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RESUMO

Desenvolve-se o estudo experimental sobre a alumlnotermla

do pentoxldo de vanádio, utilizando-se para i s to reatores abertos re

vestidos com argamassa refrataria. Estuda-se a influência das varia

veis de processo sobre a recuperação de vanádio, incluindo a adição

de fluxantes, a granulotnetria dos reagent e s , o tamanho da carga, o

uso de excesso de redutor e o modo de ignlçao da carga,
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k 1. INTRODUÇÃO

í Atualmente, a principal aplicação de vanádio é como ele-

I monto de lifla om aços, como os açon-ferranionto, aços para componen

I tes de usinas de potência a vapor e os aços de alta resistência e

í baixa liga, para aplicações eãtruturaia. Outras aplicações importan

| tes sao em ligas de titânio, para uso aeroespacial, ne indústria qul

mica, como catalisador, e na indústria nuclear, como revestimento io

combustível nuclear em reatores rápidos e/ou convertedores ^ '.

0 objetivo deste trabalho é o estudo do processo alumlno-

térmico de obtenção de vanádio metálico, com ênfase nas variáveis de

|T processo que influem sobre a recuperação do metal.
de í"

I; 2. MATERIAIS E MÉTODOS
f; — — — — — — — — —
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b 0 pentóxido de vanádio utilizado nas experiências é conso

\y lidado em escamas, contendo 99,02^ em peso de V o0 c ; para algumas ex

I periências, este material foi moido em moinho de bolas. Utilizou-se
te- *

alumínio atoaizado como redutor, da granulcaetria compreendida entre

63 a 200 malhas por polegada linear, contendo de 95# a 9Q% de Al. A

cal utilizada em algumas experiências continha de 86$ a 91% de CaO ,

com 6fíí máximo de perda ao fogo, e era calcinada antes de cada redu-

ção. Os cadinhos foram preparados a partir de argamassa refrata

ria à base de HgO, a qual eram adicionados água e bentonita; a massa j

obtida foi socada em molde apropriado, e os cadinhos obtidos foram j



secados e queimados a 1150 G\
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As cargas para redução foram preparadas pesando-ae mistu-

rando-ao c homogeneLzímdo-30 oa rooeontca; o ignicSo docton cargos

foi conseguida pela queima, na superfície,de una escorva, constituí

da de mistura de Na 2O 2 e alumínio. A Figura 1 mostra o botão meta

lico e a escória obtidos cm uma das experienicas, Na maioria das

experiências, foram reduzidos **00g de pontóxido de vanádio.
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de 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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3.1 Uso de excesso de alumínio como redutor

A Tabela I apresenta os resultados obtidos em experiências

nas quais se variou o excesso de alumínio sobre o valor estequiomé

tricô, na faixa de -5tf a +20?í. Estes resultados indicam que aumen

tando-se o excesso de alumínio, aumenta a recuperação de vanádio; o

U30 de excesso de redutor neste processo tem a finalidade de fazer

com que aumente o grau de contato entre as partículas dos reagentes.

A Figura 2 mostra que quanto maior o excesso de alumínio ,

maior o teor de aluaínio na liga obtida, pois parte do aluaínio nlo

utilizado na reação dissolve-se nesta liga. Segundo a literaturav%

quando a quantidade útil de alumínio na carga é excedida, o teor de

alumínio no produto cresce marcantemente, o que é evidenciado pelos

resultados obtidos.

Alguns autores (3,4) relataram uma interdependência entre
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os teores de alumínio e oxigênio no vanádio aluminotérrnico, de tal

maneira que quanto maior o teor de alumínio» menor o de oxigênio.

Isto foi confirmado indiretamente, no presente trabalho, através da

medida da dureza da ligo, pois quanto maior o teor de oxigênio,

maior será a dureza ^ 'i obteve-se 1244 Vickers para liga com 0,25'í

Al residual e 371 Vickers para liga com 13,5# de Al.

Deve-se notar que, no caso da ijiluminotermia do pontóxido

de vanádio, a incidência do alumínio sob^e o custo é muito inferior

a da fonte de vanádio e isto deve ser levado em conta quando da aná

lise do uso de excesso de alumínio sobre a quantidade estequiométri

ca.

3.2 Adição de CaO à carga

Nesta série de experiências, adiciona-se à mistura qusntjL

dades variáveis da CaO, e os resultados obtidos são mostrados na Fi

gura 3 • Estes resultados mostram que a recuperação de ver.ádio e o

rendimento de alumínio aumentam até uma certa quantidade de adição,

a partir da qual a recuperação decresce, chesando a valores menores

que quando não se usa adição alguma.

A adição de CaO ao AlgO,., formado pela redução do V2O5 -

por alumínio, é eficaz no abaixamento da temperatura "liquidus" da

escória. A alumina pura tem ponto de fusão de 2045°C, ao passo que

escórias AlgO^ - CaO cor. 20,9?$ de CaO (relação CaO/Al • 0,5) tem -

temperatura "llquidua" de 1830°C e com 34,6# em peso de CaO (relação

CaÒ/Al m 1,0) apresentam temperatura "liquidus" de 167O°C. A Adi-

ção de CaO não tem grande influência sobre a viscosidade de escória,
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como fica evidenciado na Tabela II (6)

No caso da adição correspondente à relação, em peso, de

CaO/Al » 1,0, há uma diminuição na recuperação de vanádio. Os se-

guintes fatores podem ter contribuído para isto;

». a adição de quantidades relativamente grandes de CaO a car^a di

ficulta o contato entre as partículas de alumínio e pentóxido rio vs

nádio;

a temperatura final atingida pelos produtos ê menor do que quari

do CaO não s usado, pois uma parte do calor gerado pela reação é

usado para aquecer o CaO, formar e elevar a temperatura da escória;

o maior volume de escoria formado pode prejudicar a separação

aetal escória.

No presente estudo, os maiores índices de recuperação de

vanádio e de eficiência do alumínio correspondem a uma relação era

peso de CaO/Al » 0,75.

A Figura 4 mostra a variação da temperatura da mistura -

reagida em função do tempo, tendo como parâmetro a relação CaO/Al.

Esta figura foi construída a partir de um modelo teórico de transfe

rência de calor. Pode-se perceber que o período de tempo durante o

qual os produtos permanecem acima da temperatura "liquidus" da escó

ria, para o caso da CaO/Al • 1,0, é curto quando comparado com o ca

so de não se adicionar CaO à carga, o que pode prejudicar o total

coalescimento do vanádio reduzido, A aplicação da lei de Stokes a

estes casos mostra que a velocidade de separação metal/escória é me

í í
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nor quando a carga contém Cao (0,7Úcm/s contra l,94cm/a quando CaO

não ê usado)*

A análise de escórias obtidas cm reduções de cargas conten

do CaO/Al * 0,5 e CaO/Al » O indicam uma perda maior de vanádio em

escorias sem CaO (7,6% de V em escorias sem CaO contra 4,5% de V em

escorias com CaO), já separados os glóbulos metálicos eventualmente

encontrados na escoria.

Foram também realizadas experiências com o uso de excesso

de alumínio, para cargas contendo CaO, na proporção CaO/Al * 1,0.

CaO/Al em peso

1.0

1,0

1,0

excesso Al (%)

0

10

20

recuperação de vanãdio (%)

79,7

88,4

86,3

Tabela III: Recuperação de vanádio em função do excesso de a-

lualnio para cargas contendo CaO.

Os resultados obtidos (TabelalII) mostram que o excesso de

alumínio aumenta a recuperação, o que significa que a massa de CaO

que prejudicaria o contato entre os reagentes ê compensada por excess

so de redutor.

I

•Wf.f

3.3 Granulometrla dos reagentes

Inicialmente foram feitas experiências com granulometrias

dos reagentes bastante diferenciadas, para se determinar a tendência

de variação da recuperação com esta variável.
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A Tabela IV apresenta os resultados obtidos, mostrando que

quando se usou pentõxido de vanádio e alumínio grossos, não foi pos-

sível obter-se uma canja homogênea, e a reação não do propagou devi-

damente. Tanto a redução do pentóxido de vanádio grosso (em escamas)

com alumínio fino (em pô), como a redução de pentõxido de vanádio £1

no (em pô) com alumínio grosso (em cavacos), resultaram em baixas re

cupêrações do metal, devido a baixa superfície específica de partieu

Ias grandes e a dificuldade de homogeneização das cargas.

pentõxido de
vanádio

grosso

fino

fino

alumínio

fino

grosso

fino

recuperação

62,2

63,2

84,9

rendimento de alumínio
(%>

65,7

66,8

89,6

Tabela Tfi Recuperação de vanãdio e rendimento de alumí-

' nio em função de granulometria dos rea^entes.

A seguir foram feitas experiências nas quais a granulome-

tria do pô de pentõxido de vanádio foi mantida constante, e variou-

se a granulometria ao pó de.alumínio. Os resultados mostrados na Fi-

gura 5 indicam que há um valor máximo da recuperação para um valor

do diâmetro médio de partícula do alumínio intermediário entre os

pôs mais finos e os mais grossos. Isto foi observado também por

Belitskus' ', que sugere que o pico de temperatura atingido pelos

3
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produtos, qu« é irnlor no caso de pós mais finos, é menos importante

do que o intervalo de tempo.uurante o qual os produtos permanecem a-

cima de certíi temperatura a partir da qual ocorre uir.a boa separação

metal/escória.

3.4 Redução de pentóxido de yanãdlo em escamas

Quando pentóxido de vanáuio em escamas foi reduzico com a

quantidade estequlométrica de alumínio e sem outras adições, a recu-

peração alcançada foi baixa. Com o intuito de estudar-se qual a ma-

neira mais efetiva de melhorar a recuperação neste caso, empregou-se

excesso de redutor ou adição de fluxantes (CaO e CaF2) na redução

de 400g de pentóxiao de vanãdio em escamas.

$,'.;

adição (rela-
ção de nassas)

-

CaF2/Al - 0,08

CaO/Al -1,0

-

-

excesso Al (%)

•

-

•

10

20

recuperação (%)

62,2

84,6

45,7

90,9

71,7

teor
tão

de

0

0

0

0

0

Al no bò-

,10

,16

.35

,06

,12

Tabela V : Recuperação de vanâdio e teor de Al no botão pa-

ra reduções de pentóxido de vanádio em escansas.



Dos resultados da Tabela V, observa-se que, quanto a

ções, a fluorita é mais efetiva que CaO, pois 9 adição de CaO na

quantidade de 197,Be (correspondente a CaO/Al « lf0)f prejudico

mais ainda a cinética da reação, pois consome calor e dificulta o

contato entre os rea^entes. No caso da adição de fluorita (15,íí£,

para obter-se uma escória cora *»# de CaF,)» como é pequena, não dimi

nui significativaniente o contato entre os reagentes nem a disponibl

lidade térmica da reação, apesar de não abaixar, na mesma extensão

que CaO, a temperatura "liquidus" da escoria. Supõe-se que a ação

da fluorita em escórias aluminosas é semelhante àquela observada en

escórias silicosas, nas quais é eficiente corno fluidificante * '.

Com o uso de excesso de alumínio, obtém-se una notável rne

lhoria na recuperação quando este excesso é de ÍCFS, ao passo que -

# de excesso é menos efetiva.

Deve-se notar que o teor de alumínio na liga permanece -

baixo mesmo com o U3O de excesso de redutor, o que confirma a hipó

tese de que, enquanto o excesso empregado for útil, o teor residual

de alumínio permanecera aproximadamente constante.

3»5 Tamanho da carga» modo de ignlcão e pureza dos reagentes

A Tabela VT mostra resultados de redução de lOOg, 200g ,

AOOg e 800g de pentórido de vánádio, que mostram que obtéra-se •

maiores recuperações quanto maior a carga, e que a recuperação ter.

de a um valor constante conforme aumenta a massa de carga*



massa de V-0, carregada (g)

100

200

400

800

h/D

0,52

1,05

2,10

4,2

recuperação (%)

72,2

78,9

84,9

85,5

Tabela VI : Recuperação de vanãdio em função do tama-

nho da carga.

Isto foi observado também por Belitskus* , e é devido â

maior relação entre a área da superfície de contato e o volume da

carga para cargas pequenas, o que resulta em grandes perdas de calor.

Para um cadinho de alta relação h/D, o aumento da carga não será tão

influente sobre a recuperação, pois as perdas de calor se darão prin

cipalmente através das paredes laterais do reator.

Quanto ao modo de ignição da carga, a queima de escorva na

superfície mostrou-se o mais eficaz, em comparação aos seguintes mé-

todos:

prê-aquecimento s 3509C seguido de queima de escorva;

prê-aquecimento até a ignição, com e sem CaO na carga; e

ignição central, através de resistência elétrica.

Quanto à pureza dos produtos, ela ê uma função da pureza

dos reagentes, da composição do revestimento refratário e da compos 1.



çao da carga (uso ou r.3o de fluxantes). Em reduções com alumínio

de 955o de pureza, obtén-se 5,7/5 de impurezas no botoo de vanadio, -

ao passo que pára alumínio de 99,95^ de pureza, obteve-se 1,64?S d6

impurezas no botão, provenientes eta sua maioria do pentóxido de va

nádio (Fe, Si)e do revestimento refratário (Cr, Mc).

k. CONCLUSÕES

1) O uso de excesso de alumínio aumenta a recuperação -

de vanádio, obtendo-se 93,Qr/S de recuperação para 20/S de excesso, -

contra 87,8?S de recuperação sem excesso algum.

2) Quanto rcalor excesso de alumínio na carga, maior o

teor residual de Al no produto, e menor a sua dureza (para ?.0"S de

excesso, obteve-sç 13,5^ de Al e dureza de 371 Vickers9 contra C,r5"'

de Al para carga con 5*5 a menos do Al estequionétrico, dando um pro

duto com dureza de 1244 Vlckers).

3) A adição de oxido de cálcio até a relação CaO/Al

0,75 aumenta a recuperação de vanádio (9O,6£a), ao passo que para -

CaO/Al - l#0 a recuperação diminui significativamente (8094).

U) As baixas recuperações obtidas quando os reagertes -

são dê granuloaetria grossa (6TÁ) podem ser melhoradas com a edição

de fluorita (84,6;í de recuperação) ou uso de excesso de alumínio -

(90,9$, para 10?í de excesso).

5) Para pós finos, a melhor recuperação é alcançada

I
Jír
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pó de alumínio de diâmetro médio de 130>•/*"• Pós mais finos ou mais

grossos fornecem recuperações menores.

6) Quanto maior a massa da carga, maior a recuperação -

de vanádio.

7) 0 modo ds ignição da carga mais eficiente é o de quei

ma de escorva na superfície da carga*

8) A pureza do produto é função da composição química

dos reagentes e do material do revestimento re.fratário.

9) Devido à complexidade dos fenômenos que ocorrem em

processos aluminotérmicos, é praticamente impossível comparar-se da_

dos quantitativos de trabalhos diferentes; assim, neste trabalho os

resultados não devem ser encarados como dados diretamente extrapol£

veis para outras escalas de produção* Contudo, servem como indica-

dores de tendências que poderão ser observadas em processos imdus

trials*

2 -
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ABSTRACT

It-is yeporteá we investigation on the alluminothermic reduction of

V20,- carried out ih open, refractory lined reaction

effects of process variables such os particle size of th? •

reactants, size of the charge, excess of alluminium, flux, addition

to the reacting mixture and the ignition method are considered ,

regarding the metallic recovery of vanadiim.
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Tabela I t Resultados obtidos em experiências nas qual» variou-se o excesso

de alumínio scbre a quantidade estequlonétrlea.

excesso de

. alumínio (%)

-5

0

5

10

15

20

pesos dos
reagentes

(g)

Al

187,9

197,8

207,7

218,1

229,0

240,5

V2°5

400

400

400

400

400

400

peso dos pro
dutoa ( g T'

botão

211,13

220,15

225,70

239,89

245,10

257,30

escoria

385,0

386,0

371,0

371,0

360,0

403,7

teor de
vanádio
do botão

(*)

89,97

89,23

87,90

84,20

82,50'

80,85

recupe-
ração da
vanádio

(%)

84,9

87,8

88.7

90,3

90,4

93,0

rendimen
to de a-
lumlnio

(1)

89,7

88,2

85,3

82,8

79,5

74 r5

peso eacõ
ria/peso"
botões

1,82

1,75

1,64

1,54

1,46

1,56



Tabela II t Viscoaidade de misturas

temperatura*6'.

- CaO en função da composição e da

^^v^empera tura

* em peso ̂ Ss^^

Al2O3 CaO

40 60

50 50

54 46

60 40

70 30

80 20

100 0

1450

8,7.

1500

5,7

6,0

1550

3,5

4,0

5,1

V I

1600

2,3

2,0

3,3

S C O

1650

1,1

1,6

2,0

2,3

S I D A

1700

0,8

1,2

1,5

1,7

1,8

D E

1750

0,7

1,1

1,2

1,3

1,4

1800

0,6

1,0

1,1

.1,1

1.1

( POISE )

1850

0,9

1900

0,5

0,7

1950

0,6

2000

0,6

2050

0,6

2100

0,5
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Figura 01 - Botão metálico e escória obtidos

em uma das experiências.
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Fig. 031 - Teor de alumínio na liga V - Al em função do excesso de alumí-
nio na carga.
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nndin*nto rf# alumínio

0.25 0,'SO 0,75

rteuperação <f» vanâdio

1.00 CaO/At {em peso)
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03- Recuperação de vanádio e rendimento de alumínio em função da quantidade de CaO adicionado ã carqa-
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Piq. 04 - Variação da temperatura dos nrodutos, para processo efetuado
com e sem a adição de CaO.
" A t acima da liquldus" reoresenta o tempo que os produtos
permanecem acima da temoeratura "Hquidus" em cada caso.
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?ig. 05 - Recuperação de vanãdio e máxima temperatura atingida cela parede externa, em

função do diâ-netro médio de oartícuià.


