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R E S U M O

Experimentos de cloração coa escória contendo niõbio, tântalo e titânio »

foram executados tendo em vista avaliar o efeito de variáveis relevantes do prç»

cesso, no comportamento da caleria prima sob algumas condições experimentais.

Curvas cinêticas foram obtidas tendo como variáveis • temperatura e a pe£

centagem de agente redutor.

Os resultados indicaram um efeito tuais significativo da temperatura,assim

como a, formação de cloretos não voláteis CCaCl.) possivelmente é us dos fatores

que influem na dir-inuição da velocidade de reação.

A análise quantitativa do material obtido como condensado indica que o

processo é viável na recuperação dos metais de interesse.
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1. IíiTRODUÇÃO

O desenvolvimento nas áreas tecnológicas cais modernas, cais como as en

genharias nuclear, aeroespacial, militar e eletrônica, vea sendo acompanhada

por uma crescente demanda por ligas t-»tílicas mais sofisticadas portadoras dos

chaoados metais refratãrios, entre estes niõbio, tântalo e titânio.

As principais fontes de niÕbio e tântalo sao o pirocloro e a série co-

lusbita-tantalita, respectivaoente. 0 titânio atualmente S obtido a partir da

ilmcnita e do rutilo. Porém, a viabilização de obtenção de titânio a partir

do anatãsio veo sendo estudada desde 1972 pela Companhia Vale do Rio Doce (CV

RC) e mais recentemente pelo Departamento de Metalurgia da Pontifícia Univer-

sidade Católica do Rio de Janeiro.

As escórias oriundas da metalurgia do estanho, dependendo da proceden -

cia e dos tratamentos físicos do minério, podem apresentar teores destes me-

tais que motivam a pesquisa de um processo que viabilize as suas recuperações.

Entre os processos viáveis, a cloração aparece como uma rota atrativa ,

tendo em vista a disponibilidade do cloro (sub-produto da fabricação de soda

cáustica) a preços relativamente baixos. Industrialmente, este processo já e£

tã consagrado como um método adequado na metalurgia extrativa do titânio , on

de por exemplo a Loportc Industrie.» na Inglaterra converte cerca de 7t/hora

de TiO2 em TiCÍ 4.
( l )

Z. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Para que o processo de cloração atinja níveis satisfatórios com relação

a gaseificação dos metais de interesce abaixo de IOOC°C, torna-se necessário

a presença de um agente redutor, tendo en vista a diminuição do potencial de

cxittnío do sistema. Entre os redutores normalmente utilizados pode-se oencio

nar o carbono, seja na sua forma só)ida (grafite, carvão vegetal c coque de
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petróleo) ou gasosa (CO ou CCl.) e o enxofre noroalmente na fase gasosa (SO,

ou S O 3 ) .
( 2 )

Aspectos gerais e considerações termodinâmicas sobre o uso do cloro na

metalurgia extrativa, poden ser encontrados na literatura. ~

Alguns trabalhos relevantes sobre a recuperação de niõbio e tântalo a

partir de escórias estaníferas por cloração redutora tem-sido apresentados:

S.L. Hay & G.T. Engel , estudaram a cloração de escorias estaníferas

(.19,32 ce (Ta + NbKO. e 16Z de FeO) na presença de carbono. Estes autores

constataram que uma prévia lixiviação da escoria com S^.JO clorídrico, com o

intuito de diminuir o teor de ferro, torna o processo mais eficiente, uma vez

que a presença deste elemento apresenta duplo efeito negativo sobre a clora-

çio. Alem da impurificação dos produtos, a formação de cloreto ferroso não vo-

látil nas temperaturas de trabalbo, dificulta o progresso da reação. Este fa-

— (8)
to esta de acordo com aquele obtido por F.E. Blockv , que clorou uma mistura
de escória estantfero contendo 20Z de (Mb • Ta).O. * 12Z de Fe?°3'

(9)Um trabalho interessante foi apresentado por A.W. Benderson & F.E.Block; '.

Estes constotaraor que pequenas adições de f luorita na escória estanífera (19Z

de (Nb • Ta).Oe « 11,1Z de Fe.O^) viabilizam a cloraçoo redutora ea temperatu-

ras mais baixas (500°C).

Kaís recentemente E.A. Brocchi & J.B.E. Jcffet* , estudaram a cinétíca

da cloração redutora da escória estanlfcra contendo 7,3Z de (Nb • ^a)2°5
 e

22,651 d< ferro,.analisando os efeitos da temperatura « da percenta^cm de car-

bono o* mistura inicial.

Uma extensa bibliografia acerca dos &«todos de cloração na metalurgia eje

trativa do niõbio, foi recüntcacr.te publicida por E.A, Brocchi I L.R.Freitas .
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3. 3CSEKV0LVUENT0 EXPSRBíE.NTAL

Todos os experimentos toras executados eat ucta linha de gases cuje dispo*

sição dos itens utilizados podem ser vistos na Figura 1.

0 nitrogênio e o cloro foras admitidos pela parte superior do cubo de

reação após terea sido desumidificados pelo cloreto de cálcio contido nos tu-

bos es "U" e os seus fluxos medidos com rotâmetros de vidro específicos para

cada tipo de gas. Parte dos produtos foras coletados por um condensador de vi-

dro refrigerado a ar. o restante juntamente com o excesso de cloro eram retira

dos do sistena por uma depressão gerada por uma trompa d'Água ligada » linha .

CO<B o intuito de se trabalhar com amostras de mesmo volume e poros idade,

foi necessário inicialmente determinar as massas especificas da escória e do

carvão vegetal, cujas composições médias estão apresentadas nas Tabelas 1 e 2.

TABELA 1 - Composição cedia da escória estantfera.

Cxidos

Z em peso

Nb2°5
23,0

Ta2O5

4,6

TiO2

5.2

Fc2O3

9.4

CaO

5.1

SnO2

3,9

SiO2

29

A12O3

6.5

ZrO2

1ABELA 2 - Composição média do carvão vegetal

Constituíntv

Carbono fixo

Cinzas

Voláteis

X cm peso

58,36

2,25

39,41

Pelo oétodo de pienoractria, dec^rainou-se a» «assai específicas da escó-

ria e do carvão vegetal, como sendo 3,l5g/c:r. e l,53g/cm , respectivamente.

De posse destes dados,, foram calculados os petos de escória e carvão ve-

getal nocctsíríes para confeccionar amostras con poros idade em torno de 73Z

(cistura booogcnca dos patoríaís sem compactação) c volume de 1,302 ca . cujos

valores estão apresentados na Tabela 3,



TABELA 3 - Pesos de escoria i carvão vegetal necessários para a con

fecção de amostras coa 20, 30 e 40Z de carvão vegetal .

Material

Peso de
escória

Peso de
carvão (g)

20Z de C.V.

0,771

0.193

301 de C.V.

0.614

0.263

40Z de C.V.

0,4S2

0.322

Os experimentos foras conduzidos com alguns parâmetros fixos, listados na

Tabala k.

TABELA 4 - Parâmetros Fixos.

Fluxo médio de cloro

Pressão parcial de
cloro

Diaaetro da amostra

Altura da amostra

Xrea exposta

Granulontetria

0.175 l/min.

1 ata (100Z)

1.27 cm

1.03 ca

1,27 cm2

- 325 malhas

A amostra foi acomodada es um caiinbo de alta alumina, suspenso no inte-

rior do tubo de reação por ur. fio de platina. 0 procedimento expericcntal con-

sistiu no aquecimento da cart>a es atmosfera de nitrogênio até a temperatura de

reação, quando substituia-se o fluxo de nitrogênio pelo fluxo de cloro estabeie

cído. Apôs tempo» detersinsUos de reação, o fluxo de cloro ara interrompido e

a amostra retirada do forno para ser pesada.

ás amostras parcialmente reagidas foraa lavadas con água <Je ionizada a fio

da solubilizar os cloretos \\»n voláteis nas temperaturas de ensaio. Es seguida.

as soluções eras filtradas ccx papel filtro isento de cinzas, que era eliminado

juntamente cota o excesso de -arbono pela queima es um forno de sufis i 9C3 C.

Finalmente, coa o» resíduo* Jc queimo, foraa confeccionadas as pastilhas vítre-

A% necessárias ãs análises quantitativas» dos Sxí.-ío» dos octais de interesse por
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f lorescência de ra ios-z . 0 l icor provenience da filtrarem,forcei analisados por

absorção atômica, visando a identificação dos elementos es soluçãc.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 2 apresenta as curvas cinêticas das reações de cloração ea ter-

mos de percentages) de perda de peso total CIPPT) versus tempo, ee diferentes

condições experimentais. Observando estas figures, nota-se que um aumento da

temperatura C650-800 C) í responsável por ira aumento na 2PPT, independente do

percentual de carvão vegetal ut i l izado. Dm fato interessante pode ser observa -

do na Figura 2a onde para 650 C as a-rostras apresentam um acréscimo de peso

nos primeiros ninetos de reação, possivelmente devido a va i s rápida formação

de CaCl2 não vo lá t i l , cm relação aos cloretos voláte is . Este fato não * observa -

do para ensaios com maiores teores de carvão vegetal, pois o desprendimento das

voláteis i maior, suprimindo tal e fe i to . Es temperaturas mais elevadas
0

rio se observa o acrésciso de peso, possivelmente devido a tendência de

usa mais rápida formação de cloretos voláteis.

As Figuras 3 a 11, apresentas as curvas cinSticas es tensos de percenta-

ges dos óxidos dos metais de interesse gaseificado (2 MiO gaseificado) versus

tctpo. íísstas observa-se a mais rípida fona; ao dos cloretos com o ausento iz

temperatura. Ecibore possa se csencionar icsa discreta tendência de início de ga-

seificação mais rãpida por parte do Ta.O., observa-se nestas figuras una siai-la

ridede no comportamento cinétíco dos óxidos ea estudo.

Pode-se observar tasb*» que a velocidade de gaseificação dos Sxidos GE

MíO gascificída/rainuto) diminui progressívauncnte * partir de us determinado tem

po, que i função das condições experimentais. Itaa das razões para esse fato,

pode srr atribuída a formação do CaCZj não volátil, que encobre as partículas

êítiia não totalnence reagidas, dificultando o progresso da reação. A identifi -

ctção do Ca**, no licor provenientes da lavagem das amostras parcialmente rea-

tl<J*, por abforção atômica, vem reforçar e»tí



O efeito da temperatura sobre c percentages» de Nb.o casetivcasa,

20 oinutos de reação, está apresentado na Figura 12.

Nota-se que o percentual de N b ^ gaseificado í crescente com o ausento

de temperatura. Entretanto as amostras coo 20J de carvão vegetal não apresen-

ta significativos aumentos na percentages de N b ^ gaseif içada para te=?eratu-

ras maiores que 700°C.

A Figura 13, que mostra o efeito de percentageo de carvão vegetal sobre

o percentual de N b ^ gaseificado, indica claramente ua decréscimo no percen-

tual de Kb205 gaseificado para as amostras com 402 de'carvão vegetal na nistu-

ra in i c ia i . Tal fato permite concluir que ua acréscimo excessivo de agente re-

dutor pode prejudicar a gaseificação do N b ^ . Isto sugere a ex igênc ia de una

percentageo ótima de carvão vegetal, provavelmente ea função de uma 8>ãxis3 area

de contato entre os sólidos reagentes por unidade de volume (cm2/cm3).

Tendo em vis ta os resultados apresentados neste trabalho, as discussões

relativas as figuras 12 e 13 se estende» aos deoais óxidos analisados.

Embora nao se tenha utilizado tua sistema adequado de separação dos clore

tos , tal como coluna de sal e condensação seletiva, os teores dos vetais que

s t pretends recuperar estimulam a continuidade da pesquisa. Como ilustração, a

enãlise de alguns dos óxidos presentes no material condensado (após calcinação)

i apresentada n« Tabela 5.

TABELA 5 -

Õxidos

Z ca peso

Teores dos

Nb2O,

64,6

óxidos

• Ta

no material

2°5 TiC

2,

condensado

)2

6

ZrO,

9.4

F e 2

5

°3

,9



5. COÍÍCLÜ3ÕE3

a. A percentages de perda de peso total das amostras auaanta coo o aunen

to da temperatura na faixa de 650 a 800 C, independcncer.cr.te da perceataçea de

carvão vegetal utilizada. Esse fato é observado também no que diz respeito a

quantidade dos oxidos dos Betais de interesse gaseificado.

b. Para ensaios a 650 C e 20Z de carvão vegetal, observa-se um ausento

de peso das amostras nos minutos iniciais da reação, que estaria associado com

a mais rápida formação de CaCZ, não volátil.

c* Para maiores temperaturas e/ou maiores percentuais de carvão vegetaL,

o desprendimento de .cloretos e/ou matt: .*. - • ' - ieís (carvão) ocorre mais rapi-

damente que a formação do CaCZ., não sendo identificado nestes casos o ganho de

peso nos minutos iniciais de reação.

d. Nas condições ensaiadas foi identificada uma certa similaridade coa

relação ao comportamento cinético dos oxidos dos vetais de interesse.

e. A identificação do Ca , no licor oriundo da lavagem das amostras par

ci.almcnte reagidas, indicam que a formação do CaCZ. sao volátil í ua dos faço-

re» responsável pela queda progressiva da velocidade de gaseificação dos õxi-

des dos metais de interesse.

f. Um excessivo aumento da quantidade de agente redutor pode ser respon-

sável por um decréscimo na percentage» gaseificada dos oxidos dos metais de in-

teresse.

g. Os teores dos oxidos dos metais de interesse obtidos no material cou-

dcasado, após caleinação, indicam a viabilidade da utilização do método de d o -

tação redutora n.i recuperação destes metais*
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A B S T R A C T

Reduction chlcrinatioo experiments- vere carried out with slag containing

niobium, tantalt» and titanium in order to evaluate tüe effects of some

variables on the behaviour of the -material.

Kinetic corves vere obtained with the -cain variables being temperature

and percentage of reducing agent.

The results showed a greater effect of temperature as veil as indicated

the fonution of the non-volatile chlorides CCaCl.) as a factor reducing the

reaction rate.

Quantitative analyses of th£ -material collected in the condenser

indicated the viability of the method to recover the valuable metals.
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Flçuros 3 o 11 - CURVAS CtNETlCAS RELATIVAS A GASEIFICA.
ÇÃO DOS ÓXIDOS DE Nb.TceTL
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Fig. 9
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12 -EFEITO DA TEMPERATURA SOBRE A PERCENTAGES^
DE Nb2O5GASEIRCADA

90

o
•o
o
o

60

30 t * 20 min.
Â 20%CV.Í
«30%CVJ

650 700 800
Temp^C)

Fig. 13 -EfEITO DA % DE CARVÃO VEGETAL NA MISTURA INICIAL
SOBRE A PERCENTAGEM DE Nfc>205 GASEIFICADA

90

o
"Oo

1 60

30 t «20 min.
& 650 *C
Ü 700°C
» 800 *C

30 40
%CV.Í


