração (P ) para a linha lateral de -1984 Kgf/m . Por
tanto, a pressão de aceleração total será
P

a*

- (P ) • (P ) • -2485,2 Kgf/m2
ai

a2

A condição para funcionamento correto do sistema, sem cavi_
taçlo, é que a pressão de aceleração mínima disponível no gerador
de pulso seja maior do que a tensão de vapor (6 ) do líquido puls£
do (6 * 167 Kg/m 2 ). Considerando a pressão atmosférica (P a t m ) de
1000 Kgf/m2, a pressão de aceleração mínima disponível será portan
to de 7514,8 Kgf/m2. Um valor bem maior que a tensão de vapor do
líquido pulsado (6 * 167 Kgf/m 2 ), o que garante a operacional idade
do sistema sem cavitação.
A.2-1 - Freqüência Máxima de Pulso Permissível.
A Coluna de Extração II trabalha com uma freqüência
de 90 ciclos/min mas, é importante conhecer o limite máximo de freqüência na qual ela pode operar sem que ocorra cavitação.
A pressão de aceleração (P ) no gerador de pulse ê
/9/:
P

a ' <-patm>

+

<V

f42

>

Lembrando que:
p

atm
«v
d
y
h
L
*

" 1 0 0 ° K * f/m2
* 167 Kgf/m2
- 0,025 m
« 9,81 m/s 2
- 49,09 x 10"* •*
- 3.5
• 1252 Kg/m»

De acordo com a equação (42), tem-se uma pressão de
aceleração admissível (v \ « A B»*a/(«f Am *«.i-~ J- _<*»»* «>_*/_»
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que acarreta uma freqüência máxima de pulso (f) de 199 ciclos/min,
dada pela equação (40), quando Sen 2vf.t • 1, que é a posição de
máxima pressão.
Pressão de aceleração admissível no gerador * -9833 Kgf/m 2
Freqüência máxima de pulso permissivel » 199 ciclos/min
A.2-2 - Potência Máxima de Carga m

Gerador de Pulso,

A equação que possibilita conhecer a potência em
un gerador c o produto da vazão do gerador pela pressão total:
W - V P. « (K.n.f.Cos )(P a • P
3u

t

ca

• PJ
C

(43)

S

0 ponto de máxima potência está defasado do ponto
de maior pressão de 90 e está no maior valor do ângulo de fase
do pulso do ciclo, e está 90° fora de fase com o ponto de maior
pressão: Cos 8* -1. Lembrando, ainda, que V * 2,31 x 10"" m 3 / s e
a pressão total * -2485,2 Kgf/m 2 e considerando um fator de segurança ttVSOl.a potência máxima de carga no gerador de pulso é de
57,41 x IO" 2 Kgm.
Portanto, o sistema de Extração II consta de:

COLUNA

Diâmetro secção útil
Altura secção útil
Número de placas
Distância entre placas
Vazão média (FO • FA)

*'
>>
•>
«•
••

DECANTADOR

Volume
Altura
Diâmetro
Tempo de decantação
Flutuação da interfase

«
**
«
«•
*•

*

PULSO

Volume pulsado
Freqüência
Pressão de aceleração

Freqüência máxima permissivel
Potência máxima carga no gerador

5,0 cm
4,05 cm
81
50 mm
12,5 */h

3,66 l
27,7 cm
13,0 cm
22 min

2,9 mm

49,09 x 10"' l
90 ciclos/min
•2485,2 KgF/m2
3,3 ciclos/s - 199 c/min
11,48 x 10"' c.v.

