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ResuMo

Ensaios de cloraçío foram realizados tendo em vista estudar o
efeito da temperatura, percentagem de agente redutor e
porosidade sobre a cinética de gaseificação do oxido de
zircônio contido em um concentrado de zirconita.
Os resultados mostraram a influência da temperatura e
percentagem de agente redutor assim como permitiram concluir
que um balanço entre os níveis destas variáveis é de
importância na determinação de condições operacionais
apropriadas.

Abstract
Chlorination experiments were conducted in order to study the
kinetics of gasification of the zirconium oxide present in the
zirconia concentrate. The variables studied are temperature
(1173 to 1373 K), percentage of reducing agent (12 to 36%) and
porosity (22 to 30'/.).
The results indicated a greater influence of temperature and
percentage of reducing agent as well as allowed the conclusion
that a balance between the levels of these variables is a
important factor in the appropriate chlorination conditions.
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3.— Introdução

Nos últimos anos, a tecnologia de obtenção do

zircônio ten despertado grande interesse devido a crescente

aplicabilidade do netal zircônio e seu oxido.

Dentre as diversas aplicações dos compostos de

zircônio, pode-se citar: na área nuclear como encamisantes de

elementos combustível e ligas para material estrutural; no

setor de fundipio, como material de enchimento de molde, na

área cerâmica como agente de opacidade. A Tabela 1 apresenta o

consumo percentual por pais e setor econômico, onde verifica-se

um predomínio quantitativo do uso do zircônio em produtos menos

elaborados.

País
Setor
de
Atividade

fundição...
refratários
cerâmicas..
abrasivos..
produtos
químicos...
metal

EUA

50
21
15
10

2
2

JAPÃO

18
67
3
2

10

ING

30
40
15
5

5
—

ALEM

30
15
25
15

15
—

FRANCA

15
65
8
5

2
5

ITÁLIA

20
10
65
3

1
—

BRASIL

35
37
14
8

5
1

TOTAL

35
37
14
8

5
1

Tabela 1 - Consumo Percentual por Pais e Setor Bconômico<*>

A Figura 1 apresenta os países de alguma forma

envolvidos na metalurgia do zircônio no período de 1955 a

1975<3>. Observa-se que, ao decorrer dos anos, houve um

aumento significativo do número de países que apresentaram

publicações abordando a metalurgia do zircônio. Associa-se

este aumento, com a iniciativa de um maior número de construção

de usinas nucleares nesta época, exigindo para este fim,

materiais con mais elevados níveis de pureza e consequentemente

teonologia de obtenção mais sofisticada. As pesquisas
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brasileiras voltadas para aetalurffia do zircônio taabéa foraa

increaentadas COB O interesse do Brasil no caapo nuclear.

Dentre as rotas para produção de tetracloreto de

zircônio, a etapa de cloracio é apontada coao de grande

viabilidade técnica e econõaica, podendo estar presente ea dois

aoaentos do processo integrado: cloracio do concentrado de

zircon ia e cloracio do oxido de zircônio já purificado.

Entretanto, poucos trabalhos estio disponíveis abordando a

cinética da cloracio do concentrado.

Neste contexto o objetivo do presente trabalho é

estudar o efeito da teaperatura, da percentage» de agente

redutor e da porosidade sobre a cinética de gaseificaçio do

oxido contido ea UB concentrado de zirconita, tendo ea vista

contribuir para o entend isento e avaliação do aétodo de

cloracio.

lvii

As análises quíaicas da zirconita e do coque

verde de petróleo, utilizado coso agente redutor, sio

apresentadas nas Tabelas 2 e 3, respectivamente.

% peso

ZrOa 65.50

SÍO2 30.60

TaaOs 0.15

FeaOa 1.10

TÍO2 0.13

SnOa 0.84

RbaO» 0.35
• i

Tabela Am

mm

X peso

CtíMO 89.17 1

Matéria Volátil 10.73

h-rr:—ICinzas 0.14

Tabela 3 - Análise Qulaiea
do Coque Verde
de Petróleo
(CVP)
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Pelo Método de picnoMetria. deterMinou-s» as

M i u i especificas da zirconita * do coque verde de petróleo,

COMO sendo em torno de 2.12 g/c*3 e 6.12 Q/CM3,respectivamente.

A zirconita e o coque verde de petróleo fora»

•oidos a uma granuloeetria entre 20O e 230 «alhas. COM estes

Materiais fora» confeccionados briquetes COM 12X, 24X e 36Z de

agente redutor, para as porosidades de 22X e 30X.

Tais porosidades fora» escolhidas tendo e* vista

perMitir que os briquetes confeccionados adquirissem a

necessária resistência ao Manuseio.

A Tabela 4 apresenta os dados gerais das

condiçBes experiMentais utilizadas.

' temperaturas ( # C ) ' 1 1 7 3 1 2 7 3 1 3 7 3 '

X de coque verde de petróleo 12 24 36

' altura (MM) 12

••ostras diâmetro (MM) 10

porosidades (X) 22 30

pressfto parcial (ate) 1.0
| cloro | 1 1

vasto (l/Min) 0.950
i i i i

Tabela 4 - Dados Gerais das CondiçBes ExperiMentais

A eada ensaio o briquete ara colocado em um

cadinho de base furada» suspenso por um fio de platina. Este

•ra então introduzido no reator que continha uma atmosfera

inerte de nitregenio. Ao se atingir a temperatura de ensaio o

fluxo de nitrogênio mra substituído por um fluxo de cloro.

Após determinados tempos de reaçko o fluxo de cloro mrm

interrompido • a amostra retirada do forno com o Intuito d* ser

pesada e analisada quantitativamente. Uma figura ilustrativa da

linha de cloraçto pode ser observada n* Figura 2.



A* ««ostras parcialmente reagidas fora* lavadas

co» agua deionizada a fim de solubilizar os possiviis cloretos

n*o voláteis. Posteriormente, as soluções era* filtradas COM

papel d» filtro isento d» cinzas, que T* eliminado, juntamente

com o excesso de carbono, pela queima em um forno d» muf la a

90O*C. Finalmente, com os resíduos da queima eram

confeccionadas as pastilhas vitreas necessárias para as

analises quantitativas dos ôxidos dos metais de interesse por

'luorescftncia de raios-X.

— Resultados es DA

Ensaios preliminares indicara* que o efeito da

porosidade * desprezível dentro da faixa estudada. Tal fato foi

levado em consideração no desenvolvimento d* uma equaçio

matemática que representasse todos os resultados experimentais.

Esta * apresentada a seguirt

t
y « K. exp(-Ea/RT) f» In [ • 1 ]

(o ln(T/To)

Através da técnica de regressfto mui ti-linear dos

resultados experimentais, os parâmetros do modelo matemático

foram obtidos, com 1,58% de erro, e estio apresentados na

Tabela 5.

Ko Ea (kj/mol) b To (K) a (min)
51*3,2 59,29 0,5 996 2,0377

Tabela 5 - Parâmetros do Modelo Matemático.

puni. ip. I M •••. >» m r n n i á
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A Figura 3, que «ostra a percentage» de ZrO*

gaseificado prevista pela equaçio versus a percentage* de ZrO»

observado experimentalmente, ilustra a boa correlação obtida.

Fora*» levantadas C M auxilio de microcomputador,

curvas cineticas relativas As percentagens de ZrO* gaseificado

versus tempo de exposição ao cloro, para tod*s as condiçOes

expriMentais. Tais curvas serko apresentadas • discutidas a

seguir.

Nas Figuras 4 a 6, estão apresentadas as

curvas cineticas, em ternos de percentage* de ZrOa gaseificado

versus tempo, para as amostras constituioas de 12. 24 e 36X de

coque verde de petróleo. Nestas figuras estXo incluídos os

pontos experimentais.

Verifica-se que o aumento da temperatura e

responsável por um acréscimo na conversão do ZrOa.

Embora o modelamento tenha sido desenvolvido para

o conjunto integral de resultados experimentais, observa-se que

as correlações sfto melhores para os dados obtidos em tempos

maiores de exposição ao cloro. Este fato, possivelmente, está

associado a determinação do tempo de incubaçao que nlo permite a

identificaçto exata do inicio da gaseificação do ZrO*.

Com auxilio de um programa de computador foi

possível obter uma gráfico tridimensional (Figura 7), que

ilustra a variação da percentagem de ZrO* gaseificado em função

da temperatura e tempo.

0 efeito da percentage» inicial de agente redutor

nos briquetes foi estudado experimentalmente n» faixa de 12 a

36%. As Figuras 6 a 10 , mostram as curvas geradas pela equação

desenvolvida, incluindo os pontos experimentais obtidos.

Observa-se, nestas figuras, que o acréscimo nã
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percentage* inicial d* agente redutor * responsável por

incrementos na conversão de ZrO», pratica—n te em toda a faixa

de tempo ensaiado. Desta forma, nota-se que a utilização da

equação prevista pelo desenvolvimento matemático nao permitiu

que fosse identificada, dentro dos níveis estudados. a

existência de uma possível percentage* de agent» redutor, onde a

conversa*» permanecesse inalterada ou decrescesse, mediante

incrementos nos niveis desta variável.

A utilização da expressão matemática permite que

se obtenha, da ••!•» forma que para o estudo da influencia da

temperatura, um grafico tridimensional, (Figura 11), que

ilustra a influencia da percentage» de agente redutor na

conversSo de ZrO» .

Uma comparação entre as Figuras 7 e 11 leva-nos a

observar que, a conversão de ZrO* ao longo -**- * ""' e mais

sensível para incrementos n* temperatura. Tal fato está de

acordo com o valor de energia de ativaçSo obtida, o qual indica

que, para a faixa ensaiada, a reaçfto de cloraçüo , ainda *

bastante sensivei p»r» acréscimos da temperatura.

Observa-se também nesta figuras que as taxas de

conversto descrescem continuamente com o tempo, possivelmente

devido a variações na estrutura da amostra (aumento de

porosidade, formaçSo de camada protetora de carbono em excesso,

presença de cloretos nlo volAteis) e/ou diminuição da

disponibilidade de ZrO» contido no concentrado de zirconita.
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4— CONCLUSÕES

a- Foi utilizado una expressão natemática única, que permitiu a

representado de todos os resultados exper isentais, com

correlação acima de 98Z, relativos & cinética da cloração do

ZrOz contido no concentrado de zirconita.

b- Entre os parâmetros da equação que expressa a conversão de

ZrOa ao longo do tempo, tem-se a energia de ativação igual a

59,29 kJ/mol e a ordem de reação com relação a percentagem de

agente redutor na mistura inicial igual a 0,5.

c- Dentro dos níveis ensaiados, a velocidade de gaseificação do

ZrOs contido no concentrado de zirconita aumenta com incrementos

da temperatura e da percentagem de agente redutor. Foi observado

também que o efeito da temperatura causa variações mais

acentuadas. Tal resultado está de acordo com o valor da energia

de ativação obtida, que indica que a cinética de gaseificação do

ZrOa, dentro das condições ensaiadas, é controlada pela

velocidade da reação química.

d- O balanço entre os níveis das variáveis temperatura e

percentagem inicial de agente redutor é de importância na

determinação de condições operacionais apropriada. Por exemplo,

temperaturas elevadas podem viabilizar a utilização de menores

percentagens de agente redutor.
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Figura 1 - Publicações abordando a metalurgia do zircônio



6 9 3

J

JO

!•>•#
«•raws'*

«-COIICC B$*00»

# 0

0

Figura 2 - Desenho esquematico da Linha
de Gases.

100

8 0 -

•»>

4 0 -

30 -

0 ^

corrvlacóo 9C.11

. . * :

«0

Figura 3 - Percentages de ZrOi gaseifiçado
previsto versus % ZcO, gaseifi-



£94

100-1

O
•ooo

í 50-1oc
CM

N

K

0—r

* 1373 K
* 1273 K
o 1173 K

i i I i i i i i i i i i I i r
10 20
tempo (min)

30

Figura 4 - Curva Cinética da Cloraçao da
Zirconita com^l2% de Coque
Verde de Petróleo.

100-1

I
o»

N
K

50-

* 1373 K
* 1273 K
o 1173 K *

+

10 20
tempo (min)

Figura 5 - Curva Cinética da Cloraçao da
Zirconita com 24% de Coque
Verde de Petróleo.



695

1C0-

o•ooo
"

CM

<2

1373 K
1273 K
1173 K

O 10 20
tempo (min)

Figura 6 -' Curva Cinética da Cloração da

Zirconita com 36% de Coque Ver

de de Petróleo.

17.5
tenpo (HÍII) —••

35

Figura 7 - Percentagem de ZrOj gaseificado em função

da temperatura e tempo de exposição an



696

100

4
o

36* CVP
24* CVP
12a CVP

30
tempo (min)

Curva Cinética da Cloração da

Zirconita a Temperatura de

1173 K.

100 n

o
V
oo

I
§

• 36» CVP
« 24* CVP
o 12* CVP

10 20
tempo (min)

Figura 9 - Curva Cinética da Cloração da
Zirconita a Temperatura de
1273 K.



697

100 -i

o
o

"5
M
O

cs

NI

50-

. 36» CVP
» 24* CVP
0 12* CVP

tenr.po (min)

Figura 10- Curva Cinética da Cloraçao

da Zirconita a Temperatura

de 1373 K.

60**

e 17.5
tenpo (Hin)

35

Figura 11- Percentages de ZrOí gaseificado em

função da % Agente Redutor e tempo

de exposição ao cloro.


