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RE8UM0-NOTAS/ABSTRAC-NOTES ' 

Este relatório descreve o método empregado para a 
preparação de catalisadores de irCdio suportado sobre aluni->ia, 
com teores metálico e entre 30 e 40%, destinado a decomposição da 
tódrazina-monopropelente. 



ABSTRACT 

This report describes the method employed in the 
preparation of alumina supported iridi-wn catalysts, with metal 
contents between 30 and '40%, that will be used for hydrazine 
monopropellant decomposition. 



SUMARIO 

Pig. 

LISTA DE FIGURAS v 

1 . OBJETIVO 1 

2 . INTRODUÇÃO 1 

3 . DESCRIÇÃO DO MÉTODO 4 

3.1 - TÉCNICA DE OPERAÇÃO . . . . . . 4 

3.2 -SUPORTE 4 

3.3 -PRECURSOR 4 

3.4 -PREPARAÇÃO 5 

3.5 - CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 7 

3.6 - ESPECIFICAÇÃO DO CATALISADOR 8 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS '. 9 



LISTA DE FIGURAS 
n ••« i • • •••!• . i PI ^••-^•1 i 

Pãg. 

1 - Sistema para impregnação do suporte 6 

2 - Disípositivo para o tratamento térmico do catalisador 7 

- v -



1. OBJETIVO 

Obter catalisadores de índio suportado sobre 

alumina (Ir/Al-O,), com teores metálicos compreendidos entre 30 e 

401, destinados ao emprego na decomposição da hidrazina em sistema 

nicropropulsivo de satélites artificiais. 

2. INTRODUÇÃO 

0 uso da hidrazina (NpH^) como monopropelente em soji 

das espaciais e em satélites artificiais abriu novos horizontes na 

exploração do espaço interplanetário, nas comunicações por rádio e 

televisão e na navegação marítima (Schmidt, 1984). 

A tecnologia do emprego da hidrazina como monopropelen^ 

te começou a ser desenvolvida em 1949, com os trabalhos realizados 

para a Missão Mariner pelo Jet Propulsion Laboratory - USA (Price and 

Evans, 1968). Essa missão não requeria múltiplas partidas, o que tor; 

nou possTvel o uso de um catalisador não-espontineo (Ni-Fe-Co/AlgO^), 

com o inconveniente-, no entanto, de ser necessário um' pré - aquecimen 

te do leito catalitico entre 593 e 693 K. Tal pré-aquecimento foi 

um sério obstáculo para o uso da hidrazina como monopropelente. 

A utilização,em grande escala,da hidrazina como mono 

propel ente em sistemas propulsivos auxiliares somente ocorreu em 

1964, quando a Shell Development Corporation, contratada pela NASA, 

desenvolveu o catalisador Shell 405 (US Patent 4, 124, 538), o qual 

decompõe espontaneamente a hidrazina, sem necessidade de qualquer sis 

tema de aquecimento, além de possibilitar múltiplas partidas. Mais 

tarde, em 1970, a Société Européenne de Propulsion (SEP) desenvol_ 

veu também seu catalisador CNESRO (Portejoir and Valentini, 1975), 

igualmente capaz de decompor a hidrazina com múltiplas partidas a 

frio. 
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Tanto o catalisador Shell 405 como o CNESRO são awra 

titu?dos unicamente de dois componentes: 

- metal ativo: irídio (Ir0) e 

- suporte inerte: alumina porosa (A1203). 

Admite-se que a atividade cótalítica do metal esteja 

diretamente relacionada com a sua configuração eletrônica, e que a 

primeira etapa para a decomposição da hidrazina seja a quebra da lî  

gação N-N com a formação simultânea de ligação desses átomos de nj[ 

trogênio da hidrazina com os orbitais jd incompletos do metal 

. (Contour, 1970). 

• Os metais do Grupo VIII são particularmente os mais 

indicados para emprego como componente ativo para a reação de decom 

posição do monopropelente. Entre eles, os que apresentam caráter d_ 

mais marcante são: Ir, Ru, Os e Rh. Estudos comparativos evidencie* 

ram ser o irTdio o metal mais ativo na decomposição da hidrazina no 

estado liquido. 

A alumina utilizada como suporte deve atender a uma 

serie de especificações rigorosas (Portejoir and Valentin-;, 1975). 

Entre elas, pode-se citar boa resistência mecânica., porosidade e_ 

levada, grande area superficial, estabilidade térmica e resistência 

a choques térmicos. Além disso, o suporte deve ser quimicamente ine£ 

te em relação ao amoníaco e ao hidrogênio a 1373 K, que é a tempera 

tura da reação de decomposição da hidrazina. 

Para que um catalisador Ir/Al203 apresente atividade 

elevada, decompondo espontaneamente a hidrazina com múltiplas partj_ 

das, é essencial que o metal esteja presente com um teor compreen 

dido entre 30 e 40% (U.S. Patent 4, 124, 538). 0 metal deve ser de 

positado sobre o suporte de maneira uniforme, na forma de partículas 

discretas com dimensões entre 1 e 5nm, suficientemente separadas umas 
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das outras para evitar sua sinterização. 

uma distribuição uniforme do netal não pode ser obtida 

pelos métodos convencionais de preparação; por essa razão, e nece£ 

sãrio utilizar um método especial que pemita que o indio se difun 

da para o interior dos poros do suporte. Essa penetração do netal 

na alumina serve a três propósitos: 

' - ajuda na transferência do calor em todo o grão,o que reduz con 

sideravelmente o choque térmico sobre o suporte; 

- aumenta a resistência mecânica de suporte; 

- permite a continuidade da ação catalítica, mesno após um 

grande decréscimo da área metálica na superfície externa da 

alumina, provocada pelas repartidas. 

Consequentemente, para que o catalisador preparado pe 
Io método descrito neste trabalho possa ser empregado em sistemas 

micropropulsivos, é necessário que atenda aos seguintes requisitos 

(Schmidt, 1984): 

- apresentar habilidade em decompor espontaneamente a hidrazina 

líquida a baixa temperatura (293K); 

- ser resistente ã temperatura de até 1373 K; 

- permitir centenas de partidas a frio (293K) e milhares de 

partidas a quente (423 K) e 

- apresentar pequenos intervalos de tempo (inferiores a 10ms) GJI 

tre o contato da hidrazina com o catalisador e o início do 

processo de decomposição. 
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3. DESCRIÇÃO DO MÉTODO 

3.1 - TÉCNICA DE OPERAÇÃO 

Impregnações sucessivas do suporte e tratamento ter 

mico. 

3.2 - SUPORTE 

- Alumina porosa, fase - y/n, que possui as seguintes especif^ 
cações: 

2 
. area especifica: 200-250m /g; 

3 . volume de poros: 0,5-1,0cm /g; 

3 ° 

. volume de macroporos: >_ 0,4cm /g (0> 1000A); 

'. resistência mecânica: >_ 12 bar; 

. forma dos grãos: ovõidé; 

. granulometria: 0,6-0,8mtn ; 

1,2-1,6mm, 

3.3 - PRECURSOR 

-Ácido hexacloroirTdico (Cunha et ai., 1986): 

.concentração: 200-300g.Ir/l; 
* > 

. teor de Na+: < 50ppm; 

. solvente: água; 



- 5 -

. acidez livre: 0,5-1,ON; 

. pH da solução: 0 a 2; -

. ausência cie enxofre. 

3.4 -PREPARAÇÃO 

. Para o catalisador de Ir/Al203, com teor metálico en 
tre 30 e 402, sao executadas três impregnações. Apôs cada uma delas, 
o produto é secado em estufa e reduzido sob atmosfera de hidrogênio 
(H2). 

- Impregnação: 

. 0 volume do ácido hexacloroindico usado é função do volume 
de poros da alumina e de sua massa. 

^IrCl = m ' ̂ D m " raassa *k alumina era g; 

• V„. - volume- de poros da alu 
P 3 

mina - cm /g. 

A concentração em índio da solução de impregnação i função 
do teor metálico a ser introduzido na alumina. 

A alumina, previamente lavada e ativada sob vácuo, a 573K, 
é colocada num dispositivo giratório (Figura 1) 

A solução do ácido hexacloroindico é colocada numa bureta 
graduada e então gotejada sobre a alumina com a velocidade 
de 1 gota a cada 30 segundos, até atingir o volume determi, 
nado. Dessa forma, obtém-se uma distribuição homogênea do 
metal sobre a superfície do suporte. 



» 

Fig. 1 - Sistema para impregnação do suporte. 

- Tratamento tirmi co 

. Secagem: o produto é colocado sob vácuo durante 1 hora a 

temperatura ambiente e depois em estufa a 423 K 

durante 15 horas. 

. Redução: o catalisador e colocado numa célula de vidro 

pirex, a qual é introduzida em um forno tubular 

(Figura Z). 0 seguinte procedimento ê efetuado: 

(i) - 30 minutos sob N2 a temperatura ambiente; 

(II) - 4 horas sob H2 a 673K; 

(III) - resfriamento do forno, sob H2, até a tempe 
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ratura ambiente; 

(iv) - substituição do Hg por kg antes da reti^ 

rada do produto. 

Fig. 2 - Dispositivo para o tratamento 
térmico do catalisador. 

ApÕs tal operação, o catalisador é colocado sob vã 

cuò durante 1 hora, concluindo-se assim a primeira impregnação. 

0 procedimento é idêntico para as duas Impregnações se_ 

guintes. 

3.5 - CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

Para a caracterização dos materiais preparados, são 

utilizadas as seguintes técnicas: 

- determinação do teor de irTdio depositado pelo mêtcdo gravi^ 

métrico (Cruz et ai, 1987); 

determinação da área específica total (Sg), pelo método B.E.T. 

(Cruz et 9lt 1987); 
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- determinação da area especifica metálica» por quimissorção de 
H2 (Cruz et ai, 1987); 

- determinação do teor de acidez livre da solução impregnante pe 
Io método condutivimÕtrico (Cruz et ai, 1987); 

- caracterização da distribuição e tamanho das partículas metalĵ  
cas por microscopia eletrônica; 

- verificação dos estados de oxidaçao do irTdio por espectrome 
tria no infravermelho e por ESCÀ. 

3.6 - ESPECIFICAÇÃO DO CATALISADOR 

0 catalisador preparado através do método descrito deve_ 
rã possuir as seguintes características: 

. area específica, total (Sg): 100 - 150m/g; 

. area metálica (Sjy|): 35 - 50m /g; 

. teor de irTdio: 30-402 

. granulometria: 0,6 -.0,8mm, . '. 

1 , 2 - l ,6mm; 

. o 
. tamanho médio das partículas de Ir: 10 - 50A . 
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