
;::vis?tO DOS PROCESSOS nr. OBTaiçftojí j y n ^

I-'.nrcolo Breda Mourao *• '

José Deodoro Trani Capocchi
( P

i v"

P3SUK0:

É feita uma revisão bibliográfics dos principais métortos

íe obtenção de vanádio metálico, comparando-se os resultados obti-

dos con os diversos redutores empregados. Tar.bési os métodos do pu

rificoção usualmente empregados são revistos e mostra-se a eficácia

de cada um deles. (̂  OJLAJGST^ ) .

(1) "lembro da ABM. Sngenheiro Motalurgicta e Mestre em En.̂ enh.iric

Metalúrgica. Engenheiro de Desenvolvimento da Coordenadoris

de Aciaria da Gerência do Metalurgia e Qunlidorle -ia Corr.por.hia

Siderúrgica Paulista - COSIPA. Professor do Departamento de

Metalurgia da Universidade de Mo^i rias Cruzes (OI""C-UMC), CP.

(2) l-íembro ds ABA. Engenheiro Metalurgista. Mestre err. Sn sen ha rio

Metalúrgica. Ph.D. (D.I.C.). Gerente de Pesquisa e Dossnvol

viraento da Prometal Produtos Metalúrgicos S/A. Professor As

sistento Doutor junto ao Departamento do 7.nçer.haria ?ietrlúr

£5ica da EPU5P. Chefe :1o Departamento de resenhar in r-íet

ca da FSI (S, Bernardo do Campo, SP),

- 531 -



1. APLICAÇÕES DO VANADIO

O uso comercial do vanádio data de I860, quando foi use

k
;•' do como afronte corante; como elemento de liga nos aços foi primei

ramente empregado em 1002, adicionado a um aço ferramenta para usi

nagera a alta velocidade * '*

Atualmente, a principal aplicação do vanádio é cono pio

raento de liga om aços, e para este fim, ele é comercializado na for

ma de ferro-vanádio. Entre os aços que contém vanádio como elemep

to de liga estão os aços-ferramenta, aços para matrizes de forjaner.

: to a quente e extrusão, aços para componentes de usinas de potência

a vapor, e os de alta resistência e baixa liga (ARBL), usados para

: aplicações estruturais K"~J.

• Outra importante aplicação de vanádio é em ligas ie titc

nio; a liga alfa-beta Ti-SAl-^V tem sido usada há muitos anos s-i

aplicações seroespaciais **', Para aplicações deste tipo foran t-^

bén desenvolvidas ligas vanárlio-nióbio contendo de 39-75?í -c \: ' •

dio C*).

<\ indústria quírsica console vanádio na formE ^e oxj'Joc

cutros con^c-ctoa, que cão uso doe- cono cct-Elizacüoren em procecr-or- 'o

[ oxidação, pririr.ipcliser.te na f^bricsçüío ie ácido sulfúrico ^J'

Corj s croEconta derr-anda de materiais enpocisis no czv.rz

lpaio r.uclpar, vanádio puro, beT coco certos l i ^ s ;?e veniilc,

paaSíirrin & ocupar uso posição do p^-rticvlar interesso, ríevido 0 pro

prie.isdcs que- or. tornsrr sptoc a eeren eírprecsdoc como mnteriais ríe
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revestimento do elemento combustível nuclear para restorers r

e/ou convertedores, como os do tipo tliFBn (Liquid Metal Fast Breeáçr

Rcactar) *°'« loto porque, olém rio r.eu oito ponto de fusão, o vnr.á

dio tem a menor secção de choque de captura de r.eutronc dô alta ener

gia dentre todos os metais ditos refratários (1,5 Tibsms, pera neu-

trons de 1 MeV) ^ ° \

A niaior dificuldade paro estas apUcaçoec de vorádlo é £

sua alta afinidade por oxigênio o nitrogênio, que resulte em ounor.to

no limite de resistência e na durezat coia conseqüente diminuição de

duetilidade.

Vanádio tambên tem sido cogitado como naterial componente

de reatores de pesquisa na área de fusão nuclear (Tokamak Fusion

Reactors) ^ ',

As propriedades de diversas ligas de vanádio que poderiam

ser usader err. aplicações nucleares foram estudadas por Pearson

por Smith e Van Thyne (9)

Em 197^, do total de vanádio produzido no Ocidente (16.755

toneladas), h,h% foram consumidos pela indústria química, 3,3'í na fs

bricação de ligas de titânio e 92t3?4 como elemento de liga em aços

,855 em aços ARBL)
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2. PROCESSOS DE OBTENÇÃO PE VANÂDIO METÁLICO

Vanádio metálico foi obtido pela primeira vez era 136 9 por

Roscoe » através da redução de dicloreto de vsnádio por hidro^ê

nio. Em 1927 Marden e Rich ' ' obtiveram vanádio dúctil pela redu

ção de pentóxido de vanádio por cálcio na presença de CaClp .

Estes trabalhos foram os pioneiros em cada uma das linhas

usuais de obtenção de vanádio, quais sejam, a partir de cloretos ou

a partir de ôxidos de vanádio.

A obtenção de vanádio metaliao a partir de cloretos de va

nádio foi estudada por Tyzack e England ^1''f que reduziram diclore

to e tricloreto de vanádio (obtidos por cloraçao de ferro-vanádio )

por hidrogênio, a 1000°Cf obtendo vanádio em pó, e por Foley, Ward

e Hock ' 'e por Campbell? Scalier e Block '1*'f que usaram isagné

sio como redutor de VC12 e VC1,, respectivamente,

A metalurgia de cloretos apresenta algumas característica:

que a tornam atraente para a produção de metais reativos corao o va

nadio. Dentre estas características, pode-se citar a alta pressão

de vapor dos cloretos de vanádio, que permite a purificação por dis

tilação, e a baixa solubilidade sólida destes no metal, o que toma

possível a produção do metal cora elevado grau de pureza, A metalur

gia de cloretos apresenta como inconvenientes a necessidade de equi

pamentos especiais (destinados à cloraçao e à distilação) e as difi

cuidades no manuseio de cloretos,

0 material de partida para a obtenção de vanádio metálico

a partir de óxidos ou de cloretos de vanádio é o pentóxido de vona

Redu



Tabela I : Propriedades importantes de possíveis reduto-

res de pentõxido de vanãdio (18)

Redutor

Cálcio

Magnêsio

Alumínio

Silicio

Carbono

Hidrogênio

Desejável

Calor de for
inação do õxi
do a 25 9(T
(Kcal/mo1 02)

-304

-288

-267

-216

-94(CO2)

-116

alto (-)

Ponto _de
ebulição
do elemen
to (9C)

1482

1103'

2467

2480

4200

-253

Alto

Ponto de
fusão do
oxido

(9C)

2580

2800

2045

1710

-57ia>2)

0

baixo

Peso equi
valente

20

12

9

7

6

1

baixo

custo re
1 ativo ~"

740

159

100

37*

3,7

3,7

como ferro-silicio



Clio, oue pode ser extraído de minérios que contenham vanádio, por

aquecimento do minério com uma fonte de soda, a fim de obter-se um

produto solúvel e recuperável por precipitação, aoGuida do calcino

ção <16'17>.

Os elementos que poderiam ser usados como redutores1 de

pentôxido de vanádio são o cálcio, o magnésio, o alumínio, o silí-

cio, o carbono e o hidrogênio. A Tabela I apresenta uma comparação

entre ao propriedades destes elementos como redutores, e a Figura 1

mostra as energias livres de formação em função da temperatura dos

óxidos destes elementos * '.

Destes dados é possível perceber-se que cálcio e magnésio

entram em ebulição a temperaturas inferiores às temperaturas de re

dução, e devem ser utilizados em recipientes pressurizados, assim

como o hidrogênio* Apenas cálcio, magnésio e alumínio fornecem ca_

lor suficiente para as reações se auto-sustentarem» Os altos pon

tos de fusão dos óxidos de cálcio e magnésio requerem altas tempera

turas para uma boa separação metal-escória*

Outros pontos a considerar são a tendência de formação de

carbonetos e silicietos estáveis de vanádio, quendo carbono e silí

cio são usados como redutores, e o alto custo do cálcio metálico .

além de dificuldades no seu manuseio.

McRehnie e Seybolt * ' usaram o processo calciotérmico -

com o objetivo de obter vanádio na forma massiva; para isto, elimj.

nara.Ti o CaClp usado por Warden e Rich * ' e usaram iodo como ura

aditivo térmico, pois este reage exotermicamente com o cálcio, de



xlagrando a reação a A25°C» Ssses autores usaram SQflí de excesso de

cálcio oobro a quantidade ostequiometrica e notaram que, se o oxces

so fosse menor, haveria tendência do metal obtido tornar-se frágil,

devido ao maior teor de oxigênio no mesmo*

Beard e Crooks ' ' mostraram ser possível a produção de

vanádio metálico utilizando o processo calciotérmico em escalas -

maiores do que a empregada por Mckehnie e Seybolt (19) (redução de

175g de V90(.), produzindo até lOOOg de metal por corrida e com ní

vel de pure2a equivalente ao do metal produzido em escalas menores»

Mostraram também que o excesso de cálcio pode ser reduzido a 5'+̂  so

bre a quantidade estequiométrica; a quantidade de iodo utilizada -

foi igual a 0,2 átomos-grama por £tomo grama de vanádio produzido ,

obtendo-se recuperações de até 8k%.

Joly ' "*•' substituiu o iodo, usado corno aditivo térmico ,

por enxofre, que age como agente exotérmico, devido à formação de

CaS, e como fluxante, pela formação de escória CaO-CaS» A reação é

deflagrada aquecendo-se a carga a *»00 - 500°C. Este pesquisador -

obteve rendimentos na faixa de 85 a 90%, usando 7O# de cálcio sobre

a quantidade estequiométrica.

Gregory et alii * ' efetuaram a redução calciotérmica de

trióxido de vanádio, na presença de CaClp» com o objetivo de obter

um po metálico, ao invés de metal na forma massiva, pois a tempera-

tura máxima atingida pela reação de cálcio com V 20* é inferior à

alcançada quando oe reduz VpO,-. 0 recipiente de reação foi marvti

do a-1000°C, por xana hora a depois de resfriado, recuperou-se o pó

por lavagem e filtração.

r "í 7 -



Kroll e Schlechton ' J' estudaram a redução de pentóxido

de vanádio por carbono, sob vácuo, a uma temperatura de 155O°C,

obtendo um produto com 1% de carbono e 5% de oxigênio.

0 processo aluminotérraico de redução de pentóxido de vanó

die, com o objetivo de produzir-se vanádio metálico, foi inicialraen

te estudado por Krupp ^ ' e Carlson et alii ^2->'f qUe empregaram -

recipientes fechados (bombas) para efetuar a reação.

A Figura 2 mostra um esquema deste aparelho, que consiste

de um cilindro de aço revestido com alumina, provido de flange re

frigerada a água, anel de vedação e placa de cobertura. Os reagen

tes (pentóxido de vanádio em pó e alumínio em partículas resultan -

tes de usinagem de lingote) são secados e carregados na bomba, cuja

cavidade é purgada por um fluxo de argonio durante o carregamento e,

a seguir, esta é fechada. A reação é deflagrada colocando-se a bos

ba era forno a gás, e um par termoelétrico localizado na parede ex

terna da bomba indica, pelo súbito aumento na temperatura, que a -

reação ocorreu. Isto acontece a aproximadamente 750°C Depois de

resfriados os produtos, obtém-se a liga em forma de botão metálico

separado da escória. Estes pesquisadores relataram que a melhor re_

cuperação de vanádio foi obtida quando o excesso de alumínio sobre

a quantidade estequiométrica foi de 105ó, em reduções de 900g de pen

tóxido de vanádio em cada operação.

Vang et alii * ' efetuaram a redução aluminotérmica de

pentóxido de vanádio em uma escala maior, obtendo botões metálicos

pesando cerca de 25kg de cada operação. 0 recipiente, mostrado r.a

Figura 3» também é revestido de alumina, e a ignição da carga (per.



tóxido de vanádio e alumínio em pó) e feita através de uma reslstêr:

cia elétrica colocada pouco abaixo da superfície da carga. 0 reci-

piente é purgado diversão vezes com hélio, evacuado antes da is^i

çao e refrigerado a água durante a operação.

Bose et ai ^ '' investigaram a preparação ds vanádio mas

sivo por redução aluminotérmica, em bomba, de pentóxido de vanádio

na presença de enxofre; a quantidade de enxofre empregada foi a r.o

cessaria a formação de uma escoria AlgO, - AlgS» de baixo linha "li

quidus" (1100°C). Usaram um excesso de alumínio sobre a quantidade

estequiomltrica de 80 a 100?é.

J Mukherjee et ai ^28^ e Pillal et alil *29* relataram o rie

\ senvolvimento de um processo de,preparação de vanádio através da a

| luminotermia de óxidos destes metais em recipientes abortos. Resli

I zaram reduções tanto de pentóxido como de trióxido de vanádio; o in

teresse no uso do trióxido de vanádio veio do fato de que este re

quer menor quantidade de alumínio para a redução. Entretanto a reo

i çao de redução deste oxido pelo alumínio não é suficientenente 0:0

térmica, sendo necessário o emprego de um agente exotérmico (KCIO^)

na carga.

A carga para a redução de pentóxido de vanádio consiste

deste e de alumínio em pó, e ainda de oxido de cálcio, que tem a -

função de fluxante da alumina formada. Segundo os autores citados

quando oxido de cálcio não é utilizado não se tem separação metal-

escória eficiente, pelo menos na escala empregada (redução de 200g

de pentóxido de vanádio em cada operação). Para deflagar a reação

I utilizou-se uma resistência elétrica como fonte de calor, ou raagné
i



sio# em fito, como oacorvn da reação. An molhoroa rocupernçÕG.n fo

ram obtidas quando se empregou um excesso de 30?» de alumínio sobre

a quantidade estequioraétrica.

Outro processo de obtenção de vanádio, citado na literata

ra, é a preparação eletrolítica do metal a partir de carbonetos cie

vanádio (3°>.

A Tabela II mostra alguns resultados obtidos nos vários

processos de obtenção de vanãdio metálico revistos.

3. PROCESSOS DE PURIFICAÇÃO DE

As impurezas presentes no metal obtido por qualquer dos

diversos processos descritos anteriormente não permitem que este rr.a

terial tenha emprego nuclear. Para esta aplicação, o metal deve ,

necessariamente» ser purificado,

Vanádio de alta pureza pode ser obtido por decomposição

térmica do iodeto de vanádio, processo desenvolvido por Van Arkel -

em 193^ e adotado por Carlson e Owen f que obtiveram vanádio de

99»95# de pureza, decompondo iodeto de vanádio a 1300°C# sob vácuo

de 10 nssHg. Este processo tem baixo rendimento, mas reduz muito

os teores de impurezas intersticiais.

Carlson et alii ^ ^' purificaram o vanãdio-alumínio, con

tendo 11,13$ de Al, a 1700°C, sob vácuo de 5xlO""^mmHg por 8 horas ,

com a finalidade de eliminar o excesso de alumínio e a seguir a es

ponja de vanádio obtida foi purificada por fusão em forno de feixe



Tabela II: Alguns resultados oi: tidos nos vários processos de obtenção de vanádio znetãlioo.

vanádio

vci2

vci2 -

vci3

v 2o 5 .

v2o5

V2°3
V2°5
V2°5

V2°5
V2°5
V2°5

Sedutor

H.

Mg

Mg

Ca

Ca

Ca

Ca

C

Al

Al

Al

Exossso de
redutor (%)

-

50

nd

60

54

100

70

nd

10

5

30

l i

adição
usada

-

-

H
CACl^.

S

-

-

-

CaO

Tipe de
reator

-

-

-

bcnfoa

H

M

n

vácuo

bcdba

If

Aberto

Rrcjpei3ç3o de
vanadio ( % )

nd

95

96

74

84

nd

85

nd

nd

S5

93

I M

o

0 , 5

0,14

0,029

0,028

0,25

0,025

5 ,0

0,29

0,35

0,80

P U R E Z A

>••

0,48

0,01

0,006

0,013

0,015

0,015

0,005

0,037

0,076

Cl

0,25

•

C *- )

Ca ! C

0.3 ! -
t
1 •

!

|

ofiie j 0,21

0,1 J 0.102

0.C5 j 0,C51
0,01 j 0 ,1

j l . O

[ 0,012

i 0,02
1
i

Al

0,03

0,03

11,1

«,77

1
13

14

i r

15

2C

22

21

23

23

24

nd = não se tem dados



Wang et alii ' ' eliminaram a etapa de desaluminizaçao -

fazendo a fusão por feixe de elétrons depoir. da redução aluminotér-

mica, Este método de purificação de vanádio foi estudado por outros

autores ^ - » ^ ' f assim como o processo de refino por fusão por zono

sob feixe de elétrons w*»35Je

0 maior problema relacionado cora os processos de purifica

ção de vanádio por fusão sob vácuo é a eliminação de nitrogênio ,

que é pouco efetiva.

Outro processo de purificação de vanádio citado na litera-

tura é o refino eletrolítico em eletrólito de sais fundidos, Sullt

van {*®' empregou vanádio metálico obtido por reâução calciotérmics

de pentóxido de vanádio corno anodo em uma célula eletrolítica cujo

catodo era de raolibdênio e o eletrólito uma mistura de sais fundidos

(NaBr-KBr-VBr* ou LiCl-KCl-VClp). A célula era operada a uma tempe

ratura de aproximadamente 600°C, sob atmosfera inerte de hélio.

Lei e Sullivan ^->l' empregaram o mesmo método, mas em dois ciclos f

sendo que no segundo ciclo do refino o produto obtido no primeiro

ciclo foi usado como material de anodo, 0 refino eletrolítico cie

vanádio obtido por redução aluminotennica de pentóxido de vanádio -

também já foi estudado ' 2 5 ) f e mostrou-se efetivo.

Para os diversos processos de purificação citados, a Tabe

la III resume os resultados alcançados por alguns dos pesquisadorc?s.

Observa-se então que para a diminuição dos teores de nitrogênio, si

lício e carbono, tanto o refino eletrolítico quanto a decomposição

- 542 -



Tabela XII x Resultados obtidos na purificação de van.ádio por diferentes processos

: m

I

;

PXDOBBSO

Fusão scfa
vácuo

Fusão scb

vácuo

Elfitro-

refino

eletxn-

refino

Qgcorço

sição

Material
da

partida

V oluudno

V altmino

téxmiao

Vcaldo-

tsnuico

V alunino

tennloa

vi4

Estado do
material

V bruto
V refinada

V bruto

V bruto

V refinada

V bruto

V refinado

V bruto

Al

11,1
0,01

13,60

0,002

0,80

0,01

4.77

0,01

10,0

0,17

I M

C

o,ou
0,015

0,052

0,005

0,03

0,01

0,002

0,11

0,02

P U

Cr

0,008
0,009

0,05

0,02

0,06

0,1

0,1

R E Z A S

CU

0,01
0,002

0,04

0,05

0,03

0,12

0,02

Fa

0,081
0,012

2,25

0,21

0,42

0,15

0,07

0,05

M?

0,18

0,001

0,005

Ma -.

1,15

0,004
•

Ni

0,002
0,002

0,02

0,005

0,005

0,13

0,007

í % )

N

0,006
0,008

0,0063

0,0099

0,04

0,002

0,076

0,003

0,18

0,0005

0

0,290
0,005

0,321

0,018

3,25

0,03

0,80

0,09

0,06

0,004

Si

0,050
0,050

0,0318

0,0318

0,42

0,006

0,44

0,005

0,13

0,017

Refe-
aá-tcia

25

26

36

29

31



térmica do iodeto são cais eficazes do que a fusão sob vácuo, embo-

ra o alumínio e o oxigênio tenham seua teores bem reduzidos por

qualquer dO3 três processos*

h. CONCLUSÕES I

1) A redução eluminotérmico do pentõxido de vánádio c O

processo mais indicado para a obtenção de venádio» tendo ern vista os

aspectos técnicos e econômicos,

2) A purificação do vanádio aluminotéraico pode ser rei

Ii2ada tanto por fusão sob vácuo em forno de feixe de elétrons, co

mo por refino eletrolítico em banho de sais fundidos, 0 processo -

de refino por eletrólise ígnea é na is efetivo na diminuição de itnpu

rezas intersticiais, como o nitrogênio e o carbono, que são altameri

te prejudiciais às propriedades mecânicas do vanádio,
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