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ENRIQUECIMENTO DE 10B POR CROMATOGRAFIA DE TROCA 

ANIONICA 

ix 

Autor: FRANCISCO CARNEIRO JR. 

Or1entador: REYNALDO L. VICTORIA 

RESUMO 

A separação dos isótopos do boro foi efetuada através da reação 

de troca lsotópica entre o ácido bórico em solução aquosa e os ânlons 

boratos e pol1boratos adsorvldos em resinas de troca aniônica do tipo 

amônio quaternário (Dowex 1 e 2), em colunas de vidro de 100 cm de 

comprimento por 1,4 cm de d1âmetro. 

Foram fe1tos estudos da variação dó fator de 'fracionamento, 

med1do por análise frontal, em função da concentração do ácido bór1co em 

sOlução. Foram também conduzidos experimentos sobre o fracionamento de 

lOS e IIS utilizando-se da técnica cromatográf1ca de deslocamento por 

desenvo lv1 mento. 

As determinações da compos1ção 1sotóp1ca do boro se 

real1zaram com um espectrômetro de massas "Atlas Var1an" modelo CH4, 

utl1tzando-se do gás borato de metlla, obtido por reação direta do ácido . 
bórico da amostra correspondente com metanol, em linha de vácuo. 
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ENRICHMENT OF 10B BY ANION EXCHANGE CHROMATOGRAPH 

Author: FRANCISCO CARNEIRO JR. 

Ad1vlser: REYNALDO L. VICTORIA 

SUMMARY 

I 

The separatlon of boron 1sotopes was carrled out through 

1sotop1c exchange reactlon between bor1c acld ln solutlon and borate and 

pol1borate an10ns adsorbed on an ammon1um quaternary (Oowex 1 and 2) 

anlon exchange res1n packed ln a glass column, 100 cm lenght and 1.4 cm ln 

dlameter. 

Isotope fract10nat1on factors were calculated through the 

analysls of break through curves as a functlon of bor1c acid concentratlon 

1n solutlon. 10B and 11 B fractlonatlon factors for the column were also 

studled uslng chromatographlc dlsp lacement technlques. 

Boron lsotoplc concentratlon analysls were performed ln an 

Atlas-Varlan CH4 model mass-spectrometer. Methyl borate gas, obta1ned 

through dlrect reactlon between borlc acld and methanol1n a vacuum Une, 

was used for the analysis. 



1. INTRODUÇÃO 

o boro natural é uma mistura de dOi~ isótopos estáveis de 

número de massa 10 e 11, com concentrações natura1s de 19,78 e 80,22 

átomos %, respect1vamente, segundo HEATH (1977). 

A separação do Isótopo 106 tem 1mportânc1a considerável no 

campo da energia nuclear, em razão deste aprese~tar alta seção eficaz de 

choque, atuando como moderador de neutrons térmicos e lentos em reações 

nucleares do tipo 106 (n,a)7U. 

O particular interesse na separação do isótopo leve 10B} é 

devido ao fato Que este, apresenta uma seção eficaz de choque de 3840 

baros (1 barn = 10-28 m2), enquanto Que para "B é de 0,005 barns. O valor 

desta para o boro natural é de 759 barns, segundo HEATH (1977), 

Após a separação do elemento boro altamente enriquecido em 

seu tsótopo leve, o t08 é preparado na forma BF3 (trifluoreto de boro) ou 

B4C (carbeto de boro), os Quais podem ser ut1l1zados em barras de controle 

em reatores nucleares. 

Vários métodos têm sido propostos para a separação isotópica 

do 10B: separação eletromagnética, difusão térmica, destllação de 

trifluoreto e cromatografia de troca iônica. Embora a difusão térmica seja 

um método universal na separação isotõpíca de espécies gasosas de baixos 

números atômicos, a cromatografla de troca tônica tem sido atualmente a 
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mals utilizada em escala semi-industrial. 

Além da util1zação do isótopo 108 na energia nuclear, é 

1nteressante também fr1sar, a importância do 108 como traçador em 

pesQu1sas b10lóg1cas e em detectores de neutrons. Nestes detectores, os 

neutrons reagem multo facl1mente com o núcleo de 10B na forma de BF3 

gasoso, produztndo 7U e part1cula alfa, capaz de sens1b111zar o detector 

proporctnal a gás. Pode-se também detectar os neutrons de maneira 

análoga, com um detector por cintilação, adicionando-se um composto 

enriquecido em 1°8 a um clntl1ador alfa sensível. Os detectores de 

neutrons, podem ser largamente ut111zados na neutroterap1a e em 

pesquisas c1entificas. 

O presente trabalho visa estudar os principais parâmetros Que 

envolvem o enriQuec1mento de lOS por cromatografla de troca anlõnlca. 
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2. REVISÃO 818110GRAFICA. 

Vários métodos tem sido propostos para a separação tsot6pica 

de diferentes elementos qulmlcos: a dest1Jação, d1fusão gasosa1 

centrifugação gasosa, eletr611se, separação eletromagnétIca, troca 

qulmtca, cromatografta de troca iônIca, etc., e entre eles, alguns são 

utlHzados em escala industrial. 

O método cromatográftco de troca iônica em coluna de resina 

tem s1do empregado, em escala semI-industr1al, para as espécies de U, B, 

C, N, 0, Na, 5, Ca, Fe, e U, em virtude de sua caracterfstica econômica, 

ef1cIênc1a e s1mpltc1dade, frente a outros métodos ut1lizados 

industrIalmente, que se caracterizam pelo alto custo de instalação e 

complexidade, segundo R055ET et alli( 1964b) e LONDON (196 t). No caso do 

elemento boro, vários métodos de enrIquecimento tem sido propostos. 

MAKI5HIMA et ali/( 1957) determinaram a estab111dade térmica 

e a viscosidade do vapor do borato de tr1metlla, verificando ser excelente 

para o enriquecImento 1sot6ptco por dIfusão térmica. 

STEINBERG e HUNTER (1957) avaliaram a posslbl1idade de 

propagação de ésteres estáve1s de ácido bór1co, considerando as condições 

estéreo-qulmlcas de hfdr611se, através da reação de ácido bór1co com 

alc601s, 911c61s e fen6is primários, secundários e terciários. 

LONDON (1961) descreve um resumo sobre a técnica de troca 
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lsotóplca por destllação, apresentando alguns fatores de fraclonamento 

para reações químicas entre BF3 e BF30 (C2HS)2' Tais fatores de 

fraclonamento, var1am com o composto empregado na fa1xa de 1,001 a 

1,009, sendo reconhec1damente ba1xos. 

PALKO et alll( 1962>, determ1naram a constant~ de eQu1l1br10 

lsotóp1ca para a troca entre BF3 e BF30(CH3)2 em s1stema de destilaçao de 

multi-estágio. Os resultados encontrados, foram 1,029 ± 0,003; 1,033 ± 

0,002 e 1,036 ± 0,002 para 22°, 4° e -8°e, respectivamente. 

O fraclónamento I 1sotóPlco por cromàtograf1a em coluna de 

resina de troca iônica foi pela primeira vez desenvolvida para o 

enr1Quecimento de 15N, por SPEDDING et a/i! (1955), os Quats, trabalhando 

na separaçao de terras raras, constataram a posstbl11dade de obter a 

separaçao 1sotóp1ca de nitrogênio. 

Estes autores, vertficaram que a adm1ssão de uma solução (S) 

de hidróxido de amônio em uma coluna de resfna ân1on1ca (R) na forma H+, 

originava uma banda adsorvida (a) de ions NH4 +, de acordo com a equação: 

(tflR + (NH4ls : (NH4lR + (tf}s (1) 

A eJu1ção dos íons NH+ 4 adsorvidos (a), procedIa-se de acordo 

com a reação aba1xo, confinando uma banda de NH+ 4 entre d01s l1mltes bem 

definidos na coluna de res1na. 

(2) 

SPEDDING et alii( 1955) verlficaram que a separação lsotópica 
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do n1trogên10 ocorr1a durante o deslocamento da banda até alcançar o 

eQu11fbr1o 1sot6p1co, definido por: 

Através da técnica cromatográf1ca de anál1se frontal, os 

autores verificaram que a concentração lsotóplca ( ( ] ) no equll1brl0, era 

constante, e que a constante de equilíbrio lsotóplca (K), fornec1a o 

seguinte valor: 

(4) 

, para a Qual, a simbologia [ ] R e [ ) s expressam a concentraçao em átomos 

%, na fase resina e solução, respect lvamente. 

SPEDDING et aI,.,. (1955), constataram que, durante o 

deslocamento da banda de radical amônl0 a separação 1sotóplca do 

nitrogênio se processava, enriquecendo a parte da frente da banda em 14N e 

a parte de trás em 15N. Estes autores estudaram a concentração isotópica 

da amônia em função da altura equivalente da placa teór1ca (flHETP"). 

Considerando a situação de equinbrio, apllcaram o equacionamento 

matemático de placas teóricas às suas cond1ções experimentais, os quais 

se expressaram por: 
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, onde R e Rn, referem-se as razões 1sotóplas (15N/14N) em doIS pontos da 

banda distanciada de um comprimento L; K a constante de equilfbrto e n o 

número de placas teóricas, definido por: 

n. L 
"HETP" 

Assim sendo, os autores chegaram a segulnte expressão: 

(Rn) L 10 -. 10 K g R "HETP" g (5) 

, na qual, o valor de "HETP" é determinado a partir do coeficiente angular 

da reta representativa da equação (5), desde que, tenha o conhecimento da 

constante de equf Hbrl0 K. 

Deve ser ressaltado que o valor de "HETP" é' definido, segundo 

LONDON (1961), como uma unidade de comprimento em que as 

concentrações isotóp1cas da fase resina e solução se mostram unlformes 

nesta d1mensão, mas não 19uals. A cromatografla é uma técn1ca analitica 

para a separação de compostos, baseada na diferença de afinidade por uma 

fase móvel e uma fase estacionár1a. Na técn1ca cromatográflca de anáHse 

frontal, uma solução contendo uma m1stura de 10ns de dfferentes 

af1nldades é passada em uma coluna trocadora em quantidade suficiente 

para exceder a capacidade da resina, na qual, o 10n menos retido ou seja, o 

de menor afinidade, aparece primeiro no efluente, (vide apêndice 1, 

definições especificas). 

TRI VELlN (1973) utilizou o método cromatográflco de troca 



7 

iônica no estudo de enriquecimento lsotõpico de 15N em colunas de resinas 

catlônfcas. A constante de equl1fbrio para os isótopos 15N e 14N foi 

determinado através da reação de troca evolvendo h1dróxido de amôn10 na 

fase solução e 10ns NH+ 4 adsorvldos em resinas catlõn1cas: Dowex 50W -X8 

e X 12, 100 - 200 "mesh". Desenvolveu também estudos para a produção de 

sulfato de amônlo enriquecido na concentração de 5 átomos % em 15N. 

YONEDA et alii (1959), estudaram pela primeira vez a 

separação dos Isótopos de boro usando o método cromatográflco de troca 

aniõnla em reações de troca entre solução aquosa de ácido bórico e resina 

aniõnica de base forte (AmberHte CG - 400 - I 100 - 200 "mesh"). O 

procedimento experimental e a metodologia de análise foi semelhante ao 

método desenvolvido por SPEDDING et alli'( 1955) na separação de Isótopos 

de nitrogênio. Trabalhando com soluções de ácido bórico 0,03M e de ácido 

bórico O,lM J contendo 8% em peso de glicerol, os autores obtiveram 

fatores fracionamento 1,010 e 1,016, respectivamente. Os resultados 

preHm1nares mostraram Que o fator de fracionamento aumenta com o 

decréscimo da concentração da solução e que provavelmente a presença do 

g1icerol foi responsável pela diferença no K obtido para O,lM em ácido 

bórico. A constante de equi 1 ibrio para a reação de troca 

, foI calculada como sendo: 

(7) 
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, onde R e 5, expressam as fases resina e solução, respect1vamente. As 

análises 1sotóp1cas dos isótopos de boro foram real1zadas a part1r de B~P3 

fluoretados com CoF3 para dar BF3' A razão dos 1sótopos f01 med1da por 

espectrometr1a de massas. 

ROSSET et alll( 1964a) estudaram a separação dos Isótopos de 

boro ut111zando a reação de troca entre o ácIdo bór1co em solução aquosa e 

resinas trocadoras de ânIons t1po amônI0 quaternár10 (Oowex 1 e 2). A 

constante de equ1lfbrI0 medida por análise frontal decresce de 1,018 a 

1,009 enquanto a concentração de ác1do bór1co cresce de 0,01 M a 0,75M. 

Essa varjação f01 Interpretada corno sendo devida a penetração do ác1do 

bórico nos grãos de resina, por equi11brl0 de Donnan, e a formação 

consecutiva de ân10ns pol1boratos fixados pela troca. Os ensaios 

experimentais foram realizados em colunas de 8 a 13 m de comprimento. 

URGELL et alll( 1965) estudaram a separação dos isótopos de N 

e B por cromatografia de troca iônica, descrevendo as exper1ênc1as para a 

determinação do fator de fracionamento pelo método do ponto de ruptura. 

No caso do boro, estudaram o comportamento de soluções de ác1do bórico 

de diversas concentrações frente a resInas an1ôn1cas fortemente básicas 

(Dowex lX8 e Dowex 2X8, na forma OH-). Ut111zando soluções de H3B03 de 

0,1 a 0,5M o fator de fracionamento variou de 1,035 a 1,027, sendo da 

mesma ordem de grandeza dos fatores obtidos com complexos em solução 

de manltol (1,024) e g1tcerina (1,027). 

Aplicando o método cromatográf1co de troca tônica, estes 

autores conseguiram obter lOS enriquecido a 60%, utl11zando colunas de 

"plexiglass" de 19 mm de diâmetro interno e 1,5 m de comprimento. 

Mantendo um circuito de colunas ligadas em série, f1xaram na primeira 
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coluna uma banda de ácido bórico contendo 0,85 moles deste 

composto.Neste s1stema a banda foi deslocada de 25 m com solução de 

ácido acét1co 0,1 N. Para a determinação da composição 1sotóp1ca de boro 

por espectrometr1a de massas, ut1l1zaram borato de metl1a obtido por 

reação direta do ácido bórico com metanol. 

CONRARD et a/li (1972) apl1caram a teor1a de placas 

cromatográficas, no desenvolvimento por deslocamento, sobre trocadores 

iônicos de uma banda contendo uma m1stura de duas espécies químicas 

intimas. As considerações teóricas sobre a distribuição da concentração de 

uma espécie Qufm1ca ao longo de uma banda no estado de equ11fbr10, podem 

ser analisadas pela expressão: 

X--------
1 - Xo 

1 + Xo exp (-2pe) 

(8) 

, na qual, p é o número total de placas da banda, X é a méd1a da fração 

molar em uma placa, Xo a fração molar ln1c1al e e = a - 1, onde a é o fator 

de fracionamento. A parte exper1mental f01 realizada com um ensaio da 

separação dos isótopos de boro; o fator de frac10namento obtido fol de 

1,012 para a concentração de O,lM em ác1do bórico, sendo o número total 

de placas da banda 19ual a 29 e "HETP" 19ual a 1 em. Segundo os autores, a 

frente da banda proposta teoricamente mostrou-se de pleno acordo com os 

resultados experimentais. 

CHRISTOPH et a/li ( 1976) est1maram a constante de equiHbr10 

K para a reação de troca 1sotóp1ca entre o ácido bórico em solução e 10ns 
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borato na fase resina, expressa por: 

Os autoresJ verificaram uma dependência quantftatlva do fator 

de fracIonamento com a concentração de ácIdo bórIco. Através das medidas 

dos coeftclentes da reação de troca lsotóplca, determtnaram a altura 

eQu1valente de uma placa teórica, e verificaram Que o valor da "HETP" 

depende da taxa de migração da frente cromatográftca. A comparação, das 

curvas cromatográflcas teórIcas com as experimentais, mostrou-se, 

segundo os autores J excelente. Na parte práttca foi montado um sistema 

em série de colunas de resina anlônica Wofatlt L 150. 

SAKUMA et a///(980) enriqueceram 10B a 91,00% partindo da 

concentração de 19,84% pelo simples processo de eluição de uma banda de 

ácido bórico OJ 1M por 256 m com água destilada. Através da técnica 

cromatográflca de troca anlônica em colunas de resina anfônica de base 

fraca Dialon WA 21 80-100 "mesh", l1gadas em série, com um fluxo de 

20 cm3h-1cm-2 a 4QOC, obtiveram o seguinte valor para a constante de 

eQufHbrio: K=1,0105 ± 0,0005. Verificaram que a constante de equ11tbrl0 

não depende da migração da frente cromatográflca. 

ITOH et a/li ( 1985) estudaram a influência da concentração da 

solução aHmentadora de ácido bórico e da temperatura de operação na 

separação de Isótopos de boro por cromatografla de troca aniônica em 

colunas de resina anlônfca de base fraca Dlalon WA 21, l1gadas em série. O 

fator de fracionamento diminue com o aumento da temperatura e da 

concentração do ácido bórico. Encontraram valores Que oscilam de 1,0 13 a 
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1,0073, enquanto que a temperatura de operação e a concentração do ácido 

bórico variaram respectivamente de 25°C (0,1 M) a 76°C (1 ,6M). 

MIERA et a/li (1985) estudaram a separação dos Isótopos de 

boro por cromatograf1a de troca an1ônica v1sando a 1nstalação de um 

projeto, em escala semi-industrial, ut111zando resinas trocadoras de 

ân10ns tipo amônio quaternário (Oowex 1 e 2). O fator de fracionamento 

medido por análise frontal varia de acordo com a concentração do ácido 

bórico, decrescendo de 1,0296 (H3B03 0,1 N + HF 0,1 N) à 1 ,0078 (~B03 

O,5Nl. 

As anáHses 1sotóp1cas foram realizadas por espectrometrta de 

massas, analisando os picos de 10B e 11B, com erro de leitura de 0,5%, no 

borato de metl1a. Este composto foi obtido, reagindo diretamente as 

frações de ácido bórico coletadas na safda das colunas com metano I anldro. 

Para a purificação do borato de metl1a, ut111zaram CaCl2 (cloreto de cálcio) 

e UCl (cloreto de l1t1o). 



3. MATERIAL E Mt:TODOS 

3.1. Mater1al 

3. I. I. EquIpamentos 

Os principais equipamentos utllizados foram: 

12 

Espectrômetro de massas (Atlas-Varlan, modelo CH4), 

empregado para as determinações das concentrações de lOS em átomos %. 

Registrador gráflco linear (EQuipamento Clentffico do Brasll 

modelo RB 100, empregado para o registro das intensidades dos picos 

relativos as espéc1es de 10B e llB. 

Balança analftlca (Bosch), ut111zada para a pesagem dos 

reagentes Qu1m1cos. 

Medfdor de pH (Radiometer), empregado para monitorar as 

passagens de soluções nas colunas trocadoras. 

Coletor de frações (Toyo Seisakusho Co; LTD - SF 160 K), 

ut111zàdo para fracionar as amostras para análise. 

Espectrofotômetro (Penk1n-Elmer Coleman 295), empregado 

para a determinação da concentração das amostras de ácido bór1co. 

Armadllha (modelo 7728, "trap vacuum", separable), utilizada 

na llnha de vácuo, com a final1dade de proteger a bomba mecânica, estando 

mergulhada em nitrogênio liQu1do, para reter pr1ncipalmente o vapor 

d'água. 

Agitador e aquecedor magnético (Fanem, modelo 258) ut111zado 
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para o preparo de soluções. 

Medidor de vácuo (Hast1ngs Vaccuum Gauge, modelo SV-l, série 

2551), ut111zado com a final1dade de indicar o vácuo no 1nterior da l1nha e 

acusar os possíveis vazamentos. 

Bomba mecân1ca de vácuo (Edwards Hocchvakuum GMBH, modelo 

Speed1vac Ed 35), empregado para estabelecer vácuo na llnha de vácuo e no 

ba lão de reação. 

Resinas an1õnlcas (Dowex lXa e Dowex 2Xa). Foram utilizadas 

resinas antõnlcas de base forte do tipo pol1estireno d1v1nllbenzeno, cujas 

caracterlst1cas estão apresentadas na Tabela 1. 

Sistema de coluna unitária. O sistema consta de uma coluna de 

vidro com 110 cm de altura e 1,4 cm de diâmetro interno, preenchidas até 

90 em de altura com resina aniõn1ca, possuindo na sua extremidade 

superior um tubo c111ndrico móvel de PVC com 30 cm de altura, 1,3 cm de 

diâmetro externo e 1 mm de diâmentro Interno envolvido em sua base, por 

um "O-ring" de vedação. Na extremidade inferior da coluna, encontra-se . 
adaptada internamente uma placa porosa de vidro slnter1zado, acoplada a 

um registro de vidro com duas saldas por meio de um tubo de Jatex. Este 

sistema está esquematizado na Figura 1. 

Sistema de colunas em sér1e. O s1stema consta de seis colunas 

unitárias ligadas em série por meio de tubos de nylon com 1 mm de 

diâmetro interno, como mostra a Figura 2. Nesta figura se encontra 

também esquematizado os galões de soluções localizados a 3 m acima da 

coluna. 

Unha de vácuo construi da em vidro pirex, utilizada para o 

preparo do gás borato de metila, esquematizada na Figura 3. 
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J - E x tremidade superior: 

0)- tubo cilindrico móvel de PVC 

b)- orifício interno do tubo poro passogem 
de solução 

C)..!'O-ring" poro vedação 

2 - Resina oniônica 

-3 - Extremidade inferior: 

d)- placa de vidro sinterizado poro permitir 
o fluxo das soluções e impedir o escoa 
mento da resina 

e)-tubo de junção de latex 

f)- registro de 2 saídas 

Figuro J - Sistema de coluna unitdrio 
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a 

H3B03 Hcl H20 

Figura 2 - Sistema de colunas em série 

1- Depósito de soluções 

2 - Registro do conexão 
entre o depósito e a 
coluna 

3a - Registro da conexão 
paro o esgoto ou 
Registro da conexão 
para H20 de ionizado 
em contra corrente 

3b-Registro do conexão 
entre colunas 

4 - Coluna de resina 

5- Pistão de pressão 

6 - Tubos de ligação 

\JI 



Bomba 
v6cuo 

mecônlco 

T3 

Ts 

N2 liquido b3 

Medidor 
de 

v6cuo 
Controle do 
medidor de vácuo 

T - Torneiro de vidro 

bl,2- Bolão de reação 

b3 - Bolão recipiente de 
barato de metila 

Figuro :3 - Linho de vdcuo poro o síntese de boroto de metilo. 

(1'\ 



Tabela 1. Caracterfsticas de resinas anlõnices. 

Resina ~DVB, diâmetro Grupo funcional Capaci dade de troce I 
I 

meQ/g pera meQ/ml para ; 

"Gross (J.l) I 
I 

l1nkage" resi na seca resina hidratada' 

DOWEX lXa xa 74-149 C~N+(C~)3Cf 3,2 1,4 
100-200 -meshQ 

DOWEX 2XB )(8 74-149 C~N+(C~) <r;H
4
OH)Cf 3 .. 2 1,4 

100-200 umesh" 
2 

I 

Fonte: Bi o-Rad Laboratori es, 1974 

...... 
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3. 1.2. Vidrarias 

As pr1ncipais vidrarias uttl1zadas foram: balões volumétricos, 

buretas, provetas, pipetas, copos, frascos e rec1pientes de 4 litros. 

J./.J. Reagentes 

Todos os reagentes qufmlcos util1zados foram de qual1dade P.A. 

marca Mercl<, Bacher ou Carlo Erba. Os reagentes empregados foram: ácido 

bórico, ácido clorídrico, hidróxido de sódio, metanol, pentóxldo de fósforo, 

cloreto de lít10, azomet1na-H, ascarlte e n1trato de prata. 

J. 1.4. Preparo dos reagentes 

.3. 1.4.1. SoluçUes estoques 

No preparo de soluções estoques, foi utilizada a seguinte 

sistemática: 

a) Solução de ácido bórico, H3B03 (1 N). 

Pesa-se exatamente 61,84 g de ác1do bórico puro; (H3B03 ; 

equivalente: 61,84) deixa-se dissolver em água e completa-se o volume 

total até t l1tro a t soe. 
b) Solução de ácido clorídrico HCI ; 2N (7,15%). 

AdiCiona-se água em 17 ml de ácido clorídrico, (HeI 
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eQu1valente 36,465), concentrado e completa-se o volume a 1000 ml a 

15°C. 

c) SOlUÇa0 de h1dróxido de sódfo NaOH ; 2N (7,4%). 

Dissolve-se 80,02 9 de hidróx1do de sódio, (NaOH ; eQu1valente 

40,00, P.A. em água <1senta de gás carbôn1co) e completa-se a 1000 ml a 

15°C. 

3. 1.42 Soluções de trabalho 

Nas soluções de trabalho foi ut111zada as soluções estoques 

diluídas convenientemente, de acordo com a concentração pretendida. 

3.2. Método 

Com o objet1vo de dar ma10r clareza ao trabalho, este 1tem f01 

dividido em dois sub-1tens: parte teórica e parte experimental. 

J.2 /. Parte teórica 

3.21./ Fracionamento dos isótopos de tOa e tta por 

cromatograf'la de troca iônica. 

o fracionamento de isótopos de boro tem s1do efetuada com 

resinas de troca aniônica do tipo amôn10 quaternário na forma Ol1, 

uti lizando-se da reação de equilibrl0 de troca aniônica entre o ácido bórico 
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em solução aquosa, e os 10ns boratos e poliboratos f1xados na fase resina. 

A reação do eQuillbr10 c1nético de troca an1ônica ainda não 

está deflnitlvamente estabelecida, mas a maioria dos autores estão 

basicamente de acordo em considerar que o processo pode ser descrito pela 

reação de eQu111brl0 lsotópico, esquematizada na expressão (10) de acordo 

com YONEDA et a/iI( 1959), URGE L et a/li ( 1965), CRISTOPH et a/ii( 1976) e 

MIERA et a/li ( 1985>' 

H lOBO + R - l1B(OH) ""'* H 11BO + R - 10B(OH) 3 3$ ~+- 3 3s 4R 
(10) 

Nesta reação de eQui 1 fbr10 1sotóplco assume-se que o 10n 

borato é f1xado na resina por forças eletrostát1cas e os fndices R e S 

indicam a fase resina e solução, respectivamente. Os autores supra c1tados 

denominam de K a constante de eQul1fbrio, sendo igual ao fator de 

fracionamento (u), as Quais, são definidas pela expressão (11), 

adimensional: 

(11) 

Nesta expressão, o símbolo I I representa as concentrações 

totais dos do1s Isótopos na fase resina e sOlução,representadas pelas 

letras R e 5, respect1vamente. 

3.2 1.2 Fixaçgo de fon óorato 



21 

Em uma coluna de resina amôn10 quaternár10, inic1almente na 

forma (1-, esquematicamente representada na Figura (1), ad1ciona uma 

SOlUÇa0 de NaOH de concentraçao conhecida até Que a regeneração na forma 

OH- se torne completa, ou seja, até que nao se detecta nenhuma reação 

pos1t1va do fon C1- das frações da SOlUÇa0 efluente da base da coluna com 

nitrato de prata. Sendo o coefic1ente de seletlv1dade da resina Dowex 1 x8 

EC10H = 25 e da Dowex 2x8 ECIOH = 1,5 torna-se necessário passar pela 

coluna várias vezes a quantidade teórica de NaOH para se conseguir um 

níve1 de regeneração aceitável. Comprova-se que quando a concentração do 

fon cr da fração da solução for menor que 0,004 N, a resina está 

regenerada em mais de 99,5% de acordo com ROSSET et alli (t 964a) e 

MIERA et alli( 1985). 

Depois da resina regenerar-se na forma OH-, deixa-se fluir 

água deionizada pela coluna, para a lavagem e a eliminação do hidróxido de 

sódio do volume 1nterst1cial que ocupa cerca de 35% da coluna, até que a 

solução eJuente aJcance o pH 7. Subsequentemente Introduz-se no topo da 

coluna uma solução de concentração conhecida de ácido bórico. O ion borato 

fixa-se na resina deslocando o íon O~, pois possue uma maior aftn1dade 

pela resina, fornecendo uma frente de banda nítida que progredirá pela 

coluna a medIda que se introduz mais ácido. Com o fluxo da ordem de 

lml/min.cm2 torna-se possível seguir visualmente o avanço da frente da 

banda fixada de ácido bórico na coluna, devido a diferença de coloração da 

resina. 

3.2 1.3. Determinação da capacidade de troca. 
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Em cada ensa10 determ1na-se a capac1dade de troca da coluna 

a respeito do ácldo bórlco, uma vez Que, a capacidade da coluna varia com a 

concentração do ácldo. Esta var1ação deve-se prlnclpalmente a penetração 

do 10n borato e a formação consecut1va de 10ns pOliboratos nos 

agrupamentos funclona1s de troca da reslna por equ1Hbrl0 de Donnan, 

segundo ROSSET et alti( 1964a}. Como exemplo, observa-se que, a fixação 

de um fon 60-2 corresponde a um átomo de boro por agrupamento funcional, 

e a fixação de um ion 6402-7 corresponde a dois átomos de boro por 

agrupamento funcional, assim como, a fixação de um 10n ~0-5 a três 

átomos de boro por agrupamento, etc. 

A teoria de equíl1brl0 de membrana de Donnan prevê uma 

distribuição desigual de um eletr611to difusfvel em duas fases aquosas 

separadas por uma membrana semi-permeável se uma das fases contém um 

eletróHto contendo uma espécie iônica que não difunde através da 

membrana. Embora no caso de troca iônica com resinas não haja membrana, 

a superficle de um grão de resina pode ser considerada como uma 

membrana e os pontos fixos de troca como íons não dlfuslvels. 

Após a fixação da banda de H3B03 de concentração conhec1da na 

coluna, desloca-se o ácido bórico da coluna (o fixado e o do volume 

lnterstlciaD com um ácido que possua uma constante de dissociação maior 

que o do ácido bórico (Kd=6,5 X 10-15), como por exemplo, o ácido acético 

(Kd=1,76 X 10-5) ou o ácido clorídrico (Kd=2,95 X 10-8). Recolhe-se o 

efluente, até que não se encontre H5603 na fração do recolhido onde se 

determina o volume total e o conteúdo em ácido bórico. O 10n borato f1xado 

na fase res1na poderá ser deslocado, por exemplo, pelo ácido clorídrico em 
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SOlUÇa0, como expressa a reaçao (12), segundo ROSSET e! aI;; ( 1964a). 

B02R + rIS + Cls -+ ClR + HB02 (12) 

SubseQuentemente a este procedimento, calcula-se o volume 

intersticial da coluna, regenerando-a na forma OH- com NaOH de 

concentração conhecida CI, lavando-a com água detontzada e recolhendo as 

frações do efluente, até que alcance o pH 7, onde se encontra todo o NaOH 

do volume lnterstlcial. A seguir calcula o número de moles (N) do NaOH 

coletado. 

em m1. 

o volume Interstlclal dado pela expressão (13), será expresso 

N 
Vint • -

C' 

(13) 

A capacidade de troca da coluna em ácido bórico a s' expressa 

em meq, será a diferença entre a Quantidade total de moles de H3B03 na 

coluna 0tot e o número de moles de H:3B03 do volume lnterstlclal ~nt. 

expresso por: 

Os = atot - 0int 

O valor de 0lnt será determinado por: 

0lnt = Vinl X Co 

(14) 

(15) 

, na qual, o símbolo Co refere-se a concentraçao do ácido bórico 

introduzido na coluna. 

De posse do valor da massa total Mr, em gramas da resina da 

coluna, pode-se expressar a capacidade de troca do ácido bórico Cr por 
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grama de resina de acordo com a equação (16), dada em meq/g de resina 

seca: 

06 Cr-
Mr 

(16) 

3.2/.4. Determinação do fator de fracionamento por 

análise frontal 

o fator de fracionamento para o caso do bor01 difere pouco da 

unidade, var1ando com a concentração do ácido bórico em solução e a 

reação de equllibrio considerada. De acordo com a l1teratura estes 

valores estão compreendidos entre 1,001 e 1,030. Segundo ROSSET et alH 

(1964a) a penetração do ácido bórico na resina por equllibrl0 de Donnan é 

insuficiente para expl1car esta var1ação e torna-se necessário admitir que 

a constante aparente de equ1Hbr10, que caracteriza a troca entre o ácido 

bórIco e os diferentes tons condensados1 é maior quando os tons boratos 

trocáveis estão menos condensados ou seja1 quando os 10ns pol1boratos 

f1xados estão em menor número. 

O procedimento utilizado para a determinação do fator de 

fracionamento por anáJ1se frontal é o descrito por SPEDDING et alli( 1955) 

para os isótopos de nitrogênl0. Nesse caso fol adaptado para o boro por 

ROSSET et ali; ( 19643) onde basicamente o fundamento é o descrito abaixo. 

Para se determinar a constante de equllfbrio entre o ácido 

bórico e os 10ns boratos torna-se necessário fixar uma banda de ácido 

bórico na coluna e posteriormente desloca-se por elu1ção através do ácido 

clorfdrlco favorecendo a equação de equllfbrl0 cinético de troca 1sotóplca. 
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Assim se procedendo, f1xa-se o 1sótopo 10B na trazeira da banda e 

conseQuentemente enriquece em t 18 a frente da banda. Cons1derando-se (m) 

a Quantidade total de ácido bór1co na zona enriQuec1da (expressa em meQ), 

determina-se a fração atômica (X) de 10B pela equação (17). 

X. número de átomos de 1°8 
número total de átomos de 6 

Adm1tindo-se a segutnte s1mbolog1a: 

Xi = fração atôm1ca de 1°6 no ácido bórico natural 

Vi = fração atômica de 1°8 na fase resina 

as = capcldade total da coluna 

, tem-se Que: X < Xi e Vi > Xi uma vez Que a resina enriquece em 10B. 

(17) 

Em função do equilíbrio de massa e em termos de concentração 

de 1'8, ROSSET et a/li( 1964a) exprimem que, a quantidade total de 1'8 na 

zona enriquecida é igual a quantidade de 1'8 introduzida na coluna, menos a 

quanttdade de 1'8 fixado na resina, segundo a equação (18); 

( 18) 

Através da espressão (18) percebe-se que: 
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(19) 

ou que: 

(20) 

Nestas expressões as grandezas . determ 1nadas 

experimentalmente são X1. , X, 06 e m. 

Exprimindo Y1 em função da constante de equilfbrio ou do fator 

de fracionamento e sendo por definição a = 1 + E, tem-se que: 

1 __ X 
Xj 

E=a-l.--------~---

_06 (1 - Xi) - (X· - X) m I 

Para a dedução da expressão (21), vide apêndlce 2. 

(21) 

A precisão da medida do enriquecimento relativo (E) e 

conseQuentemente o fator de fracionamento, depende sobretudo da 

diferença Xl - X. Torna-se necessário Que X seja o mais diferente possível 

de Xl' pois para os pequenos deslocamentos na fase da resina, o fator de 

fracionamento total (E) será mUlto pequeno, além de que, a preclsão das 

anál1ses 1sotóp1cas é da mesma ordem de grandeza do enriquecimento 

obtido. 
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3.2 /.5 Determlnaçé10 da altura da· placa 

teórica equivalente (flETP,/ 

o processo de enriquecimento tsotóptco não depende somente 

do fator de fracionamento mas também de uma segunda var1áve 1 

importante, a altura da placa teórica equivalente ("HETP"). A "HETP" está 

relacionada com o eQu111br1o cinétlco de troca iônica entre as duas fases 

de separação do sistema: a liquida e a fase da res1na. As colunas 

cromatográftcas podem ser comparadas com as colunas de destilação e 

portanto, os parâmetros pert1nentes, são expressos em termos de "HETP" 

ou número de placas teóricas n, Que em última análise, medem a ef1ciência 

de uma coluna de troca tônica. 

A altura da placa teórica é definida segundo LONDON (1961) 

como uma unidade de comprimento, em Que as diferentes concentrações 

lsotópicas da fase resina e solução se mostram uniformes, mas não iguais. 

Para a determinação da "HETP", SPEOOING et ali! (1955) 

partiram da supos1ção de Que no eQul11brl0 entre dois pontos considerados 

de uma banda enriquecida, a "HETP" seria constante. Sendo: R e Rn as 

razões lsotópicas dos dois 1sótopos nos dois pontos considerados e K 

a constante de eQul1ibrio, n o nº de placas = L/"HETP", L a d1stância entre 

os dois pontos ,os autores obtiveram o seguinte eQuacionamento: 

109 ~ - ( ,,~~~~. )L + 109 R (22) 

Em um gráfico, cuja ordenada exprime-se por 10g (RN/R) e a 

abcissa por L, a "HETP" é determinada pelo coef1c1ente angular da reta, 



desde que K seja determinado pela expressão (21). 

3.2/.6. Separação dos isótopos '08 e "8 em sistema de 

colunas em série. 
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Quando se pretende a separação 1sotóplca por melO de uma 

reação de troca entre uma solução e uma resina de troca iônica, a mais 

eficiente técnica cromatrogáfica é a de desenvolvimento por 

deslocamento. No caso de uma mistura isotópica de duas espécies B e C 

esta técnica conslste no deslocamento de uma banda da mistura fixada em 

uma coluna de 10n trocável, inicialmente na forma A por uma solução de 

uma espécie O, chamada de desenvolvedor, sob as condições da segu1nte 

ordem de afinidade O > C > B > A, assumindo que C tenha uma maior 

afinidade pela resina do que B. 

A banda, a medida que é deslocada para a próxima coluna de 

resina na forma A l1gada em série, conserva um comprimento constante 

durante o deslocamento e é enr1quecida em B a frente e em C a trazelra. Se 

o fator de frac1onamento é superior a un1dade, depo1s de um deslocamento 

L da banda, pOde-se ter, dependendo das condições de separação (valor da 

constante de troca, número de placas da banda, compos1ção da mistura a 

ser separada) um estado de equil1brfo em que a frente de permutação entre 

B e C podem assumir desde uma forma de d1stribuição linear (K -1) até a 

forma de d1stribuição b1logarftmica (K» 1). Segundo CONRARD et aI;; 

( 1972) estes são evidentemente os dois limites de distribu1ção. 

No caso do boro esta técn1ca consiste em fixar numa coluna de 

resina aniõnica uma banda de ácido bór1co de composição isotóp1ca natural 
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e desloca-la com HCl em solução por vár1as colunas de res1na sob a forma 

OH-o Depo1s de deslocar a banda fixada de H3B03 por várias vezes o seu 

comprimento, este pode apresentar um estado de equll1brto em que a 

distrIbuição do Isótopo 10B ao longo da banda pode assumir uma forma de 

distrtbulção que não é, nem llnear e nem bllogarftm1ca, estando portanto, 

compreendida entre os dois l1mftes de distrlbuição. 

3.2 /. 7. Análise isotópica de 1°8 por espectrometria de 

massas 

3.2.1.7.1. Introdução 

A análise 1sotóplca realizada por espectrometria de massas, 

basicamente constste em transformar o ácido bórico à borato de metlla, 

cuja sfntese é descrita com detalhes no item 3.2.1.7.2, e anallsar depois o 

espectro de massas deste composto. 

O esquema da Figura 4" ilustra as principa1s unidades do 

espectrômetro de massas, Atlas-Varlan modelo CH4. 
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FIGURA 4 - Diagrama geral em blocos, do espectrômetro de 

massas; (DUCATTI et all/(1982))' 
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Genericamente, o espectrômetro de massas da Figura 4, 

consta de 4 unidades principa1s: o sistema de admissão, no Qual se 1ntroduz 

a amostra a ser anal1sada na fase gasosa; a fonte de ionização na qual as 

moléculas transformam-se em 10ns por impactos de elétrons; o analisador 

pela Qual os feixes de íons são separados e focal1zados para o detector, de 

acordo com a razão massa/ carga. 

O valor desta razão, expressa-se por: 

m unidade atõmica (massa) A número de massa 
-. li! -. ---------
e carga elétrica elementar e carga elétrica elementar 

No detector, cada feixe de ions produz uma corrente elétrica 

cuja intensidade é proporcional à intensidade do próprio feixe. A 

intensidade dos impulsos elétr1cos registrados graficamente, corresponde 

a cada número de massa. Para efeito de simplicidade são denominados 
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p1cos. Para a sua determlnaçao, mu1t1pl1ca-se a altura do mesmo (em 

ml1fmetro) pela sensib111dade de detecção (em volt ou mll1volO. Ao valor 

obtido desconta-se o valor do pico correspondente do "back-ground" do 

aparelho, segundo DUCATTI <1985). A Figura 5 l1ustra a varredura de uma 

amostra de borato de metl1a registrada graficamente com as intensidades 

dos picos correspondentes as espécies de números de massas 102 a 105. 

L 105 

~~~======== 
0,2 V -< =====-ln-:,---

·r-~ 102 

=====:::>::> 104 
============::::=0"" 103 

Figura 5. Varredura de uma amostra de borato de metl1a enriquecida 

em t08, na Qual, observa-se a sens1billdade de detecção em 0,2 V e a 

imagem das espécies iônicas de número de massas 102, 103, 104 elOS. 

3.2.1.7.2. Síntese do gás borato de metlla 

Das frações coletadas na saida das colunas de troca iônica, 

após sofrerem dl1uição para O, 1 N em ácido bórico, toma-se 1 m 1 e 

evapora-se sob vácuo, no balão de reação número 1 da llnha de vácuo 

mostrada na Figura 3. Quando atinge o vácuo da ordem de 0,1 mm de Hg em 

toda a linha, a torneira 1 é fechada e o resíduo, cerca de 6 mg de ácido 
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bórico totalmente seco, é conservado sob vácuo. A seguir Introduz-se no 

balão de reação número 2, 10v.l de metano I e Imediatamente envolve-se o 

balão com uma armadl1ha de N2 llQUido , efetuando-se novamente vácuo na 

l1nha. Fecha-se a torneira 2 e abre-se a torneira 1 e a armadl1ha de ~ é 

transferida para o balão 1. Após reallzada a transferência do metano I do 

balão 2 para o balão 1, fecha-se novamente a torneira 1, ret1ra-se a 

armadllha de ~ 1fQuido e introduz-se um banho a 60°C durante 1 hora, para 

favorecer a reação (23). 

(23) 

Este processo fornece como produto, uma mistura azeotróp1ca 

com borato de metila, metanol e vapor d'água, de acordo com SCHLESINGER 

et ai,.,. { 1953). 

Em seguida, introduz-se no balão 2 agentes dessecantes com a 

finalidade de separar o borato de metila da mistura azeotrópica. Estes 

agentes referem-se ao pentóxido de fósforo (0,25 g) para reter água, e o 

cloreto de lltio (0,25 g) para reter o excesso de metanol. Novamente 

abre-se para o vácuo a torneira 2. Quando o vácuo se establl1za, fecha-se a 

torneira 2 e abre-se lentamente a torneira 1, permitindo Que a mistura 

azeotróplca fique em contato direto com os agentes dessecantes por 1 

hora. Desta forma será retido o excesso de metanol e vapor d'água da 

mistura, ficando o borato de metlla purificado. Em continuação a 

sistemática de trabalho, se faz vácuo no balão 3, fecha-se a torneira 4 e 

abre-se a torneira 2, para permitir a lenta expansão do gás borato de 

metlla para o balão 3. Assim se procedendo, o gás está pronto para a 
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anál1se no espectrõmetro de massas. 

3.2.1.7.3. Método de determ1nação da concentração 

em átQmos% de 108, 

Quando se 1ntroduz borato de mettla no espectrõmetro de 

massas vários 10ns são formados. A Tabela 2 mostra os possfve1s pares 

dos picos do espectro de massas deste composto. 

Tabela 2: Espectro de massas do borato de metl1a 

MASSA IONS MEDIDOS 

103 e 104 10B(OCH )+ 
33 

e 11B(OCH )+ 
66 

72873 10B(OCH )+ 
'2 

e 11B(OCH )+ 
62 

41 e 42 10B(OCH )+ , e 11B(OCH t 
6 

108 11 10B+ e 11B+ 

Fonte: MIEIRA et aI/i, 1985. 

o borato de metlla é introduzido no espectrõmetro de massas, 

Atlas-Varian modelo CH-4, na forma gasosa, no qual anallsam os picos 103 

e 104 levando em cons1deração a intensidade dos picos 102 e 105, devido a 

interferência de outros isótopos do H, C e O e também devido a quebra de 

alguma ligação C-H. A F1gura 5 mostra o espectro das repectlvas massas 

de uma amostra de borato de metlla enriquecida em 10B. 
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A determ1naçao das concentrações de 108 em átornos% é 

calculada pela equação (24), 

1102 1105 
1102 + 1103 - -. - 1104 + - 1103 

A% de 10B • '103 1,04 

1102 + '103 + 1104 1105 
(24) 

Nesta expressão, 1'021 1'031 1104 e 11051 si9n1 f1cam as 

intensidades reJatlvas dos picos correspondentes às espécies de nllmero de 

massas 102 .. 103, 104 elOS, enquanto, A% lOB, refere-se a concentração 

em átomos % de 10B (V1de apênd1ce 3), 

J.22 Parte experimentaI 

J,22 I.Determinação do fator de fracionamento por análise 

frontal 

Os fatores de fracionamento para as diferentes concentrações 

de ácido bórico em solução e para os dois tipos de resina (Oowex I X8 e 

Dowex 2 X 8), foram determinados por análise frontal, utll1zando-se do 

sist.ema de colunas em sérle, como esquematizado na Figura 2. 

As clnco colunas Ilgadas em sérte foram preenchidas cada uma 

com 69 9 de restna seca Dowex 1 X8. A pr1me1ra coluna, como pode ser 

observado no esquema da F1gura 2, l1gada d1retamente no galão de solução 

de NaOH com 100 cm de altura e 2,5 em de d1âmetro 1nterno, foi preenchida 

com 200 9 de resina seca Dowex 1 X8. 
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As colunas de resina inicialmente na forma Ct foram 

desempacotadas com água deionlzada em contra corrente. Após o 

acamamento, foram regeneradas até a saturação na forma Ort, ou seJa, até 

Que não se detectou reação pos1t1va do 100 Cl- com solução de AgN03 a 1 % 

na fração do efluente. Obteve-se a regeneração total após passar vários 

Btros de uma solução NaOH 2N, com um fluxo da ordem de 1 m1lm1n.cm2. 

Tomou-se o cuidado de passar prevfamente a solução pela coluna de res1na 

ligada diretamente ao depóslto da solução de NaOH 2N, com a flnal1dade de 

reter o excesso de carbonato presente na solução. 

Procedeu-se a lavagem do volume interstlclal de todas as 

colunas com água de1onlzada, com fluxo em torno de 1 ml/mtn.cm2, até que 

a fração do efluente atingiu o pH 7, e efetuou-se em seguida, a ligação de 

três colunas em série. O próximo passo, consistiu em introduzlr' na 

primeira coluna uma solução de ácido bórico de concentração e volume 

conhecido, com fluxo em torno de 1 ml/min.cm2, 

Quando a banda flxada de ácido bórico se aproximou da saída da 

terceira coluna, uma quarta coluna de resina na forma OH- fol ligada em 

sér1e e s1multaneamente f01 desconectada da pr1me1ra coluna e 

sUbseQuentemente, a solução de ácido bórico, foi ligada diretamente na 

segunda co luna. 

Após estas três colunas estarem llgadas em série, 

procedeu-se para Que a frente da banda de ácido bórico percorresse as 

clnco colunas com uma velocidade em torno de 2cm/h. 

Quando a primeira fração contendo ácido bórico fol detectada 

na salda da Quinta coluna, através de anál1se por espectrofotometria com 

azomettna-H, segundo KRUG et all/( 1981), analisaram-se o conteúdo das 
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amostras, fracionadas em 5 ml pelo coletor de frações acoplado na saida 

da Qulnta coluna, em átomos % de 10B. Quando a concentração em átomos % 

de 10B alcançou o valor natural, determinou-se o conteúdo em" meQ das 

respectivas amostras e os valores encontrados foram tabelados e lançados 

em gráficos. 

Para a determinação dos fatores de fracionamento entre 

soluções de concentrações dIstIntas de ácIdo bórico em resina Dowex 2X8, 

as 5 colunas do sistema em série esquematizada na Figura (2), foram 

preen~hldas cada uma com 65,5 9 de resina seca Dowex 2X8 e todo o 

procedfmento experImental, foi semelhante ao descr1to para o sistema de 

colunas de resina Dowex lX8. 

3.222 Determinação da capacidade de troca. 

Para a determ1nação da capacidade de troca em H3B03. 

utl11zou-se de uma coluna unitária, como pode ser observado no esquema da 

Flgura (1). Esta coluna fol preenchida com 69 g de resina seca Dowex 1 X 8. 

Após a regeneração total da coluna de resina na forma OH- e 

lavado o volume interstlclal com água deionlzada, fixou-se na coluna com 

um fluxo de 1 ml/mln.cm2, uma banda de ácido bórico de concentração 

conhecida. Em seguida, injetou-se diretamente no topo da coluna uma 

solução de HCL 0,05 N, com um fluxo de 1 m1/min.cm2, recolhendo o 

efluente, até Que todo o ácido bórico fosse deslocado, onde se determinou o 

volume total e o conteúdo em H3B03' 

Após a 1avagem com água de1on1zada, regenerou-se novamente 

a coluna com NaOH 2N comf1uxo de 1 ml/m1n.cm2. 



37 

Quando a coluna se encontrava totalmente regenerada, na 

forma OH-, 1njetou-se diretamente água de10n1zada no topo da coluna, 

recolhendo o efluente até que a fração do recolhido alcance o pH 7, de onde 

se determinou o número de moles de NaOH coletado. 

Como a capacidade de troca da coluna de resina varia em 

função da concentração da solução, o procedimento experimental descr1to 

ac1ma, fol repetido para várias concentrações de H3B03 e os dados obtidos 

foram tabelados. 

Para a determinação da capacIdade de troca de soluções de 

concentrações d1st1ntas de H3B03 em colunas de resina Dowex 2 X 8, 'uma 

coluna unitária foi preenchida com 65,5 g de resina seca Dowex 2 X 8 e 

todo o procedimento experimental, foI semelhante ao descrito para coluna 

de resina Dowex 1 X 8. 

3.223. Enriquecimento de '°8 

Com a finalidade de obter o enriquecimento de 10B, as 5 

colunas do sistema de colunas em série foram preenchidas cada uma com 

69 g de resina seca Dowex 1 X 8. Em seguida foram regeneradas até a 

saturação na forma OH- com uma solução de NaOH 2N com um fluxo de 

1 m1/min.cm2. 

Após a lavagem das 5 colunas com água deionizada fixou-se 

na primeira coluna uma banda de ácido bórico de concentração conhecida. 

Em seguIda, Injetou-se na primeira coluna, uma solução de HCl 0,05 N 

com um fluxo da ordem de 1 ml/mIn.cm2• deslocando a banda fixada de 

ácido bórico para a segunda coluna na forma OH- l1gada em série. 
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A medlda que a banda deslocada de ~B03 se aproximava do flm 

da coluna, procedeu-se a llgação de uma terceira coluna na forma OH- e 

desligou-se a pr1meira que se encontrava totalmente na forma Cl-, As 

colunas Que não estavam em uso eram novamente regeneradas na forma 

OH-, 

Desta forma, no sistema com duas colunas em sér1e, 

deslocou-se a banda de ácido bórico continuamente por vários metros com 

velocidade da frente de permutação em torno de 2 cm/h, sendo então 

amostrada. 

Para se proceder a amostragem da banda, acoplou-se um 

coletor de frações na saída da última coluna. , Quando a frente da banda se 

aproximou da salda da coluna, as amostras foram fracionadas em 5 ml 

pejo coletor de frações até a saída totaJ da banda de H3B03 da coluna. 

Assim sendo determinou-se o conteúdo em meq e em átomos % de 10B das 

respectivas amostras. A Tabela 3, l1ustra as condições experimenta1s de 

algumas bandas de ácido bór1co deslocadas. 

Para se obter o enriquecimento de 10B em colunas de resina 

Dowex 2 X 8, as 5 colunas do sistema de colunas em sér1e foram cada uma 

preenchidas com 65,S g de resina seca Dowex 2 X 8, e o procedimento 

experimental fol semelhante ao descrito para as colunas de 

res1na Dowex 1 X 8. 



Tabela 3 - Condições experimentais de bandas deslocadas 

Resina DOWEX 1 X 8 DOWEX 1 X 8 DOWEX 1 X 8 DOWEX 1 X 8 DOWEX 2 X 8 DOWEX 2 X 8 
Concentração de 
ácido bor1co 
(eQ.ll) 0.2 0.1 0.1 .1 + 0,87N 0.1 0.2 

glicerina 
Deslocamento da 
banda (cm) 898 1876 446 449 1330 1340 

Comprimento da 
banda (em) 42.0 34.5 37.0 36.0 38.0 43.0 

ácido bórico na 
banda (meq) 197.0 102.0 95.0 101.5 120.0 210.0 

Velocidade de 
deslocamento 
cm/h 1.9 2.0 2.0 1.6 2.0 1.9 

W 
1.0 
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3.224. Determinação da "HETpH 

Para a determ1nação da "HETP", utilizou-se dos perfis das 

bandas enr1Quec1das do item anterlor, sendo os cálculos efetuados de 

acordo com o proced1mento teór1co descr1to no 1tem 3.2.1.5. 

3.225. Análise isolõplca. 

Para a determinação da concentração em átomos % de lOS, 

utl11zou-se 1 ml da amostra, coletada d1retamente com ser1nga de 1 ml na 

junção de latex da base da coluna, sendo Que, o procedimento experimental 

de análise foi efetuado de acordo com o método descrito no item 3.2.1.7. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Fator de frac1onamento 

As Figuras 6 a 10 l1ustram os dados obtidos pelo método de 

análise frontal, da varlaçao da composlçao lsotóplca contra a quantidade 

de boro recolhido no efluente; bem como o tipo de resina e as 

concentrações de ácido bórico utl11zadas. 

Os resultados obtidos para o fator de fracionamento, assim 

como, as demais condições experlmentais, estao expHcitas na Tabela 4, 

onde: X (fração atõmica média lOS da frente empobrecida) foi aval iada 

gráflcamente; 0B (capacidade total em ~B03 da coluna) foi medida em 

função da concentração; m (quantidade total de H3B03 presente na frente 

empobrecida) foi aval1ada gráficamente e a constante de equl11brio K 

calculada de acordo com o Item 3.2.1.4., expressa0 (21). 

A Figura 11 ilustra a variação do fator de frac10namento em 

funçao da concentraçao do ácido bórico em SOlUÇa0. Os resultados obtidos 

para a resina Dowex 2 X 8 e 1 X 8 são semelhantes, mantendo flxas as 

demais condições experimentais, apesar de haver maior facilidade de 

regeneração da resina Dowex 2 X 8. O volume de NaOH 2 N necessário para a 

regeneração total da coluna unitária foi de aproximadamente 1100 ml 

enquanto Que para a coluna unitária da resina Dowex 1 X 8 foi 6 vezes 

maior. 

o método de determinação do fator de fracionamento por 

anállse frontal não apresenta boa precisão, pois além do desvio de m e X, 
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este apresenta erro na medida da capac1dade de troca da coluna 0B' 

tornando o valor K obt1do, um valor estimado para as condições 

exper1mentais. 

Durante o cálculo do valor dos parâmetros experlmentais e 

suas relações para a expressão (21 t levou-se em consideração o desv10 

padrão de cada parâmetro, através da teor1a dos erros segundo os 

conce 1 tos de Furtado ( 1967). 

Para o cálculo do desvio padrão de K, na expressão (21), 

cons1deram-se as segu1ntes eQuações: 

X 
A- l--

X. . 1 

as 
B - - (1 - X·) m I 

D-B-C 

A 
K- 1-

D 



om 20~--------------------------------~;===~ .. 
18 

16 

14 

10+-------~----~--~--~--~--~~--~--~ 
O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

meq de ácido b6rico influente 

Figura 6 - Curva de anál1se frontal Dowex 1 X 8, ácido bórico 0,1 N e 
X = 16,9 (fração atômica média na frente empobrecida) 
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20~----------------------------------------~ 

c· .. .. 
• 18 

j 
16 

14 

12+-~~~~~~--~~----~~--~~~--~~ 

O 25 50 75 100 125 150 175 200 225 

meq de ácido bórico innuente 

Figura 7 - Curva de análise frontal Dowex 1 X 8/ ácido bórico O,2N e 
X = 17,2 (fração atômica média na frente empobrecida) 
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meq de 'cido bórico influente 

Figura 8 - Curva de análise frontal Dowex 2 X 8, ácido bórico 0,1 N e 
X = 16,8 (fração atômica na frente empobrecida) 
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16 

14 

12~--------~--------~----------------~ 
O 100 200 

meq de ícido bórico innuente 

F1gura 9 - Curva de análtse frontal Dowex 2 X 8, ác1do bór1co O,2N e 
X = 16,9 (fração atõm1ca médla na frente empobreclda) 
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Figura tO - Curva de anál1se frontal Dowex 2 X 8, ácido bórlco O,5N e 
X=17,8 (fração atômica média na frente empobrecida) 
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Tabela 4 - Fator de fracionamento ou constante de equilíbrio, obtido para 

as diferentes concentrações de ácido bórico 

Resina Dowex 1 X8 

Concentração do 

H3B03 (eq.ll) 0,1 0,2 0,1 

a) 168 ± 2 215 ± 2 136 ± 2 

b) 16,9 ± 0,1 17,2 ± 0,1 16,8 ± 0,1 

c) 2650 ± 26 3250 ± 32 2250 ± 22 

d) 1,0115 ± 0,0004 1,0108 ± 0,0004 ',0114 ± 0,0004 

a) m ± mn*; quantidade de boro na frente empobrecida ( meq.) 

b) x ± ox*; fração atômica média em átomos % 1°8 

c) Qs ± aos **; capacidade total da coluna ( meq. ) 

d) K ± aK***; fator de fracionamento ou constante de equllfbrio. 

* desvio obtido graficamente 

** erro experimental avaliado em 1 ~ 

*** Furtado ( 1967) 

Resina Dowex 2X8 

0,2 0,5 

167 ± 2 262± 2 

16,9 ± 0,1 17,8 ± 0,1 

2800 ± 28 3600± 36 

1,0108 ± 0,0004 1 ,0091 t 0,0005 

.I:-
00 
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4.2. Capac 1 dade de troca 

A capacidade de troca das resinas var1a com a concentração do 

ác1do bór1co em SOlUÇa0. A Tabela 5 l1ustra OS valores obt1dos em meq 

H3B03 por grama de resina seca em funçao das diferentes concentrações de 

ác1do bórico em soluções. 

Tabela 5. Capacidade de troca das resinas Dowex 1 X8 e Dowex 2X8 

Dowex lX8 Dowex 2X8 

Concentração de Capac i dade de Concentração de Capac i dade de 

H3B03 (moles/O troca (meQ/ g) H3B03 (moles/D troca (meQ/g) 

O~ 1 717 0,1 72 , 

0,2 9,4 0,2 8,9 

0,5 11,8 
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4.3. Enr1quec1mento de 10B 

Na Tabela 3, expl1c1tam-se as condições experimentais de 

algumas bandas de ác1do bórico deslocadas. 

As Figuras 12 a 17 l1ustram os perfis das bandas de ácido 

bórico amostradas de acordo com as condições experimentais 

especificadas na Tabela 3. 

Mesmo tomando todo o cu1dado para impedir a formação de 

carbonatos na solução de hidróx1do de sódio injetada nas colunas, 

Verif1cou-se, com o deslocamento continuo da banda de ácido bórico, 

ver1ficou-se a l1beração de CO2 na trazeira da banda de ~B03' Este 

culdado, refere-se a passagem prévla da solução por um coluna de restna 

Dowex lX8 e adaptando no galão de solução um tubo de respiro contendo 

ascarlte para reter ° CO2 do ar atmosférico, Mesmo assim, nota-se um 

limite difuso no plano de separação, provocando uma diluição lsotóplca. 

Assim sendo, impede-se o prosseguimento, poiS o efeito é acumulativo. 

Uma possível solução para o problema seria obtido com a aplicação de uma 

pressão maior no sistema por meio de uma bomba peristáltica, que 

impediria a liberação do gás, permitindo um infinito deslocamento da 

banda, 
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Figura 12 - Resina DOWEK 1 X 8 concentração de ácido bórico 0, tN 
e deslocamento t 876 cm. 
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Figura 13 - Resina DüWEx 1 X 8 concentração de ácido bórico 012N 
e deslocamento 896 cm 

200 



CD 
e -u .. 
~ ., 
o 
E 
o 
~ '. 

eCD -u .. 
M 
ft o 
E 
o 
~ • 

53 

40 

30 

20 

10+-~~~--~--r-~--~--~~--~--~~------~~~~ 

O 

30 

20 

20 40 60 80 

meq de boro na banda 

Figura 14 - Resina OOWEX 1 X 81 concentração de ácido bórico 0,1 N 
e des1ocamento 446 cm 
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Figura 15 - Resina DOWEX 1 )( 8 concentração de ácido bórico O,lN + O)87N 
glicerina, deslocamento 449 cm 
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Figura 16 - Resina OOWEX 2 X 8 concentração do 6Cldo bórico O,lN 
e deslocamento 1330 cm 
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Figura t 7 - Resina OOWEX 2 )( 8 concentração do ácido bórico O,2N 
e deslocamento t 340 cm 
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4.4. Altura equivalente de placa teórica -HETP-

Na Tabela 6 expllcitam-se os dados obtidos de "HETP" 

calculados pela expressa0 (22), na reg1ao enriquecida, para algumas 

situações de equ11fbr10. 

Os valores encontrados para "HETP" mostram-se da mesma 

ordem do encontrado na l1teratura. As pequenas d1ferenças podem ser 

expllcadas pela dificuldade em se conseguir uma boa distribuiçao das 

camadas de resina em colunas de pequeno diâmetro, incHnaçao da frente da 

banda e outras irregularidades do plano de separação entre os ânions 

adsorvidos. 

Nas Figuras 18 a 21 expllc1tam-se Log(RN/R) versus L para as 

resinas Dowex 1 X 8 e 2 X 8, para as respect lvas concentrações de ácido 

bórico. 

4.5. Anál1se lsotõp1ca 

As amostras de ácido b6r1co de concentração d1st1ntas em 

átomos % de 10B foram preparadas e anallsadas de acordo com o método 

descrlto no ltem 3.2.1.7. 

Os resultados obt1dos com 3 repetições e 9 varreduras de duas 

amostras de ácido bórico, A 24 e A 32, cedldas pelo IEN-CNEN/RJ e 

anallsadas pelo IPEN-CNEN/SP, com média flnal de 8 varreduras e 3 

repetições, expl1citam-se na Tabela 7. As amostras, A 24 e A 32, foram 

anallsadas pelO IPEN-CNEN/SP com espectrômetro de massas sólido 

Atlas-Var1an CH5 onde basicamente, deposita-se a amostra dtretamente no 
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fl1amento termo1ôn1co do aparelho e anal1sa os p1cos referentes a 108 e 

118. 

Verifica-se pela Tabela 7 Que o método de análise proposto 

apresenta um coeficiente de variação (Jl./X) da ordem de 1,63% para 

amostra A24 e 1,22% para a amostra A32. Sendo o desvio médl0 relatlvo 

entre os dots métodos de análise AR %0 = Ix -X' / xix 1000 da ordem de 

9,28%0 para a amostra A24 e 10,06%0 para a ·amostra A32. Resultados 

aceitáveis para o caso do boro, cuja anál1se lsotóplca é de reconhecida 

dificuldade. Entretanto, existe um 1ncoven1ente para análise de rotina. Os 

gás borato de metl1a sendo uma molécula polar, f1ca aderida nas unidades 

de análise do espectrômetro, fazendo com Que o aparelho apresente um 

"back-ground" detectado em volt. Para minimizar este problema são 

necessárias várias horas de vácuo para Que a senslbHldade de detecção 

seja determinada em m111volt, eliminando a possível Interferência na 

próxima análise. 

Para as amostras de rotina, adotou-se o desvio de ± 0,5% em 

três análises da mesma amostra. 



Tabela 6 - "HETP" para algumas s1tu~ões da equl1fbr10. 

Resina DOWEX 1 X 8 
ácido bórico = 0,1 N K = 1,0115 :I: 0,0004 
átomos ~ 00 boro 10 Pontos de coleta (em) 

43.69 34.5 
41.49 33.5 
40.71 32.7 

39 31.7· 
35.4 30 

31.76 27 
I "HETP" = 0.27:1: 0.01 (em) I 

. Resina DOWEX 2 X 8 
ácido bórico = O,2N K = 1,0108:1: 0,0004 
átomos % 00 boro 10 Pontos de coleta (em) 

38 43 
31.7 39 
26.1 36.8 

20 28.8 
I "HETP" = 0.24:1: O.Ot(cm) I 

Resina DOWEX 1 X 8 
ácioo bórico = O,2N K = 1,0108:1: 0,0004 
átomos % 00 boro 10 Pontos de coleta (em) 

35.78 42 
34.48 41.6 
27.31 35.8 
23.21 30.7 

I "HETP" = 0.28 ± 0.01 (em) I 

Resina DOWEX 2 X 8 
ác100 bórico = 0,1 N K = 1,0114:1: 0,0004 
átomos % 00 boro 10 Pontos de coleta (em) 

39.9 38 
31.4 31.5 
30.1 28.5 
22.5 23.5 

I "HETP" = 0.30 ± 0.01 (em) I 
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Tabela 7 - Resultados de amostras de ác1do b6r1co com 

concentrações d1st1ntas em átomos % de 10B 

A32 A24 

átomos % de lOB átomos % de tOB 

Resultado do 65,20 67,82 

método proposto 65,07 68,90 

66,82 66,23 

X ± aa = 65,7 ± 0,8 X ± aa = 67,6 ± 1,1 

Resultado do espectrômetro 65,09 68,28 

sól1do IPEN 08 = 6 x 10-4 08 = 8 X 10-4 

-
a} refere-se ao desvio padrao a· 

IX2 _ nx 2 

n 
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Figura 18. Log (RN/R) contra L. Resina Dowex lX8 concentração 
de ácido bórico 0,1 N. 
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de ácido bórico 0,2N 
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5. CONCLUSÕES 

Dos exper1mentos desenvolv1dos pOde-se concluir que: 

a) É possfvel a separação dos 1sotopos lOB e l1B em colunas de 

troca anlônica, util1zando-se da reação de troca 1sotóp1ca entre o ácido bórico 

em solução aquosa e os 10ns boratos e pol1boratos adsorvidos em resina de 

troca anlôn1ca, do tipo amõnio Quaternário. 

b) O fator de frac10namento ou a constante de eQu111br10 K 

1ndepende do tipo de resina empregada e dim1nue com o aumento da 

concentração do ácido bórico. 

c) O deslocamento continuo de uma banda de ~B03 com o 

objetivo de alto enriquecimento, necessita de um sistema que trabalhe sob 

uma pressão que impeça a l1beração do CO2 acumulado na trazelra da banda, e 

os espaços mortos ou seja, a ligação de uma coluna para outra deve ser a 

menor posslvel, para dificultar a diluição isotópica. 
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APENDICE 1 
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DEFINiÇÕES ESPECIFICAS 

Torna-se oportuno especificar algumas definições cltadas por 

.LONDON (1960, DALL'OLlO (1976) e DUCATTI & MATSUI (1988), face a uma 

falta de padronização na terminologia encontrada na l1teratura. 

a) Abundânc1a ou concentração isotõp1ca 

Define-se como abundância da espécie lsotópica 1, ou 

simplesmente abundância 1sot6p1ca 1, a relação: 

(25) 

Nesta razão, o simbolo [~] pode indicar o número de átomos, 

número de moléculas, número de moles (neste caso, RI identifica-se com a 

fração molar), da espécie isotópica 1. 

Para um slmbollsmo mais compacto, a fração molar ou a 

concentração lsotóplca, será identificada pela letra N. Para o caso de 

misturas ísotõpicas binárias, as duas frações molares serão 

respectivamente N e (1 - N), 

Assim sendo, para uma fase, no simbol1smo compacto, 

def1ne-se que: 
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R. N 
(1 - N) 

(26) 

b) Fator de fracIonamento 

Dadas duas reg1ões, ou fases d1st1ntas de um sistema físico, 

define-se como fator de fracionamento a, da espécie isotópica 1, nas 

regfões (ou fase) a, relativamente à região (ou fase) tL a relação: 

Rai a·(a b).-
J J R 

bl 

Adotando o simbolismo compacto as frações molares de um 

isótopo i nas diferentes fases (a,b), será caracterizado respectivamente 

por (N/l-N)a e (n/l-n)b. 

Assim sendo, para a relação «j (a,b) adota-se Que: 

h~t ai (a,b). (_n_) 
1 - n bi 

(27) 

c) Fator de separaç30 1sotõp1ca total (E) 

Define-se como fator de separação isotópica total E, a razão 

entre a concentração da mistura isotópica na base de uma coluna, sobre a 

concentração da mistura isotõpica no topo da coluna, a uma determinada 

altura Z. 
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(28) 

d) Enrjquec1mento relat1vo h:) 

Define-se como enriquecimento relativo de uma espécie 

isotópica 1, na região ou fase ª, relativo à região ou fase 1.1 a relação: 

R· - Rb' G (a,b) • 81 I • ai (a,b) - 1 
Rbi 

(29) 

Ou simplesmente adota-se que: 

t-a-l (30) 

e) Altura equivalente de uma placa te6rlca (-HETp·) 

Define-se altura equivalente de uma placa teórica (nHETpn) 

como a razão entre altura total Z e o número de placas teórIcas da coluna, 

em unidade de comprimento. 

Z 
HETP· -

n 
(31) 

Admite-se para "HETP" a região h1potética na coluna, onde 

ocorre no mlnimo um fator de fracionamento a. 
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APENDICE 2 



DEDUÇÃO DA EXPRESSÃO (21) 

Considerando-se a seguinte simbologia: 

m = quantidade total de ácido bórico na zona enriquecida 

Xi = fração atômica de 108 no ácido bórico natural 

VI = fração atôm1ca de 108 na fase res1na 

as = capacidade total da coluna 

X = número de átomos 108 I número total de átomos de B 

71 

Tem-se que: X < Xi e Vi > XI' uma vez que a resina enrlquece 

em lOS. 

Exprimindo-se em termos de t 18, a quantidade total de 118 na 

zona enriquecida é igual a quantidade de 118 introduzida na coluna menos a 

quantidade de 118 f1xada na resina, segundo a expressão (32) de acordo com 

ROSSET et aI/I ( 1 964a). 

m (1 - X) - m (1 - X· ) = 0B (1 - X· ) - as (1 - y. ) , , , (32) 

, de onde se deduz que: 

(33) 

Exp1icitando YII pOde-se excrever: 



obtem-se: 
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(34) 

Sendo por de f i n i ção 

(6)a 
al(a,b). (_N_) 

1 - N b 

(35) 

No caso do presente trabalho tem-se que: 

(36) 

(37) 

Substituindo as expressões (36) e (37) na expressão (35), 

Vi 

1 - Vi 
a - ----.;.. 

XI 

Sendo por definição: 

a = t + 1 

(38) 

(39) 



escrever: 

obtem-se: 
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Substituindo a expressão (39) na expressão (38), pOde-se 

Vi 
I - VI 

e + I • -..-..,;.. 
XI 

1 - XI 

(40) 

Ass1m sendo, expl1c1tando e e reagrupando os termos, 

(41) 

Subst ituindo (33) em (41 )J obtem-se: 

(42) 

Subst1tu1ndo (34) em (42), obtem-se: 

(43) 
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Reagrupando os termos, pOde-se excrever a equação f1nal 

ad1mens10nal, ou a equação de trabalho: 

1 __ X 

Xi 
t-a-l-------------

_OB (l-Xj)-(X.-X) m I 
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APENDICE 3 



IDENTIFICAÇlo DAS ESP~CIES IONICAS DE NUMERO 

DE MASSA 102 A 105 E DEDUÇÃO DA EQUAÇÃO 24. 

76 

Quando o gás borato de mettla, cuja estrutura molecular está 

representada na F1gura 22, é 1ntroduztdo no espectrômetro de massas, 

algumas moléculas da espécie tônica de número de massa 103 (10B 1603 

12C3 Hg), podem perder um próton em alguma l1gação C-H, formando a 

espécie iônica de número de massa 102 (10B 1603 12C3 Ha), como mostra a 

Tabela 8. Na Tabela 8, expl1cttam-se também as espécles iônicas de 

número de massa 105 a 108, formada por outros isótopos do H, C e O. 

A varredura de uma amostra de borato de metlla na reglão de 

massa 102 a 105, 1 lustra-se na Figura 5. Nota-se na Figura 5 as imagens 

dos ptcos correspondentes aos números de massa 102 a 105. Sendo Que, as 

1magens dos p1cos das poss1ve1s espéc1es 1ôn1cas de número de massa 106 

a 108, são devldas as contrlbulções dos outros 1sótopos do H, C e 0, os 

quais são desprezíveis. Para o cálculo da concentração de 1°8 em átomos %, 

considera-se as intensidades relativas dos picos correspondentes as 

espécies tônicas de número de massa 102 a 105, como determina a 

expressão (24). 



CH3 

I 
O 

I 
CH3 - CH- B - 0- CH3 

Figura 22 - Estrutura molecular do borato de metlla. 

Tabela 8 - Possíveis espécies iônicas do gás borato de metlla 

Espécies lônjcas Número de massa 

lOS 1603 12C3 Ha+ 102 

lOS 1603 12C3 H9+ 103 

I'B 160 3 12C3 H9+ 104 

l'B 160 2 
170 12C3 H9+ 105 

llB 160 12C 13C H + 
329 105 

I'S 160 3 12C3 Ha 2H+ 105 

lOS 1602 
170 12C3 H9 + 104 

10B 1603 12(2 13C H9+ 104 

continua 
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(continuação da Tabela 8) 

Espéctes tônIcas Número de massa 

108 1603 12C3 Ha 2H+ 104 

118 1603 12C3 Ha+ 103 

l'a 1602 180 12C3 Hg+ 106 

"a 1602 170 12C2 13C Hg+ 106 

11a 1602 170 12C3 H82H+ 106 

l1a 1602 
180 12C3 Ha 2H+ 107 

l'a 160 '70'2C 13C H 2H+ 228 107 

l'a 1602 
180 12C2 13C H82H+ 108 

Adm1t1ndo Que a Quebra de uma l1gaç30 C-H pode ocorrer em 

Qualquer espécie iônica do gás borato de metl1a, e esta é proporcional a 

intensidade do pico) a espécie iônica de número de massa 103 (118 1603 

12C3 Ha+) pode ter s1do or1gtnado da espécie tônica de número de massa 104 

(118 16Q3 12C3 H9+)' Para o cálculo de átomos % de lOS leva-se em 
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consideração as contribuições efetivas das espécies iônicas envolvidas no 

processo. Sendo que neste caso a intensidade relativa da quebra é dada por: 

(1,02/1,03) 1,04, 

Por outro lado, os isótopos do H, C e O presentes na espécie 

Iônica de número de massa 104 (118 160 3 12C3 H9+)' podem dar origem as 

espécies iônicas de número de massa 105 (1'8 1602 170 12C3 Hg+); (118 1603 

12C2 H9+); (I1B 1603 12C3 Ha 2H+), as quais contribui efetivamente para a 

formação da Intensidade do pico no espectro do gás borato de metl1a. 

Supondo que os isótopos do H, C e ° que estão presentes na 

espécie iônica de número de massa 103 (10B 1603 12(3 Hg+» podem dar 

origem as espécies iônicas de número de massa 104 (10B 1602 170 12(3 H9+); 

(10B 160 3 12C2 13C H9+); (10B 160 3 12 ~ ria 2H+). Para o cálculo de átomos % 

de lOB, leva-se em consideração a contribuição relativa, que no caso é dado 

por: (1,05/1104) 1,03, 

O cálculo de átomos % de lOB expressa-se por: A% de 10B = 

(lOBI 10B + "B) xl 00. Levando-se em consideração as quebras das ligações 

C-H do gás borato de metila e a contribuição dos isótopos pesados do H, C e 

O, a expressão torna-se: 

1,02 1,05 
1102 + 1,03 - - 1104 + - 1,03 

A% de 1°8 • 1103 1104 

I, 02 + 1,03 + 1104 1105 
(24) 

J na qual I refere-se a intensidade relativa do pico correspondente 
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A molécula do gás borato de metlla dentro do espectrõmetro de 

massa sofre vár1as Quebras em suas ligações como mostra a Tabela 2, 

além das Quebras das l1gações C-H. O cálculo de átomos % de 10B, através 

da eQuaç~o (24) apresenta desv10 de ± 0,5%. 


