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R E S U M O

Os processos alternativos de obtenção de n1õb1o bruto a partir de seus õxi-

dos (redução por hidrogênio, por alumínio e por carbono) são analisados sob

ponto de vista termodinâmico. A análise Indica que a redução por hidrogênio

e praticamente Inviável. Para o controle das contaminações no produto redu-

zido há necessidade de pureza elevada das matérias primas. Na redução carb£

térmica deve-se evitar componentes que são mais fortes formadores de carbo-

netos que o Nb.
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1 - INTKODUÇflO

Dois fatores importantes, a necessidade de economia de energia e a escas-

sez do Ta, afetam os desenvolvimentos no sentido da maior utilização de nio-

bio metálico.

Tem-se conseguido grandes progressos no campo de energia pelos desenvolvi^

mentos de materiais supercondutores, em particular a base de Nb-Ti, de Nb,Sn

e de V. Ga, principalmente para fabricação de magnetos supercondutores para

geração de energia pela técnica de Magnetohidrodinâmica (HHD). Outras aplica-

ções são em rotores, armazenamento de energia e em transmissão elétrica.

Outro potencial de utilização de niõbio metálico e suas ligas é em reato-

res de processamentos químicos como materiais resistentes a ataques químicos.

Dentro desse panorama, o Brasil como supri dor de cerca de 602 de Nb mun-

dial, vem dedicando esforços através da ação conjunta da Fundação de Tecnol£

gia Industrial e a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, para suprir

cada vez mais produtos de maior valor agregado.

0 niõbio utilizado para essas aplicações requer que sejam satisfeitas pe-

lo menos duas condições: conformabilidade e pureza. A conformabilidade está

associada ã capacidade de o metal ser deformado e ser transformado em fios,

chapas, cápsulas, e t c . Nos metais refratãrios esta conformabil idade é nor-

malmente função de teores residuais de elementos intersticiais como 0, N, C

e H que são elementos endurecedores. De outro lado alguns elementos residuais

afetam as propriedades físico-químicas do material (supercondutividade, capa-

cidade de absorção de neutrons, etc.) e como tal devem ser especificados em

níveis baixos,

Este trabalho visa analisar sob ponto de vista termidonãmico as reações

principais de redução de oxido de Nb e reações de redução de elementos (impu

rezas) que podem ser críticos no refino posterior.

2 '

Como todo processo produtivo existem diversas alternativas para se chegar

a um determinado produto a partir de uma determinada matéria prima.



As especificações básicas do produto final c da matéria prima inicial es-

tão na tabela I.

A etapa de redução conduz a um niobio ainda impuro e que necessariamente

o mesmo deve ser refinado em forno de feixe de elétrons para se conseguir as

especificações acima citadas.

A reação principal a ser examinada e a de conversão do Nb9Oc em Nb meta-

lico por meio de redutores sólidos, líquidos ou gasosos. As reações secunda-

rias são as de redução das-impurezas presentes e de dissolução do redutor.

Pode-se também considerar a transformação de õxidos em haletos para serem

então reduzidos. Este processo não será analisado neste trabalho.

Redução por carbono

Na redução carbotérmica do pentoxido de niõbio são consideradas as rea-

ções de Boudouard como geradora de gas redutor, as de redução e as de forma-

ção de carbonetos.

As reações são analisadas no sistema Nb - 0 - C e as fases presentes são

NbpOç-. NbOp, NbO, NbC, Nb-C, Nb e fase gasosa. Aplicando a regra de fases tem

-se que: a) no estado invariante é possível o equilíbrio simultâneo de 5 fa-

ses (4 fases condensadas e 1 fase gasosa); e b) a pressão constante, diminuindo

um grau de liberdade, tem-se o equilíbrio de 3 fases condensadas e uma fase

gasosa, nas temperaturas invariantes. 0 campo de estabilidade das fases, as-

sim como o equilíbrio entre elas esta mostrado na Figura 1, para a pressão

de 0,1 Pa(1).

Convém analisar o comportamento dos principais equilíbrios em função da

variação de pressão, tomando como referência a Figura 1.

A reação de Boudouard, C02 + C = 2C0 A G ^ = 40.800 - 41,7 T c a l ^ , que

define no equilíbrio a atividade unitária de C e o potencial de oxigênio da

fase gasosa, 5 favorecida pelo abaixamento de pressão. Na Fig. 1 a curva co£

respondeiite tendo a subir para pressões maiores que 0,1 Pa, e na Fig. 2 a cur

va correspondente tende a abaixar para pressões menores que a atmosférica.

Os equilíbrios correspondentes as renrões de redução abaixo não são afet£



das pela variação de pressão, desde que não considere a volátilização.

Nb205 + CO - 2NbO2 + C02;

NbO2 + CO • NbO •>• C02; e

NbO + CO - Nb + CO2 A Gf «= 30.500 + 1,25 T cal(3>.

0 equilíbrio correspondente desta ultima reação, em relação a outros Sxi-

dos metálicos, está apresentado na Fig. 2 " ' . Nesta Fig. 2 pode-se verificar

que o NbO seria reduzido carbotennicamente a temperaturas acima de 1.5009 C

mesmo a pressão atmosférica. Entretanto, esta análise não I completa, pois

devem ser consideradas também as reações de formação de carbonetos.

As reações de formação de carbonetos a partir de õxidos são favorecidas

pelo aumento de pressão e podem ser representadas pelos seguintes equilTbrios,

a baixas pressões, por exemplo a 0,1 Pa:

NbO2 + 4 CO = NbC + 3 C02;

2NbO2 + 6 CO = Nb2C + 5 C02; e

2NbO + 4 CO = Nb2C + 3 C02;

Por outro lado os equilTbrios NbC - Nb2C; e Nb«,C - Nb são influenciados

pelo abaixamento da pressão no sentido da decomposição dos carbonetos, con-

forme segue:

2NbC + C02 = Nb2C + 2 CO

Nb2C + C02 = 2Nb + 2 CO

Assim, como o niõbio é um forte formador de carbonetos, numa redução car

botérmica de uma mistura briquetada de oxido de niõbio e carbono-podem ocor-

rer as seguintes situações:

a) Hã excesso de carbono. Neste caso, independentemente da pressão, have-

rá formação de carboneto (NbC), pois o equilíbrio será ditado pela reação de

Boudouard garantindo a atividade unitária de C; e

• b) Não ha excesso de carbono. Se o equilíbrio for estabelecido, as etapas

iniciais com a presença de C seriam definidas pela tendência de formação de

carboneto como no caso anterior. A não existência de C livre significa que o

potencial químico de C tenderá a diminuir ao correspondente aos dos carbone-



tos presentes. Nestas condições o prosseguimento da reação de redução de õxi-

do(s) ainda presente(s) será favorecida a baixas pressões, e a altas tempera-

turas (reação de regeneração de CO a pirtir de carboneto é ainda mais endote£

mica que a reação de Doudouard).

0 Nb assim obtido terá como contaminação teores residuais de C e 0, além

das impurezas presentes no oxido e no redutor que vão contaminar o produto,

seja como elemento reduzido ou como õxidos ou carbonetos mais estáveis que os

de niõbio. 0 produto reduzido deve necessariamente ser refinado no forno de

feixe eletrônico, ou equivalente, para que atenda as especificações comerciais.

Termodinamicamente a Figura 1 mostra também que desde que se consiga ge-

rar e controlar a fase gasos- na forma de CO e CO^ Õ possível obter Nb metãlj^

co a partir do oxido por redução gasosa evitando assim a formação de carbone-

tos.

Essas análises são válidas sob ponto de vista de equilíbrio. Num forno a

vácuo os componentes gasosos são constantemente retirados do sistema e como

tal constitue um estado irreversível e dinâmico. Permite, no entanto, quali-

ficar as tendências e melhor sentir os efeitos das variáveis do processo.

A redução carbotérmica ê, portanto, um processo viável de se obter uma e£

ponja de Nb a partir de seus Õxidos tecnicamente puros. Õxidos estáveis tais

como SiO2, CaO, ZrO2, A12O3, TiO2> BaO, ThO2 e t c , presentes nas matérias prj^

mas tenderiam a impurificar o produto reduzido na forma de oxido ou de carbo-

netos. Outros Õxidos metálicos mais nobres que o NbO tenderão a ser reduzidos

na forma metálica (ex: Fe) ou a formar carbonetos (ex: TaC). Exceto o Ta as d£

mais impurezas correduzidas podem ser removidas no refino por feixe eletrônico.

Redução por hidrogênio

No sistema Nb - 0 - H a diferença fundamental com a redução carbotérmica

reside na inexistência da reação equivalente a de Boudouard.

A reação de redução correspondente ao estágio mais crítico do ponto de |>

v1s;a termodinâmico é a de: .
(3)NbO + H2 ' Nb + H20 A G f * 39.100 - 6,4 T cal



Para esta reação a pressão parcial de oxigênio que estaria em equilíbrio

nas fases gasosa e condensada c função da temperatura. Na Fig. 3 está apresen_

tado o equilíbrio da reação acima onde se verifica que para que ela seja viá-

vel e necessário manter constantemente uma atmosfera de hidrogênio bastante

puro, mesmo a altas temperaturas. A presença ou formação de H»0 (v) correspon

dente a 0,12 da atmosfera, a temperatura de 1.6009 C, ê suficiente para impe-

dir o prosseguimento da reação de redução. A 1.1009 C a reação entra em equi-

l íbr io com apenas 0,001% de H20 (v ) .

Ainda na Fig. 3 está mostrada, comparativamente, a razão termodinâmica de

se conseguir na prática a redução de W0« por hidrogênio. Para esta reação a

relação PH-O^PRO
 d e equilíbrio e de 0,223 e 0,81 a temperaturas de 1.0009 C e

1.6009 C, respectivamente.

No sistema Nb-H, a formação de hidretos e favorecida a baixas temperaturas

e praticamente hã decomposição total das mesmas a temperaturas acima de 9009 C.

A diminuição de pressão, sob ponto de vista termodinâmico, não apresenta

vantagens na reação de redução em s i , porém diminui o teor dissolvido de hidro

gênio no produto obtido.

Tal como na redução carbotêrmica ela é bastante endotérmica e as contami-

nações dependem da pureza do oxido utilizado. E diferente dos processos meta-

lo térmicos onde ha possibilidade de retenção na escoria de algumas impurezas

na forma de õxidos.

A análise termodinâmica permite infer ir que sob ponto de vista Industrial

o processo torna-se inviável pela necessidade de alta pureza do hidrogênio, as-

sim como alto fluxo do mesmo para se conseguir deslocar o equilíbrio no senti_

do de redução.

Redução metalotérmica

Nas reações metalotérmicas de redução de õxidos de niõbio o agente redu-

tor e tõmico mais comumcntc utilizado 5 o alumínio. Outros metais, tais co-

mo Ca e L i , também podem ser teoricamente utilizados.

0 alumínio é o que melhor se associa em tentos de balanço térmico, pureza



e facilidade de eliminação, com o custo.

Neste caso a reação básica a ser considerada e:

2/5 Nb2O5(l) + 4/3 A1{1) - 4/5 Nb(l) + 2/3 A12O3(1). (A) com

AG^ S - 130.000 + 32,5 T ca l , para temperaturas acima de 2.0459 C. Con-

vém observar que para a estimativa da energia l ivre acima foram considerados

os produtos e os reagentes na estado líquido e que a entaipia de fusão do

Al203 é igual a 26.000 cal/mo? W .

A constante de equilíbrio correspondente pode ser colocada em função das

frações atômicas ou molares X̂  como segue:

(a 1
Nb

4 / 5 2/3 (X 1 4 / 5

r ( NbJ 1 4 / 3 »4/5

1 4 / 3 1 2 / 5 >4 /3 >4 /5 í4 / 3 ) A / 5

Admitiu-se que as fases metálica e de escória apresentam comportamento j[

deal e que de acordo com a regra de Tenkin* ' , as atividades de componentes

moleculares na escória correspondem ao quadrado das frações molares. A ativj_

dade do componente está representada por a- e foi admitida que a escoria e

constituída praticamente de Al^O-Jl) e portanto de atividade unitária.

Para temperatura constante pode-se estimar o nível de recuperação teóri-

ca no processo. Como era de se esperar a recuperação é tanto maior quanto

maior o teor de Al dissolvido no niobio líquido obtido.

Os dados de equilíbrio indicam para X., = 0,1 ( - 2,7% em peso) que a re-

cuperação de Nb é praticamente total (X^ Q = 0,005) para temperatura de

2.5009 C (K = 1.400) e para XA1 = 0,037 (- 1% em peso) tem-se XNb - = 0,03

(~ 7% em peso). Na prática, além do material não reduzido, há perdas por yo-

latilização de oxido de niõbio e principalmente por retenção na escória, de-

vido a rápida solidificação. Alguns resultados de experiências preliminares,

para obtenção de lingotes aluminotérmicos na forma de eletrodos (80x00x700 mu)

para alimentação do forno de feixe de elétrons, são mostrados na tabela I I .

Mesmo para quantidade relativamente pequena (- 40 kg de lingote) verifica-se

1;



que a recuperação total de Nb foi, nessas experiências, em media maior que

96%, confirmando as previsões teóricas.

Haverá também a corredução de 5x1dos metálicos presentes que vão impuri-

ficar o produto reduzido. As curvas de energia livre de formação de 5x1dos,

no estado padrão, (Fig. 4 ) " ' mostram que todos os componentes listados na

tabela I são correduzidos (TiO parcialmente),até atingir o equilTbrio,se os

componentes e os produtos estivessem nas condições padrões (atividades uni-

tárias). Para análise fora das condições padrões pode-se considerar a reação

genérica de um oxido MO dissolvido na escoria.

^(dissolvido + 2A1 (dissolvido * A12°3(escoria) + 3M(dissolvido (B)

na escória) r»o Nb) no metal)

Se considerarmos que as atividades do oxido MO na escória e do metal M

dissolvido são da mesma ordem de grandeza, então a análise do equilíbrio mos_

tra que a tendência de redução dos Óxidos MO (impurezas) ê mais favorecida

que a da reação aluminotêrmica principal (A), pois os componentes reduzidos

estarão com baixa atividade no produto. Portanto, praticamente todos os õxi-

dos de metais mais nobres que o Nb serão correduzidos. 0 teor de Ti no metal

será em parte função do teor de Al dissolvido, isto é, o oxido de titânio p£

dera ser parcialmente retido na escoria.

Além dessas impurificações o metal obtido aluminotermicamente conterá a-

lumínio, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio dissolvidos e inclusões de Al^O.

ou de õxidos de niõbio. 0 teor de oxigênio dissolvido pode ser diminuído au-

mentando-se o alumínio residual no metal.

Verifica-se, portanto, que na obtenção de niÕbio pelo processo aluminote£

mico apenas alguns Õxidos bastante estáveis, tais como CaO, ThO-, BeO e BaO

podem ser retidos na escoria. 0 TiO poderá ser parcialmente retido na escória,

dependendo do teor de Al no Nb reduzido, e outros como SiOp, VO, Ta-Oc, MnO

etc. tendem a ser reduzidos completamente. 0 nlobío aluminotérmico deve nece£

seriamente ser refinado em forno de feixe de elétrons para se conseguir atiij

gir as especificações típicas constantes na tabela I,



1973, p. 3-110.

(5) Alcock, C.B. - Principles of Pyrometallurgy - Academic Press, 1976, p.234.

3 - CONCLUSÕES

A análise termodinâmica aqui apresentada Indica a Inviabilidade técnica f

da redução por hidrogênio de óxidos de niÕbio para metal. Além do processo 4

aiuminotérmico, o carbotérmico também apresenta possibilidades técnicas de J

ser utilizado. No processo carbotérmico há formação de carboneto(s) de nio- |

bio como etapa intermediária e a redução e facilitada pelo abaixamento da "á'

pressão e pela elevação de temperatura (acima de 1.5009 C). Tanto no proce£ %

so carbotérmico como no aluminotérmico há necessidade de pureza elevada das i
•}

matérias primas. Na aluminotermia praticamente todos õxidos menos estáveis j

que o Al-O^ são correduzidos (SiO-, V0, Ta-Og, MnO, FeO e t c ) , e aqueles |

bem mais estáveis que AUCL, a temperatura de 2.5009 C, (BaO, BeO, ThO,,, \

CaO) tendem a ser retidos na escória. 0 TiO pode ser parcialmente retido •'%

na escória. No processo carbotérmico os componentes que são fortes formado- |

res de carbonetos como Ta e Ti devem ser evitados como impurezas do oxido. |
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_TA8EILAJ[ - Especificações químicas típicas de oxido de niobio e de lingote

refinado de niobio.

Componente

C

N

0

Al

Si

Fe

Ta

Ti

V

Cr

Mn

Zr

Mo

Sn

W

B

Mg

Ni

Cu

Pb

H2

S

P

Oxido de

alta pureza

(ppm, max)

500

-

-

-

1000

1000

2000

1000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

Nb metálico

Tipo I

(ppm, max)

50

60

200

40

50

150

1000

50

20

20

20

-

Tipo II

(.ppm, max)

60

50

200

25

50

100

500

100

-

20

20

100

100 1 200

20 50

200 300

20 5

20

20

40

20

20

m

-

20

50

20

20

10

-

-

son



Tabela II - Resultados de algumas experiências preliminares de rcdjção alumi

notermica para obtenção de lingotes de niõbio de 80x60x700 mm.

EXP.

64

65

66

67

CARGA

Nb2°5
(kg)

63,0

63,0

63,0

63,0

i

Al pó

(kg)

23,76

23,76

23,76

23,76

Produto Reduzido Aluminotermicamente

Recuperações de Nb*

em lingote
(*>

86,0

87,0

84,6

82,2

total
(*)

99,1

93,6

97,9

96,3

Analise

Nb
(*)

93,9

94,0

93,7

94,3

Al**
{*)

5,4

5,3

5,8

5,3

* 1) As recuperações são em niõbio contido.

2) Parte do produto reduzido não se consolida na forma de lingote (aparas

de lingotes e grãnuios retidos na escoria).

** A análise se refere ao teor de alumTnio total, isto e, alumínio presente

em solução solida e na forma de inclusões de AKO, no produto reduzido.



-200-

-250

sr*
2total' 7,5x10 ton * 0,1 Eo

PRESSÃO PARCIAL
OXIGÊNIO (01)

Estado padrão

Oxigênio : Oz a pressão a!m.
Carbono : grafila

soo 1000 IS 00 zooo 2900 3000 9900

T(K)

Flg.l - CAMPO DE ESTABILIDADE DO SISTEMA Nb-C-0
A PRESSÃO CONSTANTE . ( Ref. 1 )
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Fig. 2 - RELAÇÃO PCO2 /pCO DO GAS, EM EQUILÍBRIO,-
EM FUNÇÃO DO INVERSO DA TEMPERATURA PA
RA REDUÇÃO DE OXIDOS. ( Ref. 3)
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Fig. 3 - RELAÇÃO PH20 /pHa DO GAS, EM EQUILÍBRIO,-

EM FUNÇÃO DO INVERSO DA TEMPERATURA PA.

RA REDUÇÃO DE OXIDOS ( Re f. 3 )
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Fig. 4 - ENERGIA LIVRE DE FORMAÇÃO DE OXIDOS ( DIAGRAMA DE

ELLINGHAN ). ESTADO PADRÃO • COMPONENTES COM A .

TIVIDADES UNITÁRIAS. (Ref. 3)
' KUv
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THERMODINAMIC ANALYSIS OF RCDUCTION

REACTIONS OF NÍOBIUM OXIDES

A B S T R A C T

Reduction processes of niobium oxides by hydrogen, carbon

snd aluminium are analysed thermodinamicaily. I t is shown that reduction

by hydrogen 1s not technically feasible. High purity of raw materials Is

required. In the carbothermic process impurities which react to form high

s tab i l i t y carbides should be avoided.. (r, , , ' .••-•
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