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SUMARIO

No presente trabalho será descrito um método ,que permite determinar as grandezas termodinâmicas para a solubilidade
de oxigênio em sistemas

óxidos,

no

intervalo

de temperatura

973 < T [ R ] < 1773.
0 método baseia-se no principio d* uma célula galvânica,
utilizando como eletrólito sólido condutor de ions de oxigênio,
o dióxido de zircônio dopado com 15* de oxido de cálcio.
Este método foi utilizado para determinar a mudança

de

fase dependente da temperatura do estequiométrico sistema uri -•
nio-lantanideo-oxigênio LnUO % . A mudança de fase do sistema

é

Identificada devido âs diferentes entropias de solução do oxigi_
nio em cada fase da substância analisada.
A força eletromotriz medida no intervalo de temperatura
973 < T [ K ] <1473 para determinar a mudança de fase dos óxidos
ternários de composição LnUO

(Ln* Lu, Dy, Gd) forneceram os se

gulntes resultados:
- Os sistemas DyUO

e GdUO* com estrutura fluorita

estáveis somente em temperaturas acima de 1278K
1383 K,

são
e

respectivamrnte.

- No sistema LuUO* não foi observada mudança ds fase no

Intervalo da temperatura analisado. Este sistema exista na região monofâslca COM estrutura fluorlta.
As medidas realizadas neste trabalho nos ôxidos

mistos

LnUO% forneceram resultados coerentes com o diagrama de fase»obtido através de análise por difração de raios-X.
A energia livre molar padrão de solução A G°. a antalpia
molar padrão de solução A H » a entropia molar padrão de solução
A S°, como também a pressão parcial do oxigênio dos sistemas mnm^
Usados,

foram

determinados

1073 < T[R] < 1473.

no

intervalo

de

temperatura

ZUSAnnENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wurde «ins Hethode aufgezeigt,
dis es gestattet, thermodynamische GrBBen zur LOsllchkelt
Sauerstoff in Oxidsystemen Ober den
973R

bis 1773K

Temperaturbereich

von
von

zu bestimmen.

Das Verfahren beruht auf dem Prinzip einer galvanischen
Kette mit dotiertem Zirkondioxid als sauerstoffionenleitendem
Festelektrolyten.
Die Hessanordnung wurde benutzt, um temperaturabhflngige
Phasenumwandlungen in stöchiometrische Uran-Seltenerd-Sauerstoff
Systemen SEUO* zu bestimmen. Diese geben sich durch verschiedene
Lösungsentropien von Sauerstoff in den einzelnen Phasen der

zu

untersuchenden Substanz zu erkennen.
Die EMK-Messungen im Temperaturbereich von 973K bis 1473K
zu Phasenumwandlungen an terniren Oxiden der Zusammensetzung
(SE • Lu, Dy, Gdî ergaben folgende Befunde:
- Die Systeme OyUO* und GdUO* mit Fluoritstruktur
nur oberhalb 1276 K bzw. 1363K

sind

stabil,

- Das System LuUO* zeigt im untersuchten Temperaturbereich
keine Phesenumwandlung und
Fluoritstruktur vor.

liegt

einphasig

mit

Oie in dieser Arbeit durchgeführten Messungen an SEUO«
ergaben Übereinstimmende Ergebnisse mit den OberrOntgenographlsehe
Untersuchungen erstellten Phasendiagramaen.
Oie nolaren Freien
die

nolaren

StandardlOsungsenthalpien A.6°

Standardldsungsenthalpien

StandardlOsungsentroplen Ä,S

^LH° •

<**•

.

Polaren

sowie die SauerstoffpartialdrOcke

der untersuchten Phasen iei Temperaturbereich von 1073K bis 1473R
wurden bestinwt.
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CAPITULO I

1.1 - INTRODUÇÃO
Os óxidos ternários de urânio ocupam em áreas nucleares
crescente significado! 0 oxido misto de tório e urânio (Th,U)0.2
é usado como combustível nuclear em reatores ã alta temperatura,
e o oxido misto de plutônio e urânio (Pu,U)Ü2 em reatores rápidos. Também o estudo dos õxidos mistos de urânio e lantanideo
(Ln,U)02ix

S Ã O de grande interesse, devido â sua formação durar»

te o funcionamento do reator nuclear (1).
Os elementos lantanídeos aparecem no reator nuclear como
produto de fissão do urânio-235, em uma proporçêu aproximada de
15 átomos por cento.
Nos reatores â água leve, o dióxido de urânio é utilizado como combustível nuclear. Assim, com a fissão de um mol de
átomos de urânlo-235 são liberados 2 moles de átomos de oxigênio,
os quais reagem com os elementos lantanídeos formando óxidos do
tipo LnOj,s.
Os ions de dois elementos podem substituir-se mutuamente
somente se seus raios iônlcos diferem entre si em menos que 15%.
Porém, um outro fator de grande importância é a temperatura em
que ocorre a reação. Quanto mais alta a temperatura tanto maior

é a desordem térmica do sistema • menos rigorosas os exigências
de espaço no retlculo. Portanto, à alta temperatura será mais on
pia a substituição iônica no sistema, sem que a estrutura torne
se instável (2).
Os ions dos elementos lantanfdeos Ln ' com raio lônico
variando de 1,06 X flantânio) até 0.85 X (lutãrclo) substituem
os ions de urânio U

%

(com raio iônico 0.93 X).,na estrutura flu£

rita do dióxldo de urânio, formando õxidos mistos. No reator nuclear estes õxidos sâo formados através da reação de estado sóli^
do^do dióxido de urânio com os ôxidos de lantanideos LnO

. A

alta temperatura existente no núcleo do reator favorece a formação destes óxidos mistos. A estabilidade da estrutura fluorita
dos óxidos mistos formados dependerá:
1 - Da percentagem de lantanidío no óxidos
2 - 0o tipo de lantanidioi
3 - Da estequiome'trla do oxigênio no óxldo;
4 - Da temperatura.
A construção do diagrama de fase dos óxidos mistos

de

urânio e lantanídeo tornou-se necessária, para predizer sob que
condições a estrutura fluorita do oxido misto é estável. 0 diagrama de fase pseudo-binário de alguns óxidos mistos foram construídos, através de análise por difraçáo de raios-X, no intervalo
de temperatura 1100 $T [°C] i 1550 (3, 4, 5 ) . Os óxidos a serem
analisados foram preparados à pressão de oxigênio de 1 bar, variando a quantidade de lantanídeo no oxido de 0-100*.
0 diagrama de fase foi construído até a temperatura
ma de 1100°C, devido ao longo tempo (mais que cem dias) necessá
rio para que seja atingido o equilíbrio de fase do oxido misto.

preparado a tcmperoturas abaixo de 1100 C. Na Figura 1 ê mostrado o diagrama de fase pseudo-binário do sistema U 0 > 4

- OyO |

s

construído através de análise por difração da raios-X (1).
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Fig. 1 - Diagrama de fase pseudo-binário do sistema
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No diagrama de fase, na ordem crescente da percentagem
de disprósio, as seguintes regiões podem ser observadas:
Região blfáslca

;

fase fluoríta (Oy,U)0
ortorrõmblca B-\ifO$.

- Região monofásicax

fase fluorita (Oy,U)0

e a fase

- Região bifâslca

:

f*se fluorita (Dy,U)O

• a fase

romboédrica UO}.6DyO
i.s
- Região bifásica

:

fase romboêdrica UO).6OyO

e

a

A região monofâsica formada pela estrutura fluorita

ê

fase monoclinice OyO
1,5

característica em todos os sistemas ternârios uránio-lantanldeooxiginlo, e a largura desta região aumenta com o aumento da temperatura.
Como pode ser visto na Figura 1, a depender da percentagem de lantanídeo no

oxido misto* com o decréscimo da temperatij

ra a estrutura fluorita do oxido torna-se instável, podendo haver
a formação de uma região bifásica, formada pela fase B-UjOg e uma
fase fluorita mais estável, com uma maior percentagem de lantanídio, ou então uma região bifásica, formada pela fase UO3.6l.nO
1 »5

e uma fase fluorita mais estável, com uma menor percentagem

de

lantanidio.
Com a formação destas,regiões bifásicas nas pastilhas de
dióxido de urânio, utilizada como combustível nuclear, haverá um
aumento do volume devido â presença dos óxidos B-UsO§ ou UO3.6l.nO
(menos denso que o UO2) podendo danificar as pastilhas.
0 limite de estabilidade da fase fluorita dos óxidos mistos de urânio e lantanideo tem sido ultimamente estudado através
do método eletroquimico (1, 2, 3, 7 ) , o qual foi utilizado na rea_
llzação deste trabalho.
Com o uso deste método, é possível determinar a temperatu^
ra em que ocorre a mudança de fase do sistema, como também as grart
dezas termodinâmicas para a solubilidade de oxigênio, no intervalo
de temperatura 973 4 T [ K ] < 1773.

O método eletroquímico utilizado baseia-se no principio
de uma célula galvânica, operando termodinamicamente reversível.
rom eletrólito solido condutor de ions de oxigênio, e o eletrodo
Je medida sendo o oxido misto a ser analisado. Com a força eletromotriz medida como função da temperatura, é determinada a tntr
gla livre molar padrão de solução de oxigênio no oxido.
Para um sistema isolado, a variação de energia livre com
relação à temperatura, â pressão constante D A G°/íT) . é igual
•
P
â variação de entropia A S°. Neste caso. A S° independe da temp£
ratura, e a curva obtida plotando A G° versus T é uma reta. sendo a inclinação desta reta igual a A S ° . Com a mudança de fase
haverá a mudança de A S . o que é claramente mostrado pela vari£
ção da inclinação da reta.
Este método eletroquimico foi pela primeira vez descrito
em 1957 nos trabalhos de Kuikkola e C. Wagner (8, 9 ) , onde foi
determinada a energiaumolar padrão de formação do oxido de níquel,
monóxido de cobre e oxido de cobalto, em temperaturas elevadas.
1.2 - OBJETIVO
Neste trabalho foram analisados através do método eletro
químico, os óxidos mistos de urânio e lantanideo do tipo LnUO
(• Ln

U
0»$

0
0,5

) , com Ln • Lu, Oy, Gd no intervalo de temperatu1t% 9

ra 973 £ T[KJ < 1473, tendo como objetivos:
1 - Determinar as grandezas termodinâmicas de solução do
oxigênio no sistema, como função da temperatura;
2 - Determinar o limite de estabilidade da estrutura
fluorita dos óxidos mistos analisados.

CAPITULO II

2.1 - fiÊTODO ELETROQUlniCO UTILIZADO
2.1.1 - Fundamentos Teóricos.
2.1.1.1 - Força eletromotriz da célula galvãnicai
0 eletrólito sólido da célula deve apresentar-se, na sua área de contato com os eletrodos, numa forma
plana. Os eletrodos são formados por dois sistemas com diferentes potenciais de oxigênio

, sendo

O prin-

clpio de funcionamento desta célula é mostrado na Figura 2.

C-)

Fig.

2 - Princípio da célula galvânica.

"Hr

Devido â diferença de potencial químico entre os dois
eletrodos, haverá uma tendência de escape dos lons de oxigênio,
rio potencial mais alto para o «ais baixo. Co* este

transporte

de cargas, o lado de menor potencial torna-se-i negativo e o de
maior potencial, positivo. 0 transporte de carga permanecera até
que seja estabelecido um equilíbrio na tendência de migração dos
ions determinado pela diferença de potencial químico do oxigênio
e o potencial elétrico formado (2).
A diferença de potencial entre os dois eletrodos foi definida por Wagner (10] como:

ion

O*

onde:
z

•

número de cargas elementares carregadas por uma
molécula de oxigênio.

F

*

t,
*
ion

constante de Faraday.
número de transporte do e l e t r ó l i t o .

0 número de transporte do ion é definido pela condutividade i ô n i c a ^ e a

condutividade eletrônica,

ion

tf'.

,

el

Devido â condutividade praticamente lônlca do eletrólito
sólido que deve ser usad,o na construção da célula, poderemos cor)

siderar O , = O e assim teremos O.
» 1.
el
ion
0 potencial químico do oxigênio é dado por:

"o, • »S, ' »' ' — v 'o,
Assim, desenvolvendo a equação /l/ obteremos a equação
que relaciona a diferença de potencial E con as pressões parciais
de oxigênio nos eletrodos.

E . - -«1 m - ^ -

,4/

2.1.1.2 - Determinação das grandezas termodinâmicas a partir da força eletromotriz;
A célula opera termodinamicamente reversível ã pressão e temperatura constantes» assim' o trabalho elétri,
co realizado será máximo e igual ao decréscimo da energia livre
do sistema. Assim, AG será dado por:

AG - -z FE

/5/

Uma célula é reversível quando os eletrodos se encontram
em equilíbrio, com relação a uma determinada transformação. Para
se estabelecer uma relação entre os valores medidos da força el£
tromotrlz da célula e o calculado pela equação /4/» os valores
medidos devem corresponder aos de equilíbrio, ou valores revers^
veis» as medidas feitas sem passagem de corrente pela célula são
Ideais para a medida de força eletromotriz reversível. Como não

9

passa corrente pelo circuito quando se encontra balanceado»

a

força eletromotriz corresponde ao valor de equilíbrio ou valor
reversível 111).
Substituindo a equação /3/ na equação /*/ e desenvolven
do, chegaremos a:

EXP

Conhecendo-se a pressão parcial de oxigênio P' , do eletrodo de referência» e medindo-se a força eletromotriz a uma determinada temperatura, AG é calculado pela equação /5/. e assim
a pressão parcial de oxigênio no eletrodo de medida pode ser deter_
minada a esta temperatura.
Derivando a equação /5/ com relação â temperatura e considerando a pressão constante, teremos:

ZF

- -Í-Ü-)

Í-Í^-J

aT

p

ar

- AS

P

0 valor de AS neste caso é independente da temperatura, e
assim AG varia linearmente com a temperatura. 0 valor de AS pode
ser calculado plotando AG versus T e determinando a inclinação da
reta obtida.
Com a determinação da variação de energia livre da reação
AG, e a variação de entropia AS, poderemos calcular o valor da va
rlação de entalpla AH pela equação de Gibbs-Helmholtz.

AH - AG • T AS

/7/

10

2.1.2 - Célula Galvanic*.
A célula galvãnica utilizada nesta trabalho pode
ser representada da seguinte f o n i :

Pt/Eletrodo de referência/SSt ZK), (15% Ca)/Eletrodo de medida/Pt

2.1.2.1 - Eletrodo da referenciai
Como eletrodo de referência de une célula galvãnica. utilizando eletrõlito sólido condutor de ions

da

oxigênio, deve ser usado sistemas C O M pressão parcial de oxlgénio bem definida e conhecida.
0 ar pode ser utilizado como eletrodo de referência, ofe
recende grandes vantagens devido a maior simplicidade na constru
ção da célula galvãnica. A pressão parcial de oxigênio do ar

é

igual a 0.21 atm e é independente da temperatura.
Também poderá ser utilizado como eletrodo de referência
uma mistura de Fe c Fe0 o . 0 oxido Fe0 o é o oxido de ferro mais
pobre em oxigênio, ou seja Fe

0.

Esta mistura é obtida através

de Fe e Fe 2 Oj com uma relação em peso Fe:Fe 2 0j igual a 1:3,68.
Esta mistura existe na região bifãsica no diagrama de fa_
se ferro-oxigênio em equilíbrio termodinâmico, onde domina uma
pressão parcial de oxigênio constante, dependente somente da tem
peratura (12).

2.1.2.2 - Eletrodo de medida;
0 eletrodo de medida da célula galvãnica
consiste do oxido HeOx • »er analisado. Este oxido deve ter o v£
lor de x bem definido, porque na região monofáslca do oxido o p£

-

*

*

-

•

»

-

"
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tencial químico do oxigênio depend* de x . como também da tempera
ture. ou seja:

Na região bifãsica. onde os dois ôxidos existem em equilíbrio, o potencial químico do oxigênio independe de x. depender»
do somente da temperatura, ou seja:

O,

»0ttT)

Este comportamento pode ser visto na Figura 3, onde

a

força eletromotriz ê plotada versus x. ã temperatura constante (7)

^ REHAO K UMA
| FASE DO METAL

RE6IAODE
UMA FASE
DO OXIDO

I
REGOO DE
FASES

REOÚfc) DE
DUAS FASES
HcOc,

X,

XC

%mm Me O»
Fig. 3 - Comportamento da f.e.m. com a composição x
do oxido DeOx â temperatura constant*.

Baseado na equação /!/, teremos que:

~

A temperatura constante yi
de ar ou Fe, FeO-

dos eletrodos de referência

são constantes. Como E é uma variável que po-

de ser diretamente rr.edida, e está relacionada diretamente
u"

, a curva de V*

versus x

com

apresenta o mesmo comportamento

da curva E versus x.
A curva mostrada na Fi jra 3 pode ser usada em principio
como curva padrão na determinação da estequiometria do

oxiginio

no oxido, na região monofásica.

2.1.3 - Determinação da Força Eletromotriz Padrão.
A força eletromotriz padrão de uma célula galvánica é definida como a força eletromotriz medida utilizando o eletrodo de referência padrão. No caso, o eletrodo de referência pa_
drão seria um eletrodo que apresentasse uma pressão de oxigênio
constante e igual a 1 atm.
Em princípio, poderia ser usado diretamente como eletrodo de referência o dxigênio a uma pressão de 1 atm, e assim teríamos diretamente a força eletromotriz padrão. Pi

m, devido â

baixa pressão parcial de oxigênio do oxido a ser analisado haveria na célula uma grande diferença de potencial e consequentemeri
te um maior transporte de lons de oxigênio através do eletrólito
sólido, o que poderia causar a formação de poros no mesmo.
Por isto, foi utilizado eletrodo

de referência com pres_

são parcial de oxigênio mais baixa e a partir da consideração do

alongamento da célula

foi

determinado a força eletromotriz p£

drâo.
0 alongamento da célula galvânlca considerado ê mostrado na Flg. 4.

Pjt/Amostra/Eletrólito/Ar ou Fe. Fe0o/Pt/Eletrólito/0i (latm/P.t)

••
•••
•

j

i

i

i

e

1
!
i

Ic

4

i

Flg. 4. Diagrama do Alongamento da célula
onde:
E • diferença de potencial entre a amostra e o ar ou a mistura
Fe. Fe0 o
E'« diferença de potencial entre a mistura Fe, FeO

ou o ar e o
a

oxigênio (P Q

• latm)

Q

E • diferença de potencial entre a amostra e o oxigênio (P- »atm)
Baseado no diagrama do alongamento da célula teremos que:
E° - E • E'

Z.1.3.1 - Conversão de Emedido com relação ao ar

em E°
0 valor de E' neste caso pode ser deter
minado pela Eq. 4, e assim teremos

zF

P

0 2 Uatm)
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substituindo os valores conhecidos teremos
E» - 3.362 x IO"* T

QnV.k]

e E será dado por:
E

° M -

E
roedido

M

* 3'362 x 10"2*T M

19J

2.1.3.2 - Conversão de E medido coro relação a
mistura Fe. FeO_ em E°
O
Na célula galvânlca com a mistura Fe.
FeO

como eletrodo de'medida ocorre a reação.
0.95 Fe • - 0 2

0 valor de A p G

> Fe o .»5 0 ....

A.G 0

para esta reação é encontrada, como função da tem

peratura.na literatura (13).
Através da Eq. 5, teremos que:

E

' - " Ir A F G °

e

E» • 21,66 A F G°(T)

Assim E° [mv] - E m e d l ( J o [mv] - 21,66 A p G O tT) [kcal.mol"1]

Í 10)

2.1.4 - Eletrólito Sólido
2.1.4.1 - Escolha do Eletrólito Sólido

Um dos critérios mais importantes na
escolha do eletrólito sólido é a sua condutlvidads iónlca.
,

0 método clássico para a determinação

do tipo da cand1

i.vid;.de do to iidos, consi ste na rr.odida do núme-

ro de transporte (14). Ecte método poda ser usado cem sucesso
em £^ls sólidos, porem existem consideráveis dificuldades na me
dida do r.'*mero de transporte cm óxidos sólidos, principalmente
a alta temperatura (15).
S. F. Pal'quav e A. D. FJeuimin (14) determinaram a p-£
centa^am de esndutividade lôníca cfos sistemas ZrOa - CaO; ThOjCaOj CeO2~ C^O cum diversas composições, no intervalo de tempera
tura 600 •<

\.°r.lC 1000 utilizando uma célula galvânica com ele-

trodos de f

-,sâo parcial de oxigênio c. nhec5da,e estes sistemas

como elstr;litos sólido condutor de íons de oxigênio.
A -turra eletromotriz ds uma cêJula galvânica com eletrolito sólido condutor iõnico como também eletrônico é dada por
(14).
E =11 - t .) E n
ei
o

(11)

onde:
E

- viji-ça

t

.

* n'

G * s i ••i'::,oir1

z . ••;ri" r f a

i^s t : - a n s p o r ' ; e

PI &ú."õní.co

E o = V.-J.I>;:" '. ~. ..uõ*. :•. " ,;5. co tin ynrçn
A l"q.

f>.l)

slítít/nmo' r í z

;.,ostra qua o v n l o r

de ( 1 - t

.),

percuntagem de

conffut5' ' írjtis íôrtí.ca rfo

rali'Liolito,

poiíe s e r d^terivínsria

a

• ' l y ' - \

•, . / , i > v - . n ' I o - , 3 •- r

•".>.•!,

Í • ' •:\. i o , , . ; ! ; ) . • : • ':

•'~>>

i" .?

;

o

medindo

" . • • l o r

{-.tír-

íí.n'-r' -o E .

o

A r.r.lnlr. r 3 ? v".ní. c?i n-)3 f o i U" •». 75 rftri», jjmia ••ar

u-o, r-./rt

;'.'ii?rr.ssn-
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que o sistema composto da 651 de ZrOj e 15\ CaO apresentava uma
condutlvidade puramente lõnlca. 0 sistema ThO 2 -CaO apresentou
uma predominante condutlvidade eletrônica» sendo mais marcante
no sistema CeOj-MgO.
0 sistema ThOa-YjOi foi estudado por ti.F.Lasker e Robert
A. Rapp (15). Os sistemas compostos de 60 a 90% ThOj e 10 a 201
de YaOi foram considerados bons condutores iônicos.

2.1.4.2 - Estrutura do eletrôlito sólido
Através de análise por difração

de

raio X foi observado que o sistema ZrOz'CaO com 10 a 20% de CaO
cristaliza-se com estrutura fluorita na temperatura de 1200°C
(16).
Na estrutura fluorita os cations estão
dispostos num arranjo cúbico de fase centrada, interpenetrado
por um retículo simples cúbico de anions.
Com a substituição dos ions tetravalen
tes de zirconio por lons divalente de cálcio, haverá a formação
de vacâncias de oxigênio na estrutura fluorita, para que seja
mantida a neutralidade elétrica do sistema.
A estrutura do oxido misto Zro,»s Ca^js 0 1 8 5
é mostrada na Flg. 5.
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• 4

O 2 - VACÂNCIA

Fig. 5. Estrutura do Oxido misto Zr o ,«s C a e , J S 0,, t 5 .
As altas temperaturas, T ? 600°C, es_
tas vacâncias de oxigênio tornam-se móveis, tornando possível a
condução de ions de oxiginio através do sistema (17).
Este oxido misto apresenta, do ponto
de vista estrutural três importantes condições que justificam o
seu uso como eletrólito sólido condutor de ions de oxigênio (18,
19):
1. A concentração de vacâncias de oxigênio é independente da tem
peratura, dependendo somente da proporção de cation estranho
no sistema.
2. As altas temperaturas as vacâncias de oxigênio estão estatls
ticamente distribuída sobre as possíveis posições de oxigênio
no cristal.

16

3. A estrutura fluorita, na qual o oxido misto crlstallza-se a_
presenta buracos tetraidricos • também octaédrlcos, por onde os lons de oxigênio, relativamente grandes, apresentam
melhor mobilidade.

2.1.4.3 - Intervalo de utilização do eletrólito
sólido» dioxído de zirconlo dopado com
15% de oxido de cálcio, como condutor
de ions de oxigênio,com relação a pre£
são e a temperatura.
A condutividade iônica do eletrólito
sólido depende somente da concentração de vacâncias de oxigênio,
que é determinada pela percentagem de cations estranhos no eletrólito.
Na composição estequiometrica o oxido misto apresenta uma pressão parcial P02 definida. Quando

a

pressão do meio é muito maior ou muito menor que P02, ions de
oxigênio será incorporado ou excluído da estrutura do cristal,
aparecendo uma condutividade eletrônica no eletrólito, tornando
o número de transporte do ion menor que l(um), como pode ser vl£
to analisando a Eq. (2). Com isto a força eletromotriz medida s£
rã menor que a força eletromotriz termodinâmica. (Eq. 11), (20,
21).
Para o oxido misto Zro,«» Ca o ,js Oj,«s
o intervalo de pressão onde o número de transporte do ion pode
ser considerado aproximadamente igual a lfum) (21) será
10"

atm $ Po 2 £latm

Em temperaturas abaixo de 600°C a re-
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slstãncia do eletrôlito a passagem d* ions de oxigênio é grande,
devido a baixa mobilidade das vacâncias de oxigênio.
Cem o aumento da temperatura as vacâncias de oxigênio tornam-se moveis possibilitando a passagem
dos ions de oxigênio através do eletrôlito 117). 0 limite sup£
ri or do intervalo de temperatura de utilizaçfo do eletrôlito
sólido em células galvânlcas.é determinado pela estabilidade «e
cênica e permeabilidade gasosa do eletrôlito.
Devido a estes fatos a utilização do
eletrôlito sólido Zr»,«s Ca»,is Oi.it em células galvânlcas se
restringe ao intervalo de temperatura:

600 « T l°cl é 1500

CAPITULO III

3.1 - PARTE EXPERIMENTAL
3.1.1 - Preparo do Oxido nisto
3.1.1.1 - Através da Reação da Estado Sólido
•
Os óxidos mistos de urânio e lantanidio
com a estequiometria de oxigênio desejada, podem ser preparados
em uma ampla de quartzo, através da reação de estado sólido de
quantidades correspondentes de UO2» recentemente reduzido,UjO«
e Ln 0. _ secos.
Os óxidos foram pesados e triturados
até a obtenção de uma mistura homogênea e colocados em um cadi^
nho de platina, o qual encontrava-se em uma ampola de quartzo.
A ampola foi então evacuada e a mistura aquecida para eliminar
a umidade.
Para evitar o encolhimento ou quebra da
ampola durante a reação, foi Injetado argônlo ati uma pressão de
40 torr. A ampola foi então fechada e colocada no forno para

a

o
reação* a temperatura de 1250 C. Oepols de 4 semanas, tempo necessário para que seja atingido o equilíbrio da reação» as amp£
Ias foram bruscamente resffiadas em nitrogênio liquido, para que
fosse mantida a astrutura formada a alta temperatura» em um esta
do metaestável, a temperatura ambiente.

3.1.1.2 - Através da precipitação do hidróxido
misto
0 preparo do estequiométrico oxido mi£
to de urânio e lantanidio do tipo LnUO* pode ser feito por este
método apartir de soluções equimolares de urânio e lantanidio.
Quantidades correspondente de LaO

_
1» 5

e UjOt secos foram pesados e dissolvidos em ácido

nitrico.

As

duas soluções obtidas foram misturadas e vagarosamente colocada
em uma solução de amoníaco quente, livre de carbonato.
0 hidróxido misto precipitado foi fi^
trado, secado, triturado e calcinado (em um cadinho de platina)
na presença do ar, a temperatura de 1250 C, durante um dia. A £
mostra foi bruscamente retirada, da zona quente permanecendo assim a estrutura formada, em um estado metaestável, a temperatura ambiente.

3.1.2 - Análise da Amostra por Difração de Ralo-X
As amostras dos óxldos mistos,preparadas por am
bos os métodos, foram analisados por difração de raío-X,para v£
riflcar se os mesmos apresentavam uma estrutura fluorita pura.
Nestas análises foi utilizado um dlfratõmstro
de raio-X, com uma radiação monocromática de Cu-K .

A amostra foi colocada em uma placa de acrílico
com uma pequena quantidade de ouro. utilizado como padrão, sendo
então fixada e analisada.
0 angulo 28 em que ocorre a reflexão pode ser 11^
do diretamente no papel registrador, pela posição do pico formado. Com o valor do ângulo 2B ê calculado a constante da célula
(22).

3.1.3 - Análise Química da Amostra
A análise química da amostra foi necessária para verificar se o oxido misto obtido apresentava a composição d£
sejada. 0 método utilizado nesta análise foi a titulação cerimétrica e ferrometrica. Com o primeiro método foi determinado

a

quantidade total de urânio na amostra, e com o segundo a perceji
tagem de urânio +4, tornando possível a determinação da estequi^
ometria do oxigênio na amostra.
3.1.3.1 - Determinação da quantidade total de
urânio
Para a determinação da quantidade total de urânio na amostra, foi dissolvida 10 a 20 mg do oxido mi£
to em ácido sulfúrico diluído, e o urânio • 6 reduzido a +4.

A

solução foi então titulada com uma solução 10 2 (1 de sulfato de
cérlOfUsando ferrolna como indicador.
A reação que ocorre durante a titulação serát
\}*h • 2 C«**

>

U** • 2 Ce*»

Com a determinação do volume gasto
de sulfato de cêrio na titulação foi determinado a quantidade
de urânio na amostra.

3.1.3.2 -

Determinação da estequiometria do
oxigênio
Conhecendo o grau de oxidação formal

do urânio no oxido misto, e sabendo-se que o grau de oxidação
dos lantanidios é *3 e do oxigênio -2 # é possível determinar a
estequiometria do oxigênio.
0 grau de oxidação formal do urânio
ê calculado pela percentage»» de urânio *4 e urânio *B no oxido
misto.
A fim de determinar a

quantidade de

urânio *4 na amostra, foi dissolvido 30 a 40 mg do oxido misto,
com sulfato de cério 10

II em excesso,a. temperatura de 50 C. As_

sim todo urânio +4 existente na amostra foi oxidado a +6 pelos
ions de cério. A quantidade de ions de Ce

restante na solução

foi determinada titulando a solução com FeSO*10

PI, com ferroina

como indicador.
Reação que ocorre durante a titulação será;
Ce** • Fe* 1

> Ce* 1 • Fe**
A partir da quantidade de sulfato de
i/f.ê

cerio utilizada na dissolução da amostra e da quantidade em excesso (que e determinada pela quantidade de FeSO,* gasta na tltij
lação) foi calculada a quantidade de Ce

que oxidou o urânio

• 4 e consequentemente a quantidade de urânio *4 na amostra. Com
a quantidade total de urânio na amostra e a quantidade de urânio

«4 fora» determinadas as porcentagens da urânio « 4 a urânio «B«

3.1.4

- Arranjo Experimental da analisa elatro
química
A parta principal do arranjo expsrlmeii

tal é a célula galvanic*. A discrisâo da construção dasta célula
pode ser vista no proximo item. 0 esquema do arranjo experimental
é mostrado na Fig. 6.
As altas temperaturas necessárias para
a realização do experimento foi obtida em um forno cilíndrico .
tendo como zona quente um cilindro da carboneto de silício, C O M
passagem direta de corrente. A temperatura máxima obtida neste
forno é de 13Q0°C.
Através da um reostato a temperatura
do forno foi mantida constante em ti C. A medida da temperatura
foi feita com um termoelemento do tipo PtRh - Pt protegido

com

um cilindro de cerâmica. Este termoelemento foi acoplado a célu_
Ia galvânica com a junção dos fios de PtRh a Pt na mesma posição
do oxido misto a ser analisado.
Um sistema de progamaçáo de teroperatjj
ra e tempo foi anexado ao arranjo, tornando possível o funclona_
mento automático do experimento.
A força eletromotriz da célula foi me_
dida com uma precisão da *1 mV,utilizando um voltlmetro com resistência interna de 5 x IO 1 2 ft. A alta resistência do voltímetro impede a passagem de corrente através da célula, sendo medi^
do para cada temperatura a força eletromotriz reversível.
Também foram anexados ao arranjo exp£
rimental dois plotedores, onde a temperatura a a força eletromo

t r i z fora» continuamente plotadas.

Fig. 6: Esquema do arranjo experimental

3.1.5 * Construção da Célula Galvãnica
Neste experimento foi utilizado dois tipos de cé_
lulas galvânicas, as quais podem ser representada da seguinte
forma:
Pt/Ar ou Fe, FeO /Zrft . - Ca_ , - D- «K/Ln UO*/Pt
01

0,03

0,13

1,03

v
/ \
/ \
•
Eletrodo de Referência Eletrólito Sólido
Eletrodo de Medida

3.1.5.1 - Célula Galvãnica Tipo I
0 esquema desta célula é mostrado

na

Fig. 7.0 eletrolito solido apresenta-se na forma de um cilindro
com 30cm de comprimento, Bmm de diâmetro interno,

2mm de espe£

sura e fechado em uma das extremidades.
0 oxido misto a ser analisado foi co
locado no fundo do cilindro, até uma altura de aproximadamente
5mm, e mantido sob pressão por um bastão de quartzo com 7mm

de

diâmetro, 35cm de comprimento e um orifício de lmm de diâmetro.
Um fio de platina com uma das extremidades em 'forma de espiral foi colocado em contacto com a subs_
tância, passando então pelo orifício do bastão de quartzo para
o exterior.
0 cilindro de eletrolito e o bastão
de quartzo foram ligados por uma borracha e o orifico do bastão
de quartzo fechado cor. araldite, sendo assim o oxido misto isolado do meio.
Um outro fio de platina com uma das
extremidades em forma de espiral foi fixada na parte externa do
cilindro de eletrolito e banhado com um fluxo de ar.
Os fios de platina foram revestidos
com tubos de cerâmica e a sua função é manter um contacto elétrico entre os dois eletrodos.

</e õuorf-x.0

Bastãot/e Quartzo

Termo e/emcn-fo

Fig. 7: Esquema da Célula Galvânica Tipo I

3.1.5.2 - Célula Galvânica Tipo II
Este tipo de célula foi desenvolvido
nos trabalhos de U. Lott (23) e seu esquema é mostrado na Fig.
6.
Nesta célula o eletrolito apresentase na mesma forma que na célula do tipo I, porém com 15mm de com
primento.
A amostra foi colocado no fundo do ci_
lindro até aproximadamente 5mm de altura, e um fio de platina
com uma das extremidades em forma de espiral foi colocada em
contacto com a substância, sendo colocado em cima um tablete de

eletrólito sólido. 0 espaço livre ontre o tablete e as paredes
do cilindro foi preenchido com eletrólito só*lldo pulverizado.S£
bre o tablete de eletrólito Foi colocado um cilindro de oxido de
alumínio com 5mm de diâmetro externo e 30cm de comprimento corta
do a certa altura, sendo a junção feita por um bastão de quartzo.
0 espaço vazio entre o cilindro de eletróllto e o cilindro de oxido de alumínio foi preenchido com
vidro pulverizado tipo AR que funde-se a alta temperatura isolari
do o oxido misto do meio.
Da mesma forma que na célula do tipo
I. um fio de platina com uma extremidade em forma de espiral foi
colocado na parte externa do cilindro de eletrólito,e banhado com
um fluxo de ar.
0 cilindro de oxido de alumínio foi pres
sionado com o uso de molas, sendo obtido um melhor contacto na cé
lula.

Fig. 8 : Esquema da Célula Galvanica tipo II
0 arranjo da célula galvanica tendo
cornu eletrodo de referência a mistura Fe, FeO , foi feito cons
a
—
truindo uma meia célula igual a do tipo I, sendo colocado a mis
tura de Fe, FeO

no lugar do oxido misto. Esta mela célula foi

acoplada a mela célula do oxido misto do tipo I ou II pelas ba-

30

ses. Uma mistura de eletrólito pulverizado e gllcerlna foi col£
cado na junção das duas bases, para que seja obtido um melhor cori
tacto entre os cilindros de eletrôlito das duas meias células.As
medidas com esta célula foram feitas em uma atmosfera de argõnlo.

3.1.6 - Medidas Eletroquimicas
A célula galvãnica construída foi testada anally
sando os sistemas Fe,- FeO

e Ni, NiO, no intervalo de temperatij

ra B00 í" T t°cl^l200. Com as forças eletromotrizes medidas foram calculadas as energias livres padrão de formação destes óxi^
dos, e comparadas com os valores encontrados na literatura (13).
As medidas eletroquimicas foram feitas com os
dois tipos de células sendo o ar utilizado como eletrodo de referência. Algumas medidas de controle foram feitas usando a mis_
tura Fe, FeO

a

como eletrodo de referência,
A célula galvãnica foi colocada no forno e de-

pois de feita as ligações dos eletrodos de platina e do termoelemento, a temperatura foi elevada a 700 C e mantida constante
até que a força eletromotriz estabilizasse. A força eletromotriz
foi medida e a temperatura elevada de 30 a 50°C. Este procedimen
to foi repetido até a temperatura de 1250°C e depois de 1250°C

a

700°C.
Com a célula do tipo II foi necessário isolar o
sistema antes de começar o experimento. A célula foi colocada no
forno, em uma atmosfera de argônio, para evitar a oxldação da amostra, e então a temperatura foi bruscamente elevada a 1000 C,
onde o vidro funde-se formando um liquido impermeável, isolando
o sistema do melo. Depois disto o fluxo de argõnlo foi substitui^
do por um fluxo de ar, a temperatura decresclda para 700°r

BOB

nállse realizada como descrita anteriormente.
Devido a diferença do coeficeinte de dllataçâo
do vidro e do eletróllto sólido, durante o resfriamento desta
célula aparece fissuras no cilindro de eletrólito nâo sendo mais
possível continuar as medidas. Por isto durante o experimento

a

temperatura não pode assumir valores menores que 600 C.
Para testar a reprodutibilidade dos resultados»
cada oxido foi analizado 4 a 5 vezes, com diferentes células^ com
o aumento e decréscimo da temperatura.

I

CAPITULO IV

4.1 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1.1 - Estrutura dos óxidos mistos preparados e estequi£
metria do oxigênio
Através da análise por difração de raio-X foi v£
rificado que os óxidos mistos do tipo LnUO* (Ln-Lu.Oy,Gd) preparados a temperatura de 1250°C apresentavam uma estrutura flu£
rita pura. 0 registro do difratõmetro de raio X obtido para
Gd U0\ é mostrado na Fig. 9.

i

3$

$1

o
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A determinação da estcquiome'tria do oxigênio no
oxido misto a sar analisado pelo método eletroquimlco, tornouse necessária devido a dependência do potencial químico, e coi»
sequentemente da força eletromotrlz medida, C O M relação a este_
qulometrla do oxigênio na região monofásica (veja Fig. 3 ) . Anê_
lises eletroquimlcas realizadas nos ôxidos mistos
e La«^sU«,tsO2*ia*

com

umm

variação na estequiometria do oxigênio

Ax-0,01 foi obtido a temperatura de 1000°C uma diferença na fo£
ça eletromotriz de ZlmV, o que corresponde a um erro na energia
livre de i flkJ/mol (7).
A estequiometria do oxigênio nos õxldos mistos
LnUO* (Ln« Lu.Oy.Gd) foi determinada através de análise química
e os resultados obtidos são mostrados na Tab. 1.
Tab. UValor de X em Ln UO

OXIDO MISTO

para Ln*Lu,Dy,Gd

X EU LnUO x

LuüOx

3 ,998

DyUO x

3 ,996

GdÜO x

4 ,003

4.1.2 - Determinação da Energia Livre Molar Padrão de Fo£
inação do FeO

e NiO

0 arranjo da célula galvânica construída para a
realização deste trabalho,foi testada analisando os sistemas
Fe, FeO

e NI, NiO

e determinando a energia livre molar padrão

de formação dos óxidos FeO

e N10.no intervalo de temperatura
o

600 £ T

LCj£1200,e comparando com os valores encontrados na

literatura, como pode ser visto na Tab. 2.
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Através da força eletromotriz medida C O M relação
ao ar foi calculado a energia livre molar padrão de formação
dos ôxldos utilizando as Eq. 9 e 5. Neste caso o valor de z na
Eq. 5 foi igual a 2 e o valor de A_G° foi obtido por mol de ôxi^
do formado.
Tab. 2 Comparação dos valores da energia livre ro£
lar de formação dos óxidos FeO

e NiO cal-

culados e os da literatura no intervalo de
temperatura SOO < T

OXIDO

TEMPERATURA

°C

FB0

«

NiO

C°c]^12OO

E Imv] hpG0 [kJ/moí) Ap B° [kJ/moll
(medido)

(calculado)

(literatura)

800

966

- 193.4

- 194,6

1000

891

- 180.2

- 181.6

1100

8 S3

- 173.5

- 175.0

1200

816

- 167.0

- 168,4

800

708

- 143.3

- 144.1

1000

609

- 125.8

- 127.3

1200

508

- 108,7

- 110.2

4.1.3 - Determinação das propriedades termodinâmicas e 11
mite de estabilidade da estrutura fluorita do óxi^
do misto DyUO*
Com os valores da força eletromotriz medida como
função da temperatura,nas análises do óxldo misto de urânio

e

lantanldlo Dy UO*,foi obtida a melhor reta que se ajustava aos
pontos, utilizando o "método dos mínimos quadrados", Com estes
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valores foram calculadas as energias livres molares padrão de
solução do oxigênio,utilizando as Eq. 9 e 5. Neste caso o valor
de z na Eq. 5 foi igual a 4,e o A G° calculado será a variação
de energia livre para a solução de um mol de oxigênio em uma
quantidade infinita do oxido misto.
Os valores de A 6

obtido foram plotados versus

a temperatura, juntamente com alguns valores de A G° calculados
com os valores da força eletromotriz medida, para que seja obse£
vado a dispersão dos valores experimentais. 0 gráfico é r.ostradc

-160

973

1073

1173

1273

1373

1473 TDtf-*-

Fig. 9-Depsndêncla da en-ergia livre molar padrão de solução
A g G°(O2) para o OyllO* com relação a temperatura.

A temperatura de 1005 C ocorre uma mudança na inclinação da reta, e consequentemente em A S .Indicando uma mudari
ça de fase no sistema. Em temperaturas abaixo de 1005 C a estrjj
tura fluorita torna-se instável havendo a formação de uma região
bifásica formada pela fase fluorita mais estável» com maior pe£
centagem de lantanidio,e a fase ortorrômbica 0-UsO». 0 tipo

de

fase existente na região bifãsica foi determinado através de análise por difraçâo de raio-X em trabalhos anteriores (3, 4» 5,
6).
0 valor da entropie molar padrão de solução foi
determinado pela inclinação da reta obtida no gráfico A 6° X T,
desde quando as medidas foram feitas a pressão constante e
(*A G o /an B - A S °
Através das Eq. 7 e 6 foram calculadas a entalpia
molar padrão de solução e a pressão parcial do oxigênio no oxido misto.
Os valores das grandezas termodinâmicas para o óxi
do misto DyUCU foram listados na Tab. 3.
Baseado na Eq. 7 foi determinado uma equação que
permite calcular A G

como função da temperatura nas diferentes

regiões de fase, substituindo os valores de A H° e A S°
Assim:
A a G° [kJ/mol] - -380,2 • 229 x 10~* T para

973 $ T

[K]*127B

e A g G° [kJ/mol] • -265,5 • 139 x 1 0 " ' T para 1278 « T [ K ] £ 1 5 2 3

4.1.4 - Determinação das propriedades termodinâmicas e li
mite de estabilidade da estrutura fluorita dos óxldos mistos LuUO* e GdUO*
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A energia livre molar padrão de solução de oxlgã_
nlo nestes ôxldos mistos foram calculados como citado no Item
anterior e plotados versus a temperatura como mostrado na Fig.
10.

973

1073

1173

1273

1373

1473 TIKI

Flg. 10-Dependêncla da energia livre molar padrão de solução
â G°(02) para o LuUD« e o GdUO* com relação a tempera^
tura
Para o oxido misto LuUO* não foi observado mudari
ça na inclinação da reta, no intervalo de temperatura analisa-

do. o qua significa qua a estrutura fluorita do LuUO* permaneça estável até a temperatura de 700°C.
Os valores das grandezas termodinâmicas

para o

LuUCU foram listados na Tab. 4.
A equação de A C° como função da temperatura se-

A

G
S

°

[kj/mol] * -525.8 * 284 x 10~*T para 973 & T
Para o oxido misto GdUO* houve uma variação na iii

clinação da reta a temperatura de 1110 C. indicando uma mudança
da fase no sistema. Em temperaturas abaixo de 1110°C a estrutura fluorita do GdUO* torna-se instável havendo a formação da uma
região bifâsica formada pela fase fluorita mais

estável,

com

maior percentages) de gadolinio.e a fase ortorrõmbica 0UjOt.
As grandezas termodinâmicas para o GdUO* são listados na Tab. 5.
A equação de A G (Oi) como função da temperatura
nas diferentes regiões de fase será:
A g G°

[kJ/molJ - -334,6 • 2 0 8 X 1 0 ~ ' T para 973 Í T

e A s G° [kJ/mol]

[ *]í1383

« -158,0 • 80xl0"*T para 1383 ^ T
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Tabela 3 :

LIstag*» das propritdadvs tarnodinôalcas para
a solução da oxigênio «a DyllO%

no intarvalo

da taaparatura 1073 < T [K] < 1473.

T[ R ]

EM

E°M asG°[kJAel] aBS°|>J/K.«ol]

1073

320.0

3SS.1

-137.4

-0.229

-380.2

2,O4xlO"?

1123

281.0

318.6

-123.0

-0.229

-360,2

1.89xlO~*

1173

249.0 288.4

-111.3

-0.229

-380,2

1,10x10"*

1223

222.0 263.1

-101,6

-0.229

-380,2

4.60xl0S

1273

187.0 229,6

-88,7

-0,229

-380,2

2,30x10"*

1323

169,0

213,5

-62,4

-0,139

-265,5
*

5,58x 10"*

1375

147,0

193,2

-74.6

-0,139

-265,5

l,46x 10"*

1428

133,0

161,0

-69,9

-0,139

-265,5

2.78x10"*

1473

115,0

164,5

-63,5

-0,139

-265,5

5.60x10"*

Asrf* [lü/niol]

Tabela 4:

Listagem das propriedades termodinâmicas para a
solução de oxigênio em LuUOi, no intervalo de tem
peratura 1073 f T[K] < 1473.

E[mV]

F°[mVj à G°[kJ/mol] A S°[kJ/K.mol] A H°[)tf/mol] P Oi [atm]
9
s
s

1073

543.5 579.6

-223.7

-0.284

-525.8

1.29x30""

1123

503.0 540,8

-208,7

-0,2B4

-525.8

1.96x 10""

1173

462.5 501,9

-193,7

-0.284

-525,8

2,36x 10"'

1223

422.0 463,1

-178,8

-0,284

-525.8

2.32x IO*8

1275

381.0 423,8

-163,6

-0.284

-525,8

1.94x 30"7

1323

341.0 3B5,5

-148,8

-0,284

-525,8

1.34x 10"*

1373

300.0 346,2

-133,6

-0.284

«
-525,8

8,26x 10"'

1423

259,0 306,8

-118,4

-0,284

-525,8

4,49x 10"s

1473

219,0 268.5

-103,6

-0,284

-525.8

2 , l l x 10""

Tabela 5 :

Listagem das propriedades termodinâmicas para
a solução de oxigênio em GdUO* no intervalo de
temperatura 1073 < T [ K ] < 1473.

E[mV] E°[mVj A Go[fcJ/mo]] A S°[xj/K.mol] A H°0u/mnÍ] P Oa [atm]

1073 254,5

290,6

-112.2

-0.208

-334,6

3,47x 10"*

1123 225.5

263.3

-101.6

-0,208

-334,6

1,88x 10"'

1173 197.0

236.4

-91.3

-0.208

-334.6

8,64x10"'

1223 168,0 209.1

-80.7

-0.208

-334.6

3,57x 10"*

1273 139.0

181,8

-70.2

-0.208

-334,6

1.32x10"*

1323 110,5

155.0

-59,8

-0,208

-334,6

4,35x 10"'

1373

81,5

127.7

-49,3

-0,208

-334,6

l,33xlO" 2

1423

67,0

114.8

-44,3

-0.080

-158,0

2,36xlO" 2

1473

55,0

104,5

-40,3

-0,080

-158,0

3,71 xlO" 2

CONCLUSÕES

Através do método eletroquimico descrito neste
trabalho foi determinado o limite de estabilidade da estrutura fluorita dos õxidos mistos de urânio e lantanldio do tipo
LnUOi, (Ln * Lu. Dy, G d ) . Ao mesmo tempo foi também determinado as grandezas termodinâmicas para a solubilidade do oxigênio
nestes õxidos, no intervalo de temperatura 700 í T I CJ&1Z00.
*
Os óxidos mistos DyllO* e GdUO* apresentam uma es_
trutura fluorita estável até a temperatura de 1005°C e 1110 C
respectivamente. Em temperaturas mais baixas a estrutura fluorita torna-se instável havendo a formação de uma região bifási^
ca formada por uma fase fluorita mais estável, com- maior percentagem de lantanidlo, e uma fase ortorrômbica 0-U|O|.
0 oxido LuUO* apresenta uma estrutura fluorita
estável até a temperatura de 700 C podendo ocorrer uma mudança
de fnse em temperaturas mais baixas.
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