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RESUMO
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Analisasse o processo alumlnotérmlco de obtenção de vaná-

dio metalúrgico a partir de pentôxldo de vanádio, compreendendo estu

dos termodinâmicos, cinéticos e transporte de calor. Comenta-se a

influência de algumas variáveis de processo sobre a recuperação do

metal. (
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1. INTRODUÇÃO

O processo oluminotérmico de obtenção de vanádio metálico
tf-

| e partir de pentóxido de vanádio consiste o:n fazer-se roagir alwií-

,| li nio e pentóxido de vanádio (sólidos, em pó ou pequenas partículas )

|'i , obtendo-3e coiíio produtos líquidos vanádio metálico e una escória :\n
| 1 alumina, segundo a reação:

1?' ^ f s ^ + 5/10 V~0e *rn^ 1/2 Al^O-g + 3/5 ̂ (i^ t\)

tx Para que se obtenha metal na forma compacta, ê necessário

&§; que os produtos permaneçam líquidos e suficientemente fluídos duro;i

â;- te um período de tempo que permita o coaleseisento do metal e a suo

|.-,- separação da escória, devido à diferença de densidade entre eles.

A reação pode ser deflagrada por meio de pré-aqueciT.ento -

da carga até a temperatura de igniçao da reação, que c o procedim^.

to utilizado quando a reação é efetuada em bomba fechada, ou a trovo.-;

da queima de uma escorva, método este que pode ser usado quando a

reação é efetuada em reatores abertos.

A Figura 1 apresenta as energias livres de formação de 5:ÍJ

dos de vanádio em função da temperatura, e a Tabela I fornece dados

termodinâmicos das principais substâncias envolvidas no processo do

redução aluminotérmica de óxidos de vanádio.

5* ' í
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|r : 2. vAniAçXo DA SHTALPIA DA REAÇÃO !

| Í A p a r t i r de dados da Tabela I , pode-oe ca lcu la r a varisçÕo \
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de entalpi8 padrão da reação (1) a 290 K, tendo cono estado, de refe

rência ressentes e produtos puros a une atmosfera de pressão; obtjs

ve-se para A H°?gg o valor de OBPSO cal, evidenciando uno altn ezo

termicidade. Con os valores tabelados da capacidade térmico, o pres

são constante, dos reagenteo e produtos, pode-se levantar cráficos

do A Hm em função da temperatura porá os rencentfia e prorlutor. rtfi

reação, usando-se as expressões:

HT( prod.)
AH?98(Prod.)

'transf.Cp(reaG.)

Através deste gráfico pode-se obter o valor da

ra stáxina que o sistema atinge, supondo processo adiabático, em f-:n

ção da temperatura de início da reação. Se a reação for deflagrada

a 298 K (?5°C), o valor da temperatura máxima en processo adiabátl

co será de aproximadamente ?973°C; para temperaturas maiores de iní

cio de reação, a temperatura máxima será superior ao valor acima.

Outro dado revelante é a quantidade de calor liberada por

grama de carga. Segundo a literatura ' ', quando a reação libere a

cima de 620 a 600 calorias por crama ^e mistura, o processo é auto

geno. Usando-se quantidades estequiométricas de pentáxido de vanó

dio e alumínio, obtém-se pera a reação (1) o valor de 108Í calorios

por grama de reagentes, o que indica que o processo é autógeno, não

necessitando de suprimento externo de calor uma vez que a reação te

nha sido deflagrada.



3. VARIAÇÃO DE EH5ROIA LIVRE DE

Para a reção (1), ocorrendo iüobárjta c inotermicanente ,

a energia livro de reação, a uma dada temperatura, é dada pela ex

pressão:

A C , A G°

>: onde a é atividade

l
I Para reagentes e produtos com atividades unitárias, resul

I ta A G * A G°. A partir dos valores de <£̂  0° em função da te-vpe

| ratura para as reações de formação de pentóxido de vanádio e oi uni.

|. na, é pofjsível representar (Figura 2) os valores de ^ G° era fun

: I çao da temperatura para a reação (1). Verifica-se que no intervalo

|; de temperaturas considerado, esta reação é termodinâmicatnente possí

> l vel, pois oa valores de A G, que coindicem com os de £± G°, são
;'« . 'ti

:! 1 negativos.

'§ p; Caso os reagentec- e produtos estejam com atividades r.So
"~'l • i'. • }

í unitárias, os valores d e A G e ^ G nao sao coincidentes, e isto ;

,',. I deve ocorrer, pois o vanádio forma uma liga com o alumínio e o 5>:i [
| • ̂  f \

\ i do de vanádio incorpora-se à escória. ]

•• f ' ' '

: | Sabe-se que, era reaçoos exotérniicos, a constante de oqui í

• í l ibr io decresce coa a temperatura. Apesar dis to, mesmo a a l tas trçi

:l | peraturas, k apresenta um a l to valor para a reação (1), o que ir.di.

ca um alto grau de completação da reação mesmo a temperaturas



das.

A atividade de pentóxido de vanádio na escória» no equill

brio, é dada por:

VoO-

Desta expressão pode-se perceber que mesmo a.1800 K (que

corresponde a k « 1,21 x 10 ), o valor da; atividade de pentóxido do

vanádio na escorie será muito baixo e, supondo-se comportamento jL

.deal de V?0c na escória» a sua fração molar também será baixa* indi.

cando que a redução de pentóxido de vanádio por alumínio tem condi

ções termodinâmicas para ser praticamente completa.

h. ASPECTOS CINéTICOS E DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR

'».l Temperatura de lanlgão da reação e temperatura máxima a

tingida pelos produtos

Ainda que a variação de energia livre da reação (1) seja

negativa en um largo intervalo de temperaturas, a reação é nuito •

lenta a baixas temperaturas e o calor liberado pela reação é dissjL

pado sem que haja um aumento da temperatura do sistema* Pore que a

reação prossiga até o. seu final é necessário que o sistema etin^a a

uma determinada temperatura, chamada temperatura de ignição da ree

çãot a partir da qual a taxa de geração de calor pelo siste~a i •>
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maior que a taxa de perda de calor para o ambiente; assim a reação

prossonue a velocidades crescentes e a temperatura eleva-se terrior^

à temperatura adiabática '2'.

A temperatura de ignição não ê um valor absoluto paro VJ

determinada reação. Pelo contrário, depende de fatores como o gr

de contacto entre os partículas da carga e dó isolamento térmico r

reator.

Uma vez i-.í

Paro que ocorro a ignlção da mistura não ê necessário

toda a mistura esteja acima da temperatura de igniçio

ciada a reação em um ponto da carga, ela pode propagar-se através ia

mistura fria se o balanço entre a evolução e as perdas de calor for

favorável "̂',-

A capacidade térmica e a condutlvidade térmica da carçc

são fatores importantes na velocidade de propagação da reação* A con

dutividade téraica de uma mistura constituída de partículas de ó/i.io

e metal será função das condutividades térmicas dos constituintes e

da fração de vaziO3 da carga ^ *'; quanto maior a fração de vazios :'e

uma carga, menor a condutlvidade térmica da mesma, e piores as con-1!

ções de transferência de calor. Pode-se atuar sobre a fração de vo

zios através de controle gronulométrico dos reagentes e compactarão

da carga, alterando a sua densidade aparente.

0 fato de diminuir-se a fração de vazios implica, evidonto

mente# em aumentar-se a área de contato entre 03 reagentes, o que ,

além de aumentar a cor.dutividade térmica da carga, atua sobre a cír.á

tica química da reação, pois quanto maior a área de contato entre os

reagentes, maior será a velocidade da reação.

or
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e
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Assim, é de se esperar que um dos principais fatores prá ! ;

ticos de controle da velocidade do processo seja a granulometria -

' -1
(r \ té ' • .

«ws. *««̂ 1.».%.̂ - •"; quanto meia finos forem e menor for a frac.no de \

t
vazios da carga, maior será a velocidade do processo»

Â máxima temperatura atingida pelo sistema, logo apôs a

reação, é sempre inferior à temperatura máxima teórica calculada se

gundo os critérios anteriormente citados, pelos quais supôs-se ura

sistema adiabático. Isto acontece porque, na realidade, há troca

de calor entre o sistema e o meio ambiente. /V temperaturo máximo -

será então uma função das perdas térmicas e da taxa de geração de

calor pela própria reação. Quanto maior esta taxa, maior será a -

temperatura final dos produtos, pois haverá menos tempo disponível

para perdas térmicas.

4.2 Distribuição de temperaturas no resfriamento dos produtos

Para que os produtos da reação (metal e escória) possam

separar-se por diferença de densidade, é necessário que permaneçam
i

por determinado período de tempo acima de uma temperatura à qual o Jf

metal e a escória estejam líquidos e suficientemente fluídos. if
'if

Belltskus ' 'e Gupta et alli ^postularam que para se \

chegar a uma boa separação metal-escória, o pico de temperatura ai

cançado durante o processo aluminotérmico não é tão crítico, quanto

o tempo durante o qual os produtos permanecem acima de uma deterni- |

nada temperatura à qual estejam suficientemente fluídos. Assim , ~{

torna-se importante o estudo das perdas de calor do sistema para o J

ambiente, no período Imediatamente após a reação. i§I



Beatty e Magoteaux (8) mostraram, em um trobalho sobre as

condições tcnnicas na redução do tetraflureto de urânio por

sio em bombas fechadas, que, no período imediatamente após a reação,

a temperatura dos produtos é bem maior que a do revestimento refro_

tário, e 03 produtos começam a trocar calor com o revestimento atra

vês da interface produtos/revestimento. Como a capacidade térmica

do revestimento ê relativamente alta, uma quantidade significativa

de calor é absorvida pelo revestimento, antes de qualquer cslor ser

transferido para fora, através das paredes do vaso reator.

Quando o material de revestimento é de baixa capacidade

de extração de calor, com resistência térmica muito superior às ou

trás resistências térmicas do sistema, como por exemplo à da inter

face produtos/revestimento, o fluxo de calor transmitido pelos pro

dutos é controlado exclusivamente, pela elevada resistência téraica

do material de revestimento. Isto foi demonstrado por Campos Filho

e Davies

de areia.

(9) para o caso de metal líquido solidificando-se em aolde

Neste caso, então, o fluxo de calor se dá essencialmente

por condução térmica no material do molde, podendo-se admitir que a

temperatura do revestimento na interface produtos/revestimento é i

gual à temperatura dos produtos líquidos.

Supondo-se desprezível as perdas térmicas por radiação e

convecção (a suposição de que não há perdas por convecção implica em

que a temperatura dos produtos é uniforme), pode-se considerar que o

resfriamento dos produtos é determinedo pela transferência de calor

por condução, em regime não-estacionário, através do revestimento.

insta

on d o

çt;o p
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para

do-se
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O perfil do tempex*oturcis através do revestimento, a cada

.Instante, pode ser determinado através da Equação de Fourior ,

otvie y é a distancia do ponto a interface produtos-revestimervto,

Szekely e Themelis ^ ' aprosontora uma solução desta equa

ção para o caso do resfriamento de aço líquido retido em uma panela

com revestimento refratário.

A solução apresentada por estes autores pode ser adaptada

para o caso presente, altersndo-se as condições de contorno e fazen

do-se as seguintes hipóteses:

1) a interface produtos/revestimento é uma superfície -

cilíndrica semi-infinita;

2) o fluxo de calor se dl essencialmente por condução -

térmica no material de revestimento, na direção ra

dlalj-

3) as propriedades térmicas do sistema são constantes -

durante o processo de resfriataento;

4) a temperatura dos produtos é uniforme;

5) os produtos apresentam-se como uma mistura líquida de

metal e escória*



A Tabola II fornece valores de propriedades importantes pa

ra as estimativas de troca térmica das substâncias envolvidas no pro

cesso.

SUBSTANCIA

V

CaO

MgO

MgO
(comercial)

A1 2O 2

(g/cm3)

6,1

3,40

3,65

2,787

3,96

K
(cal/gs<?C)

0,07

0,018

0,014

0,01032

0,01

Cp
(cal/g9C)

0,186

0,242

0,318

0,273

0,338

(cm2/s)

0,0137

0,01356

ref

18

18

20

21

20

Tabela II: Propriedades importantes de substâncias envolvidas

no processo: peso específico ( }, conuutividade

térmica (K), capacidade térmica a pressão constan-

te (Cp) e difusividade térmica ( ).

5. VARIÁVEIS TECNOLÓGICAS DO PROCESSO

5.1 Tipo de reator

O reator empregado na redução aluminotérmica pode ser aber

to ou fechado. O uso de reator fechado permite que o recipiente de

reação seja purgado com.gás inerte antes e durante o carregamento da

carga, de tal maneira que o ar aprisionado no cadinho, que, segundo

Soi
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Carlson (11), contribui muito pqra o airnento do teor de

no produto final, é elininâdo. Além disso, o reator fechado pormj,

to uma ruoior conservação de calor durante e opor, a reação, o ovit-"

perdas do •aaterial por projeção para fora do cadinho.

No caao do reatores abertos, o equipamento e a

não muito simplificados em relação aoa reatores fechados. A

ê colocada no cadinho e a igniçao feito através de queima de escor

va na superfície da cargo, ou através de aquecimento por meio :ie

uma resistência elétrica colocada em contato íntimo com a corpa.

0 processo efetuado em reatores abertos apresenta como inconvenien

tos, ern relação ao processo fechado» um teor maior de nitrogênio -

na liga obtida, porda de material devida a projeções per a fora O.o

cadinho, e um valor menor da temperatura máxima, o que pode dificvl

tar a separação do metal da escória.

Leias

ide

:an-

íbar

de

da

indo

5»2 Ignigão da mistura reagente

A condição de máxima temperatura que a carga pode alcan-

çar no início da reação é conseguida quando a ignição é provocada

apenas por pré-aquecimento da carga através de urna fonte externa -

de calor. Neste caso, calor é transferido por condução através da

parede do recipiente e do revestimento refratário, até que a res

ção se inicie.

Mukheráee et ai ̂ 12^ e Pillai et alii ^15', empregando

ignição por queima de escorva na superfície da carga, só consegui-

ram boa separação aetal-escõria quando adicionaram CaO à carga, eo

contrario de Krupp e Carlson et alii (U), que fizeram a Igni
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çeo da carga por meio do pré-aquecimento ie bomba fechada, em forno

Kamat e Gupta ^^', em usi trabalho sobre redução aluraino-

térmica de pentóxido de nióbio em recipiente aberto, verificaram -

que, quando a igniçao da carga era feita na superfície, através -is

resistência elétrica, có havia separação notal-escória se a carga -

contivesse criolita como fluxante e clorato de potássio como agente

exotérmico* Quando estes pesquisadores efetuaram a ignição da rea

ção no centro ou no fundo da carga, ainda por meio de resistência -

elétrica, obtiveram boa separação metal/escória sem nenhum tipo de

adição»

Mehra et ai ^1&'f em um trabalho sobre redução aluminotér

mica de molibdato de cálcio em reator aberto, não obtiveram separa-

çSo metal-escória eficiente quando a reação se iniciava è temperatu

ra ambiente. Fizeram então o pré-aquecimento da carga a 100°C, de

flagrando a seguir a reação através de queima de escorva. Verifica

ram que a recuperação aumentava para maiores pré-aquecimentos, po

réra acima de 500°C, o pó de alumínio se oxidava em demasia, impedin

do a realização da reação.

5«3 Granulometria dos reagentes

A grsnulometria dos reagentes desempenha papel fundamental

no controle da velocidede do processo aluminotérmlco.

Quanto mais finos os reegentes, maior a velocidade do pro

cesso, e consequentemente maior a temperatura atingida pelos produ

S/a



tos no fim cio processo, pois não hó tonpo para que ocorram perdas -

térmicas elevadas.

Para que os produtos de uma reação aluminotérraicc possam -

separar-se por diferença de densidades, é necessário que permaneçam

por ura determinado período acima de ume temperatura à qual o metal e

o escória esteiam líquidos e suficientemente fluídos.

É interessante observar que esta condição não é necessária
i m
| mente favorecida pela maximização da temperatura f ina l . Segundo

| DelitsKus * * e Gupta e t a l i i ^'\ partículas finas de aluraínio con

| duzem a valores a l tos da temperatura máxima a qual, contudo, diminui
i

j rapidamente, e o tempo resultante, durante o qual os produtos psrna-

| necera acima da temperatura necessária para boa separação metal-escó-

| ria é curto. Para o pó de alumínio grosso, a reação é mais lenta e

] a temperatura dificilmente chega a superar a necessária para boa sj?

paração dos produtos. Para o pó de alumínio de tatianno médio, apesar

da velocidade de reação ser tal que a temperatura atingida será me

nor do que aquela obtida com o pó fino, o tempo durante o qual os -

produtos permanecem a uma temperatura superior à requerida para que

a escória seja suficientemente fluida é maior, pois o resfriamento é

mais lento (o gradiente térmico é menor), e esta, segundo equeles au

tores, é a condição ideal para uma boa separação metal/escória.

5«^ Excesso de alumínio como redutor

Nas condições de temperatura usualmente vigentes, a reação

(1) tende termodinamicamente a completar-se. Se isto não ocorrer ,

contudo, a causa mais provável é a heterogeneidode da mistura entre

}

•> '



as partículas rto pentôxido de vanádio e aliunínlo.
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Una garantia de Que, praticamente, tortos as partículas d«?

pentôxido de vanádio entrem err. contato com as de alumínio é usar-se

um excesso de alumínio sobre a quantidade cstequiométricD requerida

pela reação,

A necessidade do uso de excesso de redutor, e sua quantifi.

cação, dependem de fatores como granulometria dos roacentes, quanti-

dade de carga, uso de fluxantes e tamanho do reator, devendo pois, -

ser determinadas enpiricamente.

Belitskus ^ ' sugere que uma maneira de verificar a nece£

sidade do uso de excesso de redutor é procurar na escória solidifica

da, após a reação, glóbulos metálicos que nela possam ter ficado ade

ridos. Sâ, adicionando-se ao peso do botão metálico o peso dos gló

bulos, a recuperação for alta, aproximando-se de lOOÇó, isto signifi-

ca que a reação teve um alto grau de corapletação, não sendo r.ecessá

rio o uso de excesso de alumínio; os glóbulos teriam ficado presos à

escória devido a baixa fluidez desta.

5.5. Adição de fluxantes

A fluidez de uma escória ê função da viscosidade da mesma

e «ia tensão interfacial entre a escória e o metal. Quanto menor a

viscosidade, maior a fluidez, e quanto maior a tensão interfacial en

tre escória e metal, menor a força de atração entre as partículas da

interface raetal-escória, e maior a fluidez»

Com a finalidade de melhorar as condições de separação me

tal/escória, pode-se então cogitar da adição de fluxantes à carga ,
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com a finalidade de diminuir o linha "liquidus" da escória e/ou rle

aumentar a sua ílxiidez.

Um dor. fluximtoa freqüentemente usados em processos ol'»ni

notértaico é o oxido de cálcio. Do diagrama de equilíbrio Al?0j-O.0,

verifica-se que a adição do CaO oO Alg0^ 1)0C'e baixar ° Pon<to f'& *"'.'.

são da escória sendo quo, quando a relação etn peso da CoO para Al^O^

é de 1,1, há a foraaçSo de um eutético que funde aproximadamente -

1AOO°C« An escórias de A12O, - CaO, e taestno a alumina líquida pure,

são bastante fluidas, a altas temperaturas. Assim, o principal efei

to da adição de CaO ao AlgO- é formar uma escória que tenha uno bai

xa temperatura de início de solidificação.

A adição de CaO, alén de abaixar a temperatura de início

de solidificoção da escória, diminui & temperatura máxima atingida

pelos produtos, pois uma parte do calor gerado no processo de redu

ção deve ser usado para aquecer e fundir o CaO, diminuindo assim a

disponibilidade térmica do processo.

Assim, a quantidade de CaO adicionada em Geral não é aquç?

Ia que forma a escória mais fusível, mas quantidades menores. Outro

efeito de grandes quantidades de CaO é prejudicar o contato entre

partículas dos reagentes, desfavorecendo a clnética do processo.Uma

outra adição empregada em processos aluminotérnicos ê a de fluorita.

0 CaF2 provoca uma diminuição da viscosidade de escórias,

principalmente silicosas, por quebra das cadeias de silicatos, se?,

do mais efetiva que 6 CaO neste aspecto ^ ̂ ', Assim, pequenas adi

ções de CâF2 podem diminuir sifnificativarnente a viscosidade do e;3

cória, consumindo apenas uaa pequena parte do calor gerado pela rea
ção.
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6. CONCLUSÕES

1) A redução aluminotérmica de pentôxido de vanádio é

bastante exotêrmica, e a sua disponibilidade térmica (10S2 cal/g de

carga) permite que o processo se;Ja autógeno. Sob o ponto de vists

termodinâmico,» e reação tende a se completar.

* 2) A temperatura final dos produtos I uma função da tem

peratura de carga no início da reação, da velocidade do processo, -

das perdas térmicas durante a reação e da composição da carga.

3) O uso de reatores abertos é mais conveniente que o tie

reatores fechados, devido à simplicidade do processo e à necessária

etapa de purificação do produto proveniente tanto de reatores aber

tos como fechados.

4) Dentre as variáveis de processo que influem na reci;

peração de vanádio, as mais importantes são:

| - a granulometria dos reagentes, que controla a velocidade do pro 1

| cessoj . |

I - o uso de excesso de redutor, que aumenta o grau de completação - f

| da reação; f

S e a adição de fluxantes, que atuam sobre a temperatura "liquidus" i
I f I
| da escória e sobre sua viscosidade.
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ABSTRACT

The aluminotherraic process for the reduction of vanadium pentoxide

is considered. Its thermochemistry features are presented, as well

as the heat transfer and the rate phenomena concerning such a

reaction system. It is pointed out also the effect of the process

parameters on the recovery of metallic vanadium.

(kcal/tnol)
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Fig. 01- Enerqias livres de formação de õxidos de vanádio, em função
da temoeratura.
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Tabela X t Pxoprledadaa ternodinãmicas d* substancias envolvida» na obtenção
»1 iim4«M>»£mi< n» Am vanãdlO.

Subetanda

V(s)

V^faJ

v^os(i)

Al (a)

Al(l>

Al^ts)

CaO(s)

CO.M^s)

(eal/nol)

293000

371800

399600

151600

3700

143700-^

(oel/nolJc)

7,0

23,5

31,3

6,77

12,2

9,5

27,3

6,55

Cp -

a

4,90
9,50

29,35

46,54

45,60

4,94

7,0

27,49

34,62

11,86

36,0

10,74

> a + bt

b .10 3

2,58

4,76

-3,9

2,96

2,82

1,08

5,96

2,43

. - cr"2

cio"5

-0,2

5,42

13,22

8,38

1,66

7,96

-2,2

faina de
validade
do Cp(9Q

25-1917
1917-2700

25-670

670

25-659

659-2400

25-1500

1500-3300

25-904

25-1527

0-1000

ponto
de tran
sição*~

Í9C)

1000

ponto
de

fusão
(9C)

1917

2000

670

659

2045

2615

2800

ponto
deebu
liçãa

3350

2467

3500

AR trms-

teai/at-g)

20600

AM fusão
(cal/at-9)

5050

15560

2570

20600

19000

refe-

18
19
18

19

19

19

19

19

20

18

18

18
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Calor Específico e Resistividade da lina Al-Zn-MR

\ Célio dos Santos Lourenço (1)

Mario Cilense

Waldir á

Resumo
\ • /

\ Neste trabalho estudamos o comportamento da

lisa Al-Zn-Mp no qu\ concerne ao seu cal^r específico e resistivida

de em função da temperatura no interval de 0°C a 10n°C. 0 método

utilizado foi o de aouWimento da amofstra nor nulso de corrente

através da descarga de tím- capacito/previamente carregado. No inter

valo de temperatura estudado a llíía se comnortou de acordo com a re

gra de Neumann-Kopp.

Abstract

he method of rapid pulse heating hy an

electrical current was lised to investigate the temnerature

dependence of the sp&cific heat an\ electrical resistivity of

the Al-Zn-Mg alloy. In the temperature, interval utilized (0°C -

-100°C), the alloy Lena to follow the Netanann-Komi's rule.
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