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ABSTRACT 

Zirconium and ha~nium muat be aeparated for applicationa in the 
industries. 

Severa! processes have been tried. involving different techniques. 
·e•traction is the most success ful. 

nuclear 

Solvent 

Thia paper describe the development of a aeparation procesa of 
h~lnium, using MIBK as extractant in a set of mixer-setlers . 

zirconium and 

The procese was designed to meet apecial requirements related to small capacity 
available raw materiais and intended use. 
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1.0- Introdução 

EXTRAÇÃO POR SOL\IlNTES DE ZifiC6NIO E HÁFNIO 
UTILIVoNDO O PROCESSO MIIIK - HSCN - HCl 

A grande oe .. lhança qui•ica entre zircÕnio e háfnio torna a oeparação dlsseo 
ele~ntoo extreeamente dificil e taMbém deoneceaaária para •irtualmente todas ao 
aplicaçÕes não nucleareo. 

A diferença de comportamento nuclear entre o zircÕnio e o háfnio é toda•ia de 
enorme importância, poaauindo o priMeiro red~zidlaaiaa • o segundo conaiderâvel 
capacidade de aboorção de neutrona . Eooao propriedade& mecãnicao faze~ com que o 
zircÔnio e hÁfnio oejam ambos utilizadoo pela indÚotria nuclear com diferente 
finalidade. 

O emprego na indÚstria nuclear conatitui quaae a Única razao 
desenvolvimento doa proceaao de separação. 

para o 

InÚmero• processo• teM aido porpoatoa para aeparação 
os quais extração por solvente• com .. til-iao-butil cetona 
tri-butil-foafato (TBPl, troca iÔnica, etc ••• 

de zircÕnio e háfnio entre 
IMIBKl, com 

O proceooo de extração com MIBK conoagrou-ae induatrialmente ~•trando-ae capaz 
de produzir zircÕnio e háfnio com pureza nuclear. Este processo baaeia-ae na extração 
preferencial de complexo• tiociânicoo de háfnio aobre o zircÔnio. 

2.0 - Método Experimental 

Nas experiências de equilibrio entre faaes utilizaram-se funia de decantação de 
vidro e polipropileno. 

Testes continuoa foram conduzidos em miaturadorea-decantadorea de vidro com 
cerca de 120 ml de capacidade. 

3.0 - Matéria-prima 

O tetracloreto de zircÔnio utilizado como matéria-prima foi obtido pro cloração 
em um pequeno forno de laboratÓrio de Ó•ido de zircÔnio cerâmico. 

A relação háfnio/z.ircÔnio encontrado neste material foi de 2, 1". 

Pequenos teores de ferro foram eliminados através de uma extração 
com MIBK. 

4.0 - Controle Analitico 

preliminar 

ZircÔnio e Háfnio foram aempre analisados apoa transformação em Óxido, por 
hidrÓlise e cale i nação dos precipitados. 

Na maioria dos casos a análise desses elementos foi feita por fluorescência de 
raios-X. Quando o teor de háfnio era inferior a 1000 ppm foi todavi- necessário 
emprego de expectrografia de ~issão. 

5.0 - Resultados experimentais 

5.1 - Experiências relativas à Extração: 

Oa teates l"ealizadoa nessa· área visaram a exploração doa principaie 
parâmetros envolvidos na operação, como a influência da acidez e da concentração do 
tiocianato . Ao mesmo tempo foram utilizados erft todos os testes concentraçÕes 
crescentes de metal na fase aquosa com o objetivo de buscar o ponto de saturação . 

5.1.1 -Influência da acidez: 

A acidez na solução aquosa foi variada nos valores 1N, 2N 3 3N, 
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e nquan to a co ncentraçao de t i ocianato de amonea fo i ma ntida em 3M . 

A solução orgânica foi constituida de MI8K pu ro e a re lação orgânico/ aquoso f o 1 
man t i d a em 2:1 o 

Os resultado s desses testes de extração estão apresentados nas tabelas I, I I 

III. 

CONCENTRAÇÃO DE Zr (9/l) CONCE NTRAÇÃO DE Hf (g/l) 

Fase aquosa Fase orgânica Fa s e aquof\a Fase orgâni:ca 

0,97 7,47 o, 007 0,340 

3 ' 19 13,64 0 , 023 0 ,644 

1 ' 24 20,54 0, 016 0,546 

5 , 99 33, 79 0, 066 0,966 

13 , 37 45,89 o, 152 1 ,374 

20,81 45, 49 0,258 1 ,550 

29 , 85 48,20 0, 382 1, 760 

43,71 49,80 0,6 15 1,940 

Cone. SCN- 3,0 M 

Rel. Or9./Aq ... .... ....... ........................ 1:2 
Temp eratura o o. o o. o o o .. o. o o o •• o .•...••. ... . o o .... o 252 - 30ºC 

TABELA I - SÉRIE DE EXTRAÇÃO PARA ESTABELECER UMA CURVA 
DE EQU I LÍBRIO COM ACIDEZ IGUAL A 1 ,0 N. 

CONCENTRAÇÃO DE Zr (g/l) CONCENTRAÇÃO DE Hf (9/l l 

Fase Aq uosa Fase Orgân i c a Fase Aquosa Fase Orgân i ca 

3,37 3,42 0,027 o, 156 

6,81 5, 76 0 , 054 0,302 

7 , 50 8, 76 0,065 0,426 

17,27 13,45 o, 172 0,691 

25,69 24' 18 0,371 1,082 

29,44 35,50 0,387 1,383 

37, 71 37 ,18 0,522 1 ,535 

43,78 4 2 ,13 0 , 774 1,828 

Cone. SCN- 3,0 M 

Rel. Or9./Aq ..... .. .. ............... .... . ...... .. 1:2 
Temperatura 25º - 30ºC 

TI\8El.A II - SÉRIE DE EXTRAÇÕES PARA ESTABELECER UMA CURVA 
DE EQUILÍBRIO COM AC IDEZ IGUAL A 2,0 N. 

CONCENTRAÇÃO DE Zr (g/l) CONCENTRAÇ~O DE Hf (9/ l ) 

Fase Aquosa Fas e Orgânica Fase Aquosa Fase Orgânica 

9 ,10 9,13 o, 10 0,38 

22,72 20,88 o, 15 o, 85 
34,85 35 ,83 o, 26 1,31 

52,14 54,85 0,44 1,91 

67,85 63,62 0,6 1 2,32 

Cone. SCN- ••..• o o • o • • • • • . • • • . . • . . . • . . . • . . . • . . . . . 3, O M 

Rel. Org . /Aq .................... ....... .. ....... 1:2 
Temperatura ..... ... . ..... ..... . ...... .. .. .. ..... 25 q - 3C2C 



TABELA III - SÉRIE DE EXTRAÇÕES PARA ESTABELECER UMA 
CURVA DE EQUILÍBRIO COM ACIDEZ IGUAL A 3,0 N. 

A partir destas ex~eriências foram depreendidos os seguintes pontos principais; 

a) em todos os casos o coeficiente de extração para o háfnio foi superior ao 

verificado para zirconio; 
Os coeficientes de separação oscilam entre 2,4 e 6,5 

b) o coeficiente de extração para o zirconio é razoavelmente constante até 

concentraçÕes na fase orgânica de cerca de 30 g/1. 

c) a saturação de zircÔnio na fase orgânica ctá-se•em torno de 50 g/1, ., 
d) a extração do zircÔnio é favorecida com a diminuiçao da acidez mas o efeito 

marcante quando se trata de redução de 2N para 1N. 

e) o coeficiente de extração para o háfnio é razoavelmente constante até a 
saturação da solução com zircÔnio; face às pequenas concentraçÕes de háfnio presentes, 

a diminuição do coeficiente de ext~ação deve ser atribuÍda ao excesso de zirconio 
presente. 

f) também no cas·o de háfnio a menor acidez favorece a extração. 

g) com a redução de acidez verifica-se uma clara tend~ncia de diminuição do 
coeficiente de separaçao apesar do aumento da extração. 

5.1.2 - Influência da concentração de tiocianato: 

Decidiu-se, com base em conhecimento prévio nas experiências 

anteriores, fixar a acidez livre em 2N mantendo-se a relação aquoso/orgânico em 2:1 

e a temperatura ambiente entre 252C e 302C. As concentraç~es de tiocianato foram 

variadas nos valores 1M, 2M e 3M. 

Os resultados destes testes, obtidos através de análise das fases aquosa 

orgânica, encontram-se nas tabelas IV e V. O teste correspondente à concentração de 

tiocianato igual a 3M se encontra na tabela II, já que se refere à mesma série de 

experiências apresentada no item 5.1.1. 

CONCENTRAÇÃO DE Zr (g/1) CONCENTRAÇÃO DE Hf (g/1) 

Fase Aquosa Fase Orgânica Fase Aquosa Fase 
10,05 0,22 
24,85 0,55 
39,67 0,93 
48,69 1,08 
57,84 1, 25 
72,53 1,60 

Cone. HC1 ................................. 2,0 N 
Rel. Org./Aq .............................. 1:2 
Temperatura ...............•.•............. 252 - 302C 

TABELA IV - SÉRIES DE EXTRAÇÕES PARA ESTABELECER UMA 
CURVA DE EQUILÍBRIO COM CONCENTRAÇÃO DE 
TIOCIANATO IGUAL A 1,0 M. 

~rgânica 
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CONCENTRAÇÃO DE Zr ( g/ 1) CONCENTRAÇÃO DE Hf (g/1) 

Fo,se Aquoso. Fase O,..gânica Fase Aquosa Fase Orgânica 
9,30 1,62 o, 14 0 , 81 

23,53 3,34 0,39 0,35 

37,47 4,52 0,63 0,50 

46,41 6,19 o, 77 0,62 

5:.t,50 10,55 0,86 0,82 

64,48 17,83 1,05 1 . 12 

Cone. HCl .................................. 2 ,0 N 

Rel. Or9./Aq ..................... .. ........ ~ ,2 

Temperatura .••..••••••••••••••••.•••.• • .. •• 252 - 30iC 

TABELA V - SÉRIE OE EXTRAÇÃO PARA ESTABELECER !MA CURVA 

DE EQUILÍBRIO COM CONCENTRAÇÃO DE TIOCIANATO 

IGUAL A 2,0 M. 

As. principais observaçÕes decorrentes desta série compreendem : 

d} a extração de ziercÔnío ê de háfnio aumenta c om a concentração 
tiocianato, sendo prâticamente nula para o caso de concentração de tiocí"anato 
a 1M. 

de 

igual 

b)• apesar da menor extração, a concentração de tiocianato 2M apresentou maiores 
coeficientes de separação. 

c) a separa,ão do zircÔnio t~nde a aumentar com a concentração do mesmo , no 
caso de concentração de tiocianato 2M. 

d) o coeficiente de extração para o háfnio mantém-se aproximadamente constante. 

5.2 - Experi~ncias relativas a limpeza do extrato : 

No processo adotado para a separação do zircÔnio e háfnio, o Último passa 
preferencialmente para a fase orgânica, mas torna-se inevitável que parte do zircÔnio , 
na etapa de extraçio, seja co-extraido com o memso, portanto, torna-se indispensável 
esta etapa de limpeza do extrato que visa transferir para uma fase aquos a o zircÔnio 
que acompanha o háfnio. 

Uma vez que a fase aquosa escolhida para ser utilizada nesta etapa foi uma 
solução ácida contendo ácido cloridrico, foram exe cutados vários testes com o 
objetivo de "'erificar a influência da acidez da solução aquosa na extração do 
zircÔnio co-extraido . Para cada série de testes o extra.to orgânico utili~ado para 
limpeza foi produzido através da extração de zircÔnio e háfnio da solução aquosa. 

Foram realizadas quatro séries de testes onde foram estudadas concentraçÕes de 
HCl, na fase aquosa, variando-se as mesmas nos valores 1,0N, 3 , 0N, 5,0N e 6,0N . 

Os resultados obtidos neste a testes são apresentados nas tabelas VI, VII, VIII 
e IX. 

CONCENTRAÇÃO DE Zr ( g/ 1) CONCENTRAÇÃO DE Hf ( g/ 1) 

Faae Aquosa Fase Orgânica Fase Aquosa Fase Orgânica 
22,99 4,~2 O,CI3 0,56 
29,118 5,19 0,81 0,69 
3~,46 6,08 0,98 0,80 
39,90 6,110 1.15 0,111 
43,35 7,87 1,28 1 ,01 
47,22 B, 76 1,50 1.11 
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Ex trat o ma e (Zrl 13 ,77 911 
(Hf) 1 '27 911 

Rel. Or g . /Aq . 10:1 
Temperatura = 25~ - 3o•c 

TABE LA VI - SÉRIE DE LIMPEZA DO EXTRATO PARA ESTABELECER 
UMA CURVA DE EQUI LÍBRIO COM ACIDEZ IGUAL A 1,0N. 

CONCENTRAÇÃO DE Zr (g/1) CONCENTRAÇÃO DE Hf (91 11 

Fase Aquosa 

36,65 
43,1 0 
53,46 
60,90 
64,72 

74,11 

Ext;""ato ma e 

Rel.Org./Aq. 
Temperatura 

Fase Orgânica 

3,27 
3,68 
4 ,22 
4,75 
5,48 
6,02 

(Zrl = 14 , 22 
(Hf) = 1,32 
10:1 

= 25' a 302C 

911 
gll 

Fase Aquosa 

1 '13 
1 '24 
1,74 
1 ,86 
2,08 
2,47 

TABELA VII - SÉRIE DE LIMPEZA DO EXTRATO PARA 

ESTABELECER UMA CURVA DE EQUILÍBRIO COM 
ACIDEZ IGUAL A 3 ,0N . 

Fase Orgânica 

0, 48 
0,68 
O, 76 
0,85 
0,94 
1,11 

CONCENTRAÇÃO DE Zr (g/ 1) CONCENfRAÇÃO DE Hf (g/ l) 

Fa se Aquosa 

57,56 
69,86 
79,32 
86,26 
92,46 
97,23 

Extrato mae 

Fase Orgânica 

0,88 
0, 89 
1,34 

1 ' 29 
1,65 

1 '78 

(Zr) 
(Hf) 

13,82 g/ 1 
1,26 g/l 

Rel. Org./Aq. = 10:1 
Temperatura = 25º - 30~C 

Fase Aquosa 

4,62 

5' 011 
5,34 
5,63 
5,66 
5,97 

TABELA VIII - SÉRIE DE LIMPEZA DO EXTRATO PARA ESTABELECER 
CURVA DE EQUILÍBRIO COM ACIDEZ 5,0N. 

CONC ENTRAÇÃO DE Zr ( g/ 1) CONCENTRAÇÃO 

Fase Aquosa Fase Orgân ic a Fase Aquosa 
55,30 0,63 3,46 
66,00 0,75 4,07 
73,24 0,96 4,20 
83,94 1,09 4,76 
94,16 1,33 5,18 

104,45 1,50 5,60 

Fase Orgânica 

o, 14 
o, 22 
0,32 
0,55 
0,67 
0,68 

DE Hf ( g/ li 

Fase Orgânica 
0,21 
0,29 
0,38 
0,43 
0,52 
0,62 
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Extra to mae (Zr) 
(Hf) 

Rel. Org./Aq .. = 10:1 

13,82 g!l 

1. 26 gl 1 

Temperatura 252 - 302C 

TABELA I X - SÉRIE OE LIMPEZA 00 EXTRATO PARA ESTABELECER UMA CUR VA 
DE EQUILÍBRIO COM ACIDEZ 6,0N. 

Foi passive!, através dos resultados res saltar os sêguintes pontos essenclais: 

a) E.todos os testes foram observados coeficientes de extração do z ircon i o 
superiores aos verificados para o háfnio; isto evidencia a transferência 
preferencial do zirc~nio para a fase aquosa. 

b) Com o aumento da acidez verifica-se o aumen to do coefic iente de extração nao 
sÓ para o zircÔnio como também para o háfnio, o que significa que ambos 
extraidos em maior grau com o aumento da acidez. 

sao 

c) o coeficiente de separação aumenta também com o aumento da acidez, o que 
significa que, apesar da extração de ambos aumentar com a acidez, a separação melhora. 

d) A saturação do háfnio na fase aquosa dá-se em torno de 6 g/1. 

e) No gráfico das cu r vas de equilibrio para o zircÔnio verifica-se que as retas 
para as concentraçÕes de HCl iguais a 5,0N e 6,0N quase se sopre pÕe, mostrando que 
este acréscimo de acidez praticamente nada acrescenta na extração do zircÔnio. 

f) Através dos gráficos das c urva s de equilibrio para o háfnio pode-se observar 
que para concentraçÕes mais baixas de metal a extraçlo do háfnio pela so lução de 
HCl 5,0N é mais acentuada que pela solução de HCl 6 ,0N e nas concentraçÕes maiores 
elas se assemelham. 

5 .3 - Expe[iências relativas à reextração do háfnio: 

Esta operação tem como finalidade transferir o háfnio que esta contido na 
fase orgânica, proveniente da unidade de limpeza, para uma fase aquos.a contendo ácido 
sulfÚrico, liberando o so l vente que voltâ para unidade de extração. 

A matéria-prima utilizada nestes testes foi preparada clorando-se 20g de Óxido 
de háfnio puro para a obtenção do tetracloreto de háfnio. Este material f oi colocado 
em solu ção condicionando-se a mesma com tiocianato de am~nio e ácido clor.i.drico para 
a formação do complexo tiociânico de háfn io. 

Com base nos resu ltados de alguns testes preliminares foram plane jadas 3 

series de testes com a final.idade de avaliar a influência da acidez na reextração. 
Para isso foram utilizadas soluçÕes aquosas contendo H

2
so

4 
nas concentraçÕes de 

1,0M; 3,0M e 5,0M. 
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Os resultados obtidos sao mostrados nas tabelas X, XI e XII. 

CONCENTRAÇÃO DE Hf {g/1) 

SOLUÇÃO AQUOSA 
o, 16 

0,31' 
0,42 

0,53 
0,64 
o, 72 

Extrato = 18 g/1 Hf 
Tempera t ura ~ 25º - 302C 

SOLUÇÃO ORGÃNICA 
0,04 

0,25 
0,92 

1,90 

3,15 
5,36 



TABE LA X - SÉR IE DE REEXTRAÇÃO PARA EST>\IH ;.EC~R UMA 
C.iR ''.- ,_ .. '-O• Jl'Í9PT0 C0" 4 ll r' 1 i·í · ' ; , i-~\~ 

CONCroNTRAÇÃO DE Hf ( g/1) 

SOLUÇÃO AQUOSA 
o, 16 

0,34 
0, 50 
0,68 

0,85 

SOLUÇÃO ORGÂNICA 
0,06 

1,01 

EKt r ato = 18 g / 1 de Hf 

Temperatu ra = 25~ - 30~C 

TABE LA XI - SÉRI E OE REEXTRAÇÃO PARA ESTABE LECER UMA 
C!.IRVA Dt EQUILÍBRIO COM ACIDEZ 3,0 M. 

CONCENTRAÇÃO DE Hf (g/l) 

o, 17 

0,34 
0,41 

0,61 

1,03 

SOLUÇÃO AQUOSA 
o, 16 

0 ,33 

SOLUÇÃO ORGÂNICA 
0,05 

0,50 

0,68 

0,85 
1, 03 

Extra to = 18 g/l de Hf 

Tempe ratura = 25º - 30°C 

o, 16 

0,27 

0,40 
0,57 

o, 77 

TABELA XII - SÉRIE DE REEXTRAÇÃO PARA ESTABELECER UMA 
CURVA DE EQUILÍBRIO COM ACIDEZ IGUAL A 5,0M. 

Através da análise dos resultados obtidos, destacam-se as seguintes observaçÕes: 

a) A transferência de massa pa r a a fase aquosa 
valores de acidez mais elevados. 

bastante sign ificativa para 

bl Apesar das cur vas de e qu ilibrio para concentração de H
2
so

4 
de 3,0M 5,0M 

quase s e sobreporem , os coeficientes de extraçio foram sempre maiores para a 
co ncentração de 5,0M . 

Como nesta etapa do pr ocesso nao existe a preocupação de separar metais e sim , 
a ex t ração de um ~nico elemento para a liberação do solvente que retorn a ao processo, 
não há grandes complicaçÕes técnicas e a opçao é decidida pela economicidade do 
processo. 

6 . 0 - Conclusão 

no experiê ncias em batelada foi pos s ivel delinea r um fluxograma 
Através de uma análise det al hada dos resultados obtidos com essas séries de 

qual sao 
discrimi nados o nÚmero de estágios envo l vidos em cada operação, as co nce nt raçÕes 
vazÕes das soluçÕes utilizadas e que pod e vir a ser operado éontinuament.e se m grandes 
modificaçÕes, necessitar1do apenas ser otimizado. 

Foram consideradas como condiçÕes edea is para a extração acide z igual a 3,0N, 

concentração de t ioc i anato 3 1 0M e relação orgânico/aquoso= 21 1 . 
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Para a limpeza do extrato foi determinada a acidez igual a ô,ON em HCl 

relação org. /aq. = 10/ 1 , enquanto que na reextração a acidez recomendada e de 5,0M 

em H
2
so

4 
e relação org. / aq. = 10:1. 

O fluxograma proposto é mostrado na figura nº 1. 

Deve-se ter em mente admitir que quando se faz uso do diagrama de fases e da 

reta de operaçio do processo para o cilculo do n~mero de estigios, admite-se que 

processo e o equipamento operem de maneira ideal. Por isso, às vezes, na pritica, 

ocorrem diferenças entre o real e o que foi calculado teoricamente. Nos testes 

práticos em regime continuo, há uma avaliação real do sistema além de se poder 

observar outros fatore s , como decomposiçio de soluç;es, mudanças quimicas que ocorrem 

com o tempo, etc. 
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