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RESUMO

4a-a matriz processo-produto do nióbio através

(D

(2)

(3)

(h)

(5)

(6)

(8)

da

qual são identificadas as alternativas tecnológicas do niõbio, sendo mos

trado que os três eixos do niõbio: aços, superligas e metálico tem unia

tendência a se eqüivaler economicamente. São-anaUsadosios pontos crTt i -

cos onde o desenvolvimento tecnológico do nióbio se faz necessário e apre

-sentados resultados de produção em NbzOs por volati lização, niõbio metólj_

co.põ e perfis de nióbio, liga de NbTi, ligas resistentes à corrosão e

fios supercondutores. ' - )-: : -
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:." INTRODUÇÃO

Os metals tecnologIcarente importantes se apresentam na tabela

periódica em sete grandes grupos, a saber: magnéticos: Fe, Mn, Cr, Co e

NI; não-ferrosos ( tu , Zn, Cd, In , Sn, Pb e Hg); leves (L I , Be, Mg e A l ) ;

refratãrios (V, T i , Ir. Hf, V, Nb, Ta, K o e U ) ; nobres (Rd, Pd, Ag, Re,

Os, I r , Pt, Au); terras raras e actlnfdeos (nucleares). Quando razões

técnicas (reservas, propriedades mecânicas, térmicas, elétricas e químicas,'

tecnologia de extração, tecnologia de aplicação) são consideradas, os qua

tro primeiros grupos são reordenados do seguintes modo: ferrosos (Fe, Mn);

superligas (Ni , Cr, Co); não-ferrosos comuns (Al , Mg, Cu, Zn, Sn, Pb, Cd,

In , Hg) e não-ferrosos especiais (T I , Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W, Be, Li e

Y). Analisaremos neste artigo os fundamentos técnicos do Nb no contexto

dos metais refratãrios, os resultados alcançados e as alternativas em de

senvolvimento no Projeto Niõbio e Outros Metais Refratãrios da FTI que en

volve várias empresas e universidades.

A figura 1 correlaciona o preço de vários metais com o seu con

sumo em 1978 nos EUA, onde a economia é competitiva a este tipo de dado é

disponível . Embora as propriedades e aplicações dos vários metais são

significativamente diferentes e com a devida cautela de ser um gráfica log -

log, nota-se que a maioria dos metais caem sobre uma faixa semi-eiásti ca,

com exceção de alguns metais de baixo ponto de fusão pelas limitações tec

nolõglcas que esta propriedade impõe aos mesmos. Nota-se que os metais

de mui ti-aplicações (Ta, Co, V, W, Mo, Ni, Mn, Cu, Al e Fe) se encontram

na linha superior da faixa semi-elástica. 0 Nb, embora de múltiplas ap l i -

cações, sem limitações de propriedades e com enorme disponibilidade, tem

sua média ponderada na linha inferior da faixa e individualmente, cada

forma principal do nióbio, FeNb baixo grau, NINb alto grau e Nb metálico

se encontram fora da faixa. Propomo-nos neste artigo a analisar as razões

básicas desta situação e as alternativas tecnológicas para maiores aplica»
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ções tecnológicas do Nb. A questão crítica é identificar conceitos bási-

cos de tecnologia que ampliem o volume de utilização do níõbio sem redu-

ção significativa dos preços, visto que tanto um como o cutro estão abai

xo de suas reais possibilidades.

2. MATRIZ PR0CESSO-PR0DUTO 00 NI08IO

A figura 2 indica a matriz processo-produto onde, na vertical

são colocados os vários produtos, e na horizontal os vários processos que

levam aos produtos finais. A tabela I indica as tonelagens e os valores

econômicos dos três principais eixos da matriz, FeNb baixo grau, FeNb/

NiNb alto grau e Nb metálico, nas etapas de matéria-prima (minério), mat£

rial primário (ferro-liga e lingote metálico) e produto finai (aços, SJJ

perligas, ligas e compostos). Em relação aos aços e superli gas foi compjj

tada a diferença de valor agregado entre um aço e super]iga comuns e aque

les contendo Nb. Salientamos alguns pontos da figura 2 e tabela I: I)

Considerando os teores de 0,05% Nb, 5% Nb e 70% Nb para os aços ao Nb, SJJ

perligas e ligasdeNb respectivamente, tem-se que a aplicação tecnológica

está remunerando o Nb com os seguintes valores: USS 76/Kg nos aços, US$

160/Kg nas superligas e da ordem de US$ 200/Kg nas ligas de Nb, Embora

diferentes, estão dentro da mesma ordem de grandeza, o que permite con

cluir que tecnologicamente o Nb tem um valor equivalente no produto fj_

nal. A alteração do custo de energia, que permite remunerar aços de

maior qualidade, e normalização do suprimento de Nb metálico faz prever

uma maior uniformidade do valor tecnológico do Nb no produto f ina l . 2)

A nível de material primário, entretanto, o valor tecnológico para o

FeNb/NiNb alto grau e Nb metálico ê de seis a oito vezes superior ao FeNb

baixo grau. Conclui-se, portanto, que há falta de produto e de tecnolo

gla nos produtos de maior valor agregado do Nb. 3) Contrário ao que pare

ce â primeira vista, o custo de capital para a utilização tecnológica de

1 Kg de Nb ê uma ordem de magnitude maior para o uso nos aços do que paro
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o uso como Nb metálico. Da tabela I nota-se que o uso de 9.270 t de Nb

com rendimento de 66% (0.05$ Nb) possibilita a produção de 12 x 10s t de

aço, equivalente a 6 vezes a produção da AÇOHINAS que custou U5S U bj_

lhoes de dólares. Isto eqüivaleria a USS 4.000/Kg Nb de custo de capital.

Para o Nb metálico a FTI está ultimando uma planta experimental onde espç_

ra produzir 90 t/ano de Nb metálico ao custo de US$ 4.5 milhões de dõl£

res que dá um custo de capital da ordem de US$ 50/Kg. A conversão em lj_

gas e perfis no máximo dobraria este capital. Para o uso do Nb em $upe£

ligas, o capital estaria em posição intemediária entre os dois casos acl

ma. 4) Pelo baixo custo, pela alta qualidade que se pode alcançar no Nb

metálico nacional, pelo volume da reserva e estabilidade do processo pr£

dutivo, permite-se pretender o nfvel de COfc do mercado mundial como for

necimento nacional. Pelo atual consumo, mercado contido e taxa de cresci_

mento, conclui-se que a produção de 1.000 t anuais seria tecnicamente aj_

cançável em torno de 1985. Conclui-se, portanto, que os três eixos pri£

cipais do Nb equivalem-se do ponto de vista econômico.

Dentro deste quadro, que não tem a intenção de ser preciso em

números, mas seguro em termos de tendências tecnológicas, são conduzidas

duas linhas de trabalho, uma de pesquisa, outra de projeto integrado. Na

linha de pesquisa estão presentemente sendo conduzidos os seguintes tópj_

cos: 1) Volati1ização do NbaOs; 2) Extração 1Tquido-1íquido; 3) Alumi_

nútermia tio oxido c do pirocloro; 4) Tecnologia do refino de Nb; 5) Pe_r

fis de Nb (barras, fitas, chapas, folhas, tubos, e t c ) ; 6) Pó de Nb; 7)

Carbeto de Nb; 8) Eletróllse de Nb em sal fundido; 9) Ligas de Nb Ti ;

10) Ligas de NbZr; II) Ligas de Nb resistentes à corrosão; 12) Ligas re

fratárias de Nb; 13) Propriedades básicas do Nb e suas ligas; 1*0 Fios

supercondutores; 1$) Magnetos supercondutores; 16) Ligas-mie de Nb e su_

perIIgas; 17) Nb nos Inoxidáveis; 18) Aplicações dos aços ao Nb: tubos,

vasos de pressão, indústrias automobl1fsticas, estrutura metálica, 19)

Emprego do Nb em aços estruturais: avaliação de substituição, novas subs_



t ituíções, temperabi1 idade. No linha de projetos integrados estão em an

dame-nto os seguintes tópicos: 1) Produção de Nb metálico e suas l igas;

2) Produção de pó' de Nb; 3) Magnetos supercondutores na separação magné-

tica de minérios; 4) Geração de energia por magnetohidiodinãmica (HHO);

5) Centro de Documentação.

Pelas razões expostas acima foi dado prioridade à cobertura

tecnológica da matriz processo-produto a part i r da esquerda (material pr£

mãrio) e parte inferior (material f inal e produtos f ina is ) . Na parte SJJ

perior da matriz (Nb nos aços) j á existe um esforço tecnológico mundial

que tem mantido u.i crescimento das aplicações do-Nb ao n'vel de 1'iS; a.a.

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1 - Volat?1ização do Nb205 - Existem basicamente duas ro-

tas industriais para produção de Nb205: processo quTmico (ustulação cãus-

tica) e extração 1'quido-1'quido (MIBK). Ambas são de a l to custo. Desen

volveu-se o processo de voláti l ização de oxicloratos que consiste na paj.

sagem de gás cloro num reator a 700 C contendo pelotas de pirocloro, car^

vão e aglutinante. As composições do pirocloro uti l izado e do NbzOs obcj_

dos são dadas na tabela 11, e os dados termodinâmicos na tabela Ml

Notam-se os seguintes pontos: a) Pelo valor de AG conclui-se que todos

os elementos slo dorados; b) Comparando com as temperaturas de ebulição

ou subiimação e a temperatura do reator, apenas os cloretos, cloratos de

Nb, Fe, T i , P, Si e Ta deixam o reator; c) Peío £G° vê-se que o Nb sai

preferencialmente sob forma de cloratos e que metade do Fe permanece sob

forma de FeClj; d) Todos os elementos acima são facilmente refinados por

feixe eletrônico, após redução aiuminotérmica, sendo desnecessária sua

purificação ao nfvel do oxido. Um único condensador no topo do reator é

suficiente, podendo ser reduzido o teor de impurezas com o uso de dois

condensadores, mantendo-se o primeiro a 150 C; e) 0 resfduo poluente do

processo c solução de HC1 a )0Z, que é reutilizado no processo de



ção do pfrocloro. Há, portanto, apenas a transferência de custo de HÇf

para Cl2. Do resíduo solido, separam-se facilmente por precipitação fr£

cionada as terras raras, tórlo e urânio; f) A recuperação alcançada de

Nb do pirocloro foi de 96% e o processo permite partir de um pirocloro

de menor teor de NbjOj (30%), podendo-se, portanto, aumentar a taxa de

recuperação na flotação, atualmente da ordem de 60%.

3.2 - Produção de Nb metálico - A teoria microscópica do refino de

Nb por feixe eletrônico é objeto de outro artigo apresentado neste con

gresso (processo modificado). Anal I saremos aqui a configuração da plan^

ta de feixe eletrônico, que apresenta significativas inovações desenvolvi

das em dois estágios. 0 primeiro a nível de laboratório de 4 t/ano na

UNI CAMP e o segundo a nível piloto estimado de 90 t/ano na FTI. A figura

3 ê um esquema do forno de fusão por feixe eletrônico (FFE). Estão lista

dos abaixo os principais fatores que influenciam o rendimento do forno: a)

Rendimento da potência do feixe - os dados abaixo mostram a distribuição

da potência para uma corrida que fundiu a IO7,5Kg/h, num vácuo de 1,5x10

mbar, lingote de 0 I46mm, superfície fundida de S - 594 cm : potência

incidente 254 KW, potência difratada (25%) - 63.5 KW*"', potência de aque

cimento e fusão 136 KW, potência de radiação 52 KW, potência para aquec^

men to dos canhões 2,5 KW. 0 rendimento alcançado definido como a razão

entre a potência térmica necessária (52 KW + 136 KW) e a potência de e£

trada (254 KW) foi de 1U%, b) Rendimento de recuperação de material

corresponde â relação entre o Nb contido no eletrodo e o Nb recuperado no

lingote. Alcançou-se 91,6% na primeira fusão e 98,5% nas demais. 0 prj^

meiro depende prioritariamente do eletrodo de aluminotermla e os demais da

engenharia operacional (coroa no tepo da lingoteira e respingos). c)

Rendimento do refino - quanto maior o rendimento menor o número de fusões.

As paredes foram construídas em painéis de cobre refrigerado de modo que

a deposição de NbO foi completa. A lingoteIra em forma de simples anel ê

colocada no centro da Câmara, diminuindo a impedãncia de vácuo. d) Rcndj_
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mento eletromecanico - operação com duas.lingoteIras, válvulas de vácuo em

todas conexões e automatismo de operaçlo permitiu alcançar 53$ do tempo de

feixe aceso. As principais características da planta são: potência-300KW

em dois canhões, tensão 28 KV, capacidade de vácuo - 20.000 l /s , duas 1 ijn

go te Iras de 9 150 mm e L <16OO mm, alimentação horizontal (barras) e ver t i -

cal (eletrodo), automatismo na alimentação e retração do lingote, capaei da

de em refino de nióblo - <t0 t/ano (nominal) e 90 t/ano com o processo mofj_

ficado da FTI. Lingote!ra de placas para Ti de 500 mm x 10 mm e lingotei-

ra de 9 400 mm para aço. As características do nióbio obtido são em ppm:

02 107; N2 60; H2 5; C 32; Al 20; Ta 1600; Fe < 10; Co < 10; Ni < 10; Si <

10; Ti < 10; Mo < 50; W < 50; dureza < HV 70.

3.3 - Perfis de N.b - 0 custo do Nb processado (barras, chapas,

folhas, tubos, etc) tem sido o dobro do custo do Nb em forma de lingote,

isto ocorre principalmente do fato de os perfis serem produzidos por meta-

lurgia do pó (produção do pó, compactação, sinterização, laminação), visajn

do granulometria fina. Foi desenvolvida a alternativa de conformação Sje

guida por recristalízação tendo sido alcançado o tamanho de grão de 50 um

com dupla recristalízação a 1270 C por 2,5 horas.

3.4 - Põ de nióbio - £ provável que no final do desenvolvirwn

to do Nb, 50% das aplicações exigirão pó de Nb, que por se tratarem das

mais crít icas, demandam alta pureza (refinado por FE). A tecnologia em de

senvolvimento baseia-se em hldrogenação, moagem do NbH, desidrogenação e

recristalização. Os conceitos básicos são publicados de longa data , po

rêm, os detalhes para produção de pó de Nb de alta qualidade e baixo custo

estão em andamento. Estão sendo produzidos pós com as seguintes caracte

rfsticas: granulometria até 30 um, teor de oxigênio de 3000 ppm (para gra

nulometria menor que 74 um), Está em desenvolvimento uma planta piloto de

20 t/ano para produção de pó até 10 lim.

3.5 - Ligas de NbTi - A liga NbTl é* a principal liga supercon

dutoro e começa a ser aplicada como rebite e fixadores para Indus tira aero



náutica. Atualmente as produções são feitas por compactaçio do pó de Nb

e esponja de T I , soIdagem dos compactos'e dupla fusão a arco . A tecn£

logia em desenvolvimento é* a FFE de folhas de TI e Nb, ou feixe de fios

de TI e Nb alimentados verticalmente. Embora haja significativa diferen-

ça no ponto de fusão dos mesmos, não há gotejamento diferencial, tendo em

vista que o Ti Ifquido mantém-se entre as folhas ou fios de Nb por tensão

superficial. 0 fluxograma de produção atualmente utilizado segue as sje

guintes etapas: a) Preparação do pacote de arames de Nb e Ti com 9 0,8

mm e ff" 16 mm. b) l ã e 2- fusões por FFE em lingotes 0 • 38 mm. c) Forj^

mento rotativo do lingote de NbTi até 9 6,4 mm. d) 3- fusão por FFE em

lingotes de 9 38 mm. e) Aquecimento a 10!0°C em atmosfera inerte por 20

minutos seguido de forjamento até 9 • 26 mm. f) Recozimen to da fase 8 a

860°C por 20 minutos seguido de tempera em água e usinagem até 9 25 mm.

g) Forjamento rotativo a fr io até 9 1*» mm, decapagem e retificação até.

9 12,7 mm. h) Teste de ultrasom e metalografia. i) Trefilação a fr io s£

guida de recozimento a vácuo por 1 hora a 8i5 C até o diâmetro de 3 nm.

A seqUência de tratamento termo-mecânico visa ter um tamanho e densidade

de precipitados simultaneamente com uma matriz capaz de ser trefileda até

filamentos de 5 Um. Os precipitados, Juntamente coma rede de des loca-

ções, visam aprisionar os vórtices magnéticos quando a liga superconduto-

ra está em serviço. A tabela IV dá as composições obtidas do Nb, Ti e

NbTi. Todas as especificações foram alcançadas, restando apenas diminuir

o teor de Fe do Ti in ic ia l .

Tabela IV. Composição Química do Nb, Ti e NbTi..

Nb(ppm)

Ti(ppm)

NbTi(ppm)

Cu

2

70

8

Cr

10

60

12

Fe

<IO

1200

226

Co

<10

50

26

Ni

h

-

-

A!

00

200

2Í)0:

Ti

<IO

bal.

<»3#!

Ta

160C

—

—

Mo

<5í

-

-

W

<10C

-

O»

107

?300

-[657

M*

60

300

40

"a

<IO

150

17

C

<i0

800

38

3.6 - Liga de Nb resistentes 3 corrosão - A corrosão do Nb é duas

ordens de grandeza maior do que no Ta (em »tS0H 601 a I9O°C Ta< 0.025rom/



ano e Nb < 10 mm/ano). Alem disso, o Nb sofre f ragi l ização pelo hidrogê-

nio motivado pelo fato de que nos temperaturas de trabalho (ambiente a

200° C) o H está em fase homogênea no Ta (solução sólida a) enquanto se

encontra em fase heterogênea do Nb (fase a e fase P) . A fase f? è* um

hidreto NbH totalmente f r á g i l , sendo a razão básica da f ragi l ização do Nb

nas soluções sól idas. Foi analisado o comportamento da l iga NbTa em reta

ção à corrosão e os resultados para solução de ácido c lor fdr ico 20,2% a

100 C estão na f igura k. A curva 2 indica dados onde a l iga foi aquecida

a 2200 C em vácuo. Devido á evaporação selet iva do Nb, a superf ície f ica

enriquecida em Ta aumentando, portanto, a resistência à corrosão. Nota-

se que uma l iga Nb20%At.Ta te r ia as taxas de corrosão apenas algumas ve

zes maior que o Ta. 0 seu custo será duas vezes maior do que o Nb metálj_

co, j á que o processo de produção é idêntico ao do Nb, apenas com adição

da tan ta l i t a na carga de aluminotermia. 0 custo do Ta tende a ser k a 5

vezes superior ao do Nb.

3.7 - f ios supercondutores - Os fios supercondutores em desenvol-

vimento conjungo com firmas t ref i ladoras de f ios de Cu são os da l iga

NbTi e do composto Nb3Sn. 0 fluxograma de produção segue as seguintes

etapas: a) Produção do monofilamento partindo-se de barras de NbTi de

0 d,h mm embutidas em tubos de cobre 7. • 7,8 mm e 7 * 9 ,8 mm e t r e f i l a -

dos até (7 * 1,48 mm. b) Produção do mui t i f i lamento pelo embuti men to de

19 monofilamentos em tubo de cobre idêntico ao an ter io r e t re f i lação até

<J 1,^8 mm. c) Produção do f i o f ina l pelo embuti men to de 19 mui t i f i lamen-

tos em tubo de cobre idêntico ao anter ior e t re f i l ação até 9 1 mm. 0 f i o

f inal possui 361 filamentos de NbTi de 7 21 ym e relação Cu/NbTi » 2. A

figura 5 mostra a secção do f i o que alcançou a caracter ís t ica de 100 A a

80 KC. A fabricação do f io de Nb3Sn segue os mesmos passoas do f io de

NbTi, com o NbTi substituído por Nb e o Cu substituído por bron?e

(Cul3^Sn). Há uma etapa f inal que ê a difusão a 760 C por várias horas pa

ra formação do composto NbjSn, Esto* em andamento o estudo de varias ou



trás técnicas de fabricação.

3.8 - Projetos Integrados - Estes visam Integrar numa planta piloto

um produto de Nb com outra tecnologia considerada fundamental para as ap?J_

cações do mesmo. Atualmente estão sendo desenvolvidos os seguintes proje_

tos integrados: a) Planta piloto de RFE que visa integrar uma teoria de

refino (cinctlca de Interação metal-gás) com a tecnologia de feixe de el£

trons objetivando S quatro vezes a produção convencional obtida neste tipo*

de equipamento, b) Planta piloto de pó de Nb que visa Integrar a produção

de pó pelo processo de hldrogenação - moagem - desldrogenação a toda tecn£

logía de metalurgia do pó de metais refratârios. c) Separação magnética de

minérios que visa integrar o magneto supercondutor na mineração de fosf£

toe bauxlsta em substituição às unidades de fiotação. d) Geração de ene£

gla por magnetohidrodinamica que visa integrar um magneto supercondutor de

médio porte à queima de lignina e carvão. Os projetos integrados são lev£

dos a nível de planta piloto apta â obtenção de dados de engenharia opera

dona!, análise de custos, confiabilidade e nacionalização do equipamento.

4. CONCLUSÃO

A organização de um projeto de pesquisa e desenvolvimento em termos

de material, com definição de sua matriz processo-produto, desde minério

até o produto final permitiu dar prioridade aos pontos cr fticos," bem como

usar a capacidade das universidades e empresas no desenvolvimento das pe£

quisas. 0 conceito integrado partindo-se da pesquisa até o produto come£

ciai permitiu avanços técnlco-cfentfffcos nos dois sentidos, bem como g<s

rar substanciais recursos a curto prazo. A condição conjunta do proces_

so tecnológico permitiu em 3 anos finalizar os seguintes resultados:

obtenção do Nb20s pelo método de volátilização, eletrodos de aluminotermla,

nióblo metálico de alta pureza, pó de Nb, processo e forno modificado de

RFE, ligas supercondutoras, fios supercondutores, ligas resistentes â flUa

corrosão, forno a vácuo por indução (VIM). Os demais tópicos em desenvoj^
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vimento estarão finalizados num período de dois anos.
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-MineraçSo - -Transformapão bncennsr
de Produto"
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Tantalita
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Estanto

KATERtAL PRIMÁRIO MATERIAL FINAL PRODUTOS FINAIS

Acos BLAR (KSLAI.

Apôs alta liga - acos
ferramentas.

Acos inoxidáveis.

Superligas.

Ligas supercondu-
toras.

Metal e ligas r e -
fratarias.

_ Tubos e vasos de pres
" s ã o .
-Estruturas metálicas.

^Construção naval e pia
"taforma.
—Máquinas e veículos.

Pepas forjadas e/ou
temperadas.

_Pecas fundidas, (anina
das e tubos.

Pecas (alta temperatu-
ra e corrosão).
Fios e fitas supercon

. ["dutoras.

Carbetos e lentes
ópticas

Magnetos superconduta
Lâmpadas e tubos elg

""trSnicos.
-Indústria química.
-Elementos térmicos.
-Matr iz forjaria.

•Pó de nióbio.
•Perfis de nióbio.

Metal duro, serras e
brocas.
Lentes de cameras foto.
gráficas, microscópios, etc,

Fig. 2 : MATRIZ PROCESSO-PRODUTO DE NIÓBIO

PREÇO DO yETAL IS/Kgj -



VÁCUO

v/cuo

SUPORTE DO
CANHÃO

FILAMENTO

• - PLACA

ANODO

LENTES
MAGNÉTICAS

BARRA
HORIZONT.

SISTEMA MOTOR
*" DA IINGOTEIRA

Fig. 3: Esquema do Forno de Feixe Eletrônico
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DADOS DA LIGA TRATADA POR
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/

' /

60 90 100TO80
C N b IAT % l

Fig. 4 : Corrosão das ligas de NbTa em solupão HCI
120,2 % Vol., 48 H, 100 °CI

Fig. 5: Fio Supercondutor MultifHamentar de NbTi
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TABELA I. Tendências Quantitativas e Econômicas para os Produtos de Nb(D

MAT£RIA- PRIMA

MATERIAL

Pirocloro
! Brasil
j Pirocloro
j Canada
i

', Nl> .:0s da Columbi
j ta/Tantalila +
i Escória de Es
j tanno.

j
i

I
i
t

i

i
i

! TOTAL

TON.
Nb con
ido) ~

8940

1760

1050

i
t
1

! H770

US$/Kg

8

TOTAL

(USSxlO6)

94

MATERIAL PRIMÁRIO

MATERIAL

FeNb baixo grau

FeNb / NiNb

Nióbio Metalico

TON.
(Nb con
tido)

9270

2100

400

US$/Kg

12.60

77.00

100.00

TOTAL

(US$xl0»)

117

162

*

319

PRODUTO FINAL

MATERIAL

Aços do Nb HSLA

Aços A-36 comum

Valor agregado
pelo Nb.

Superliga típica
ao Nbdnconel
718)

Superliga comum
(80/20 Níquel /
Crorno)

Valor agragado
pelo Nb

Ligas refratâ-
rias

Fios Supercondu^
tores

Carbetos

Compos tos eMi sce_
lânea

SEMI-TOTAL

TON.

I2XI0 6

12xlO£

40xl03

40x103

230

70

60

40

USS/Kg

0.238

0.200

18.ÓÓ

11.00

230.00

700.00

150.00

100.00

TOTAL

USSxlO»,

2856

2400

456

756

456

294

46

49

9

4

IOS

862

f!»«y.'..;,, • .,.-..., ..•-

; *"!">'•• V S .
; 1 - 1

•* _%/••'..• ..•<„•?/-•••*•'• *- í i; i;.-í" '?•
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TABELA II. Composição Química do PIrocIoro e Nb20s obtido

Pirocloro

NbiOs

NbjO-

55

96

Ta2Ü5

0,3

0,1

BaO

16.í

Fe2O3

9.0

1,7

MnOj

5,0

—

TUh

5,5

0,7

SiO2

0,6

0,6

P2O5

1,5

ThOj

1,5

U3O.

0,5

s

0.1

:e/Ca

4.0

PbO

1.0

TABELA III. Dados Termodinâmicos da Vòlatl1izaçlo do Nb205

PRODUTO

NbOCIj

NbCI ,

NbCU

NbCI 3

* NbOCl2

BaCI2

NaCl

CaCl2

FeCI2

FeCl3

MnCl2

TiCU

POCIs

*ThCU

*ThOCIi

"âG800°C

107,2

164,2

85,9

71,1

~

99,1

134.1

77,«

122,4

150,5

103,2

70,9

-17,3

«

- -

Tebu1/subl.
(°C)

335

205-247

- 455

-

-

962-1830

801-1465

772-2000

677-1012

315-319

650-1231

-25-137

2-105

765 -

-

PRODUTO

PbC12

S i C I *

UCI3

uri%

*UC15

*UCI e

U0CI2

*UOC13

*U0 2 CI 2

*TaOCI

*TaCIj

TaCU

TaC15

TaOCI|

" A G 8 0 0 ° C

71.8

49.6

368,9

203.6

—

—

166,9

—

—

—

—

71,3

150,5

16,32

Tebul/subl.
(«O

498-954

-70-58

836-1660

590-789

-

-

-

-

-

-

217-234

-

269-347

(*) Faltam dados para 0$ cálculos termodinâmicos das reações de formação

dos produtos.
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