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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo a caracterização mineralogies quali-

tativa por difração de raios-X de sinteres e das matérias-primas em-

pregadas na sua fabricação. Para tanto, foram preparadas amostras de

sinteres com teor fixo de moinha de coque e variados os teores de a

reia, calcário, dunito e dolomito, com a finalidade de se obter os

compostos que são normalmente neles encontrados em função das varia-

ções de basicidade. Os procedimentos experimentais foram realizados

nos laboratórios do Centro de Pesquisas da Companhia Siderúrgica Na-

cional, no Laboratório de Raios-X do Centro de Tecnologia Mineral e

na Divisão de Tecnologias Indiferenciadas do Instituto Nacional de

Tecnologia fruto do Convênio de Cooperação Técnica destas Institui-

ções.

1. INTRODUÇÃO

A análise qualitativa por difração de raios-X é uma técnica de

grande importância na caracterização mineralógica de compostos. Como

a intensidade dos picos é definida pela cristalinidade e nos sinte-

res existem compostos bem e mal. cristalizados ê de se esperar que
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compostos altamente cristalinos, como a hematlta, magnetita e quar-

tzo, apresentem maior intensidade do que compostos pouco cristalinos,

como os silj-catos e ferrltos de cálcio, mesmo em amostras com alta

concentração destes últimos. Além disso, a técnica de análise por d^

fração de raios-x não tem sensibilidade suficiente para determinar

compostos cristalinos em teores abaixo de aproximadamente 5%, não a-

nalisando os compostos amorfos que no sinter são formados devido â

alta velocidade de resfriamento.

Diante desses fatos, a técnica de análise por difração de

ralos-X, só pode ser aplicada â análise qualitativa, muito embora e-

xistam trabalhos de análise quantitativa de compostos existentes ca

maiores teores no sinterf5'. Mesmo assim, na análise qualitativa, às

vezes, é necessária uma pré-concentracão, através de métodos físi-

cos, para separar compostos menores. Outra técnica pouco explorada

na análise difratométrica de sinteres é o uso de ataque químico sele

tivo, técnica essa aplicada com sucesso na análise de cimento • cl£n

quer'2'6'. Ma análise qualitativa do sinter por difração de raios-x,

as dificuldades de pri-coneentração são maiores, devido ã grand* se-

melhança e ao número de compostos da mesma família, como os ferritos

e os silleatos de cálcio.

Para a realização deste trabalho foram Inicialmente analisadas

as amostras de matérias-primas empregadas na fabricação dos sinte-

res, bem como as de sinteres produzidos ro Centro de Pesquisas da

Companhia Siderúrgica Nacional, portadores dos principais compostos

mineralógicos que podem ser encontrados nestes.

2. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

2.1 - Fabricação dos Sinteres em Escala Piloto

A formação de compostos mineralógicos durante o processo de sin

terlzacão é complexa devido, principalmente, ao emprego de diversas

matérias-primas e a rapidez do ciclo térmica, resultando na obtenção
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de ua produto heterogêneo. Assim, a etapa seguinte ao as tudo dos COB

postos aineralôgicos isolados ê o Ca fabricação dos sinteres ea esca

Ia piloto. Para tanto, fora* preparadas cinco (05) amostras de slnte

res, sen alteração do teor de «oinha é« coque na Mistura * sinteri-

zar (mantido en 4%), e variadas aa desagens de areia, calcário, duni

to e doloaito. As diversas adieces efetuadas são descritas a seguir

e acham-se resunidas na TAAELA I.

. AMOSTRA 1_ — Adição de 17» de otlcár&o, sea outras adições. Visou-

se elevado teor de CaO (11%) e elevada basiciãade (CaO/SiO2 > 3).

Da sinter coa essas características òeve apresentar elevados teo-

xes de ferrito de cálcio.

. AMOSTRA 2 — Adição de 3% de aruii, sea outras adições. Visou-se

ua sinter ácido (CaO/SiO2 • 0,3), com baixo volume de escória

(CaO • SiO- • 7%), em que os 6xid->s âã ferro, ma^netita e as dive£

sas fornas de hematita, fossem ü;ilii*nt#! detectadas assim como sî

llcatos e silica livre.

. AMOSTRA 3 — Adição de 18» de drloalto e 31 de areia sea outras

adições. Visou-se ua elevado tevr oe magnesia (3,5») e sinter bá-

sico (CaO/SiO, * 1*2), coa prcâCAça de ferrltos de cileio • Bagné-

slo, magnéslo-vastlta • sill:.atos.

. AMOSTRA 4_ •— Adição de 9% de dolorito e 3% de areia, sem outras a-

dlcões. Visou-se um teor menJ^ de magnesia (2,01) e sinter ácido

(CaO/SiO, • 0,7), com preserve, em menores proporções, dos compos-

tos encontrados na amestra '.'.

. AMOSTRA S_ — Adição de 10» c» dur.ito, sen outras adições. Visou-se

ua teor de vagnésia elevj.p (3,01) e um sínter ácido

(Cao/SlO2 < 0,1), com presença de compostos de silica e magnesia.
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2.2 - Análise Química dos Sinteres

Após a sinterização foi realizada a análise química das amos-

tras que ê apresentada na TABELA II.

2.3 - Análise Qualitativa por Pifração de Raios-X

As amostras das matérias-primas, bem como dos sinteres produzi-

dos no Centro de Pesquisas da CSN, foram analisadas por difração de

raios-X no CETEM e no INT.

Ma análise dos difratograaas das amostras de matérias-primas que

se encontram nas FIGURAS 1, 2 e 3, observamos serem estas constituí-

das de:

. Calcário — Calcita apresentando traços de Dolomita (2,88o.) • Quar

tzo (3.34Í);

. Dolonito — Dolomita e Calcita (3,03ft) ea menor proporção;

. Ounito — Serpentina do tipo Antigorita apresentando traços de Mag

netita (2,96°.);

. Hematita — Apresentou-se pura, não tendo sido detectada a presen-

ça de nenhuma outra fase cristalina;

. Areia — Quartzo • Sllicatos do Grupo do» Feldspatos;

. Retorno do Sinter (normalmente faz parte da carga dos sinteres) —

Hematita, Hagnetita e Quartzo.

Na análise dos difratogramas das amostras de sinteres que se en

contam nas FIGCFAS 4, 5, 6 e 7, observamos serem estes constituídos

por óxidoi de ferro, nas formas mineralõgicas de hematita e magneti-

ta, além de:

. SlNTER N9 1 — silicato di-cálcico e ferritos de cálcio;

. SlNTER N9 2 — quartzo e silicato de ferro (fayalita);

. SINTERES N9s 3 e 4 — magnésio-ferrito, silicato di-cálcico, carbo

nato de cálcio, quartzo e possibilidade de presença de silicato de

•agnésio Iforsterita»;



. SINTER Ní 5 — magnêslo-ferrito, quartzo e possibilidade de presen

ca de silicato de magnêslo (forsterlta).

3. DISCOSSJtO DOS RESULTADOS

3.1 - Matérias-Primas

Neste trabalho, a terminologia empregada para denominar as mate

rias-primas está de acordo com o vocabulário metalúrgico, porém, geo

logicamente «stá relacionada ás rochas que lhes deram origem. Desta

forma, podemos associá-las como constituintes das rochas ' ,

. O calcário é um tipo de rocha sedimentar e constitue-se, fundamen-

talmente, de calcita podendo conter outros minerais;

. O dolomito é outro tipo de rocha sedimentar que se forma pela al-

teração de calcários podendo, portanto, conter dolomita e calcita

misturadas;

. O dunito é um tipo de peridotlto, rocha granular, composta qaase

que inteiramente de olivina. Mo caso em questão, a olivina está to

talmente alterada á serpentina e o nome correto seria serpentinito.

£ interessante observarmos que a serpentina quando calcinada ã ten

peraturas da ordem de 600°C transforma-se novamente em olivina* '.

As únicas exceções a esta terminologia são a hematita, que é o

nome do próprio mineral e a areia, que é uma denominação do arenito,

rocha sedimentar mecânica, constituída de quartzo e minerais do gru-

po dos feldspatos* . .

Assim, dos comentários acima e dos resultados das análises di-

fratométricas, podemos concluir que as composições mineralógicas en-

contradas para as matérias-primas empregadas na fabricação des sinte

res estão plenamente coerentes com suas origens, não tendo sido de-

tectada qualquer anomalia e/ou contaminação.
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3.2 -Doa Sínteres

Para facilitar o entendimento, os sínteres serão analisados se-

paradamente, portantos

SINTER Nff 2 — devit

peradaa formação de ferritos de cálcio com nível de cristalinldade

elevado, porém, conforme comentado na introdução, estes compostos

são pouco cristalinos, resultando numa intensidade relativa menor

guando comparados com a hematita. Não foi detectada a presença de

quartzo, que é altamente cristalino, comprovando assim, que to-

da a silica está combinada na forma de sili. a . . Leio, que en_

tretanto não apareceu no difratograma devido ao seu baixo teor e

a sua pouca cristalinidade.

. SÍNTER N9 2 — devido ã sua acidez (CaO/SiO- • 0,3) era esperada

a formação dos õxidos de ferro, bem como da fayalita (silicato

de ferro) e de quartzo, sendo que todas estas fases foram confir-

madas.

N9s 3 e 4 — devido às suas basic idades médias

10,7 < CaO/SiO2 < 1,2) e. a adição do dolonito era esperada a for

•ação de õxidos de ferro, bem como de ferritos de cálcio e de

•agnésio e silicatos de cálcio e magnésio . Destes, somente os

óxidos de ferro, os silicatos de cálcio e de magnésio e o quartzo

foram confirmados. O magnésio-ferrito é altamente cristalino,

sendo facilmente detectado pelo método de análise descrito no tra

balho apresentado no último congresso da ABH* '. Os ferritos

de cálcio são pouco cristalinos e muito embora não tenham sido de

tectados, podem estar presentes nestes sinteres. É interessante

observarmos a presença de traços de carbonato de cálcio mostrando

parte desta matéria-prima que não reagiu.
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• SÍNTER N9 £ — devido ã sua acidez (CaO/SiO2< 1) era esperada a

formação dos ôxidos de ferro, bem como, de silicatos e ferritos de

" magnésio sendo que todas estas fases foram confirmadas. Foi também

encontrado quartzo neste sinter muito embora não tenha sido adicio

nada areia. A presença de quartzo se deve a dissociação térmica do

dunito, Katêria-prima empregada na sua fabricação e adicionada em

10%, em forsterita e quartzo14'7).

4. COWCLPSAO

De acordo com os resultados obtidos e da discussão dos mesmos,

podemos concluir que:

- em slnteres com alta basicidade foram detectados os ferritos de

cálcio com níveis de cristalinidade reduzidos quando comparados

aos oxidos de ferro.

- em slnteres ácidos os únicos compostos detectados foram os óxidos

de ferro, o quartzo e a fayalita.

- em sinteres com basicidade média (0,7< CaO/SlO2< 1,2) e com alta

adição de dolomito foram detectados os ôxidos de ferro, magnésio-

ferrito, silicatos de cálcio e de magnêslo e quartzo.

- em sinteres ácidos com adição de dunito foram detectados os óxidos

de ferro, magnésio-ferrito, forsterita e quartzo.

Desta forma, a análise por difração de raios-X pode ser utiliza

da como uma técnica na análise qualitativa de sinteres, limitada a

sua utilização no que concerne ao nível de cristalinidade, que é uma

característica inerente a cada composto mineralógico, bem como aos

teores acima de 5%. Esta técnica não detecta ainda compostos amorfos,

que são freqüentemente encontrados nos sinteres devido â alta veloci

dade de resfriamento que ocorre no processo de sinterização.
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A B S T R A C T

This paper aims the qualitative mlneralogical characterization

of sinter» and raw materials employed on its fabrication, via X-ray

diffraction technique. Thus, samples with constant coke breeze

content and variable contents of sand, limestone, dunite and dolomite

were prepared to obtain current sinter compositions, with variable

basicity. The tests were performed at the research centers of the

following institutions* Companhia Siderúrgica Nacional, Centro de

Tecnologia Mineral and Instituto Nacional de Tecnologia.
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Tabela I - Cargas Empregadas na Preparação dos Sínteres em Labo

ratõrio.

Cargas(t)

Henatita

Moinha

Areia

Calcário

Dun i. to

Dolomito

S I N T E R E S
1

79

4

-

17

-

-

2

93

4

3

-

-

-

3

75

4

3

-

-

18

4

84

4

3

-

-

9

S

86

4

-

-

10

-

Tabela II - Análises Químicas dos Sínteres Preparados em Labora-

tôrio.

Compostos

<%>

Fe(t)

"PeO"

CaO

SÍO2

MgO

A1,O3

S I N T E R E S

1

57,4

5 ,2

11,2

3 ,9

0 ,4

1,9

2

64,4
•

e,7

1,7

5,3

0,3

1,7

3

56,1

6 ,6

7,5

6,2

3,4

1,4

4

59,8

6 , 1

4 ,4

6 ,3

1,9

1,5

5

63,4

2,7

0 ,2

5,7

3,0

J,4
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FIGURA 2 - Dlfratograma das Matérias-Prlmas "Areia e DunIto"
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FIGURA 3 - Dlfratograwa das Matérias-primas "Retorno do Sinter e Hematlta"
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FIGURA 5 - Dlfratograma do Sinter N<? 3 aem Calcinar « Calcinado.
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FIGURA 6 - Dlfratograma do Sinter N9 4 sen Calcinar a Calcinado.
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FIGURA 1 - Dlfratograma do Sinter N9 S sem calcinar e Calcinado.
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