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THE EFFECT OF TANTALUM OXIDE CONCENTRATION ON TANTALUM 
ELECTROWINNIN6 IN MOLTEN FLUORIDES 

Aida EspTnola e Achilles Junqueira Bourdot Dutra (Prograaa 
de Engenharia Metalúrgica e de Materiais. COPPE/UFRJ, Cai
xa Postal 68.505, CEP. 21945, Rio de Janeiro. Brasil). 

ABSTRACT 

Taking into consideration the importance of the 
anodic effect in the technological process of tantalun 
electrowinning, the authors studied the influence of 
Ta20s and KjTaF? on the critical anodic current density. 
The TaiOj has a beneficial effect, increasing this current 
density. IdTaF? acts indirectly, by increasing the TazOs 
solubility in the electrolyte. These effects are evident 
in the current-voltage curves obtained for different 
K2TaF7 and Ta205 concentrations. 
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INFLUENCIA DA CONCENTRAÇÃO DO Ta,Oj NA ELETRORRECUPERAÇAO 
DE TÂNTALO EM FIUORETOS FUNDIDOS 

Aída Espínola e Achilles Junqueira Bourdot Dutra, COPPE/ 
UFRJ - Program de Engenharia Metalúrgica e de Materials. 
Caixa Postal 68.50S, CEP. 21945, Rio de Janeiro, Brasil). 

INTRODUÇÃO 

Durante a eletrorrecuperaçío de tãntalo, ê comum o-
correr um fenômeno - denominado efeito anôdlco - nos pro
cessos eletrolíticos que utilizam anodos carbonosos em saiS 
fundidos. Esse efeito decorre do bloqueio da superfície do 
anodo, devido ã formação de um filme gasoso que impede o 
molhamento do anodo pelo eletrólito, inibindo a passagem de 
corrente elétrica entre o anodo e o banho. Este fenômeno 
ê caracterizado pelo súbito aumento na resistividade da cê 
lula e consequentemente em sua tensão, uma vez que, indus" 
trialmente, as células são, normalmente, operadas com cor
rente constantjm»(l-4). A magnitude deste acréscimo na ttn 
são da célula pode variar deste alguns volts até cerca dê* 
50 volts. Normalmente o início do efeito anõdico esti as
sociado ao inicio da polarização por concentração das rea
ções eletroquímicas usuais. A ele associa-se, também, o 
desprendimento de fiuoretos do anodo (3-5), principalmente 
CF», que ocorre devido ao aumento do potencial anõdico. 

Para uma dada composição do eletrólito e temperatu
ra, a densidade de corrente na qual o efeito anõdico ocorre é ra
zoavelmente reprodutível e é denominada "densidade de cor
rente anõdica crítica". 

Entre os principais inconvenientesdo efeito anõdi
co destacam-se o aumento no consumo energético e o supera
quecimento da célula. Alguns autores (3) ressaltam que a 
ocorrência periódica do efeito anõdico pode ser benéfica 
pois limpa a superfície do anodo e assegura que o eletrõli, 
to não contenha excesso de soluto. Mas existe consenso de 
que a sua freqüência deve ser baixa ou pelo menos controla 
da. 

Para se evitar o efeito anõdico, existem basicamen
te dois métodos. Um consiste na adição de oxido de tinta-
lo, TajOs, que aumenta a molhabilidade do anodo de carbono 
pelo eletrólito, além de despolarizar o anodo; tem a des
vantagem de aumentar o teor de carbono e oxigênio no depo
sito de tintalo metálico (6). 0 outro, em manter a densi
dade de corrente anõdica abaixo do valor crítico. 

Segundo KONSTANTINOV e MATYCHENKO (7), em um banho 
de K2TaF? - Ta20s/KF-KCl a 720'C, o valor crítico da densi 
dade de corrente anõdica aumentava diretamente com os teo
res de TajOj e K?TaF7, mas diminuía com o aumento da con
centração de KF. Foi verificado também que a adição de 
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sais "inertes" como LiF, NaF e LfCl também provocava um de 
crêscimo da densidade de corrente anõdica crítica. ~ 

Cm duas patentes da Ciba Ltd. (8,9) encontram-se ex 
pressões empíricas para a densidade de corrente anõdica cri 
tica em função das variáveis do processo, entretanto a faj 
xa de validade destas expressões não ê compatível com pro
cessos industriais. 

0 aparecimento do efeito anõdico exige mudanças nas 
condições do processo: adição de oxido de tantalo ou dimi
nuição da corrente elétrica aplicada na célula. A deteriú 
nação das densidades de corrente anõdicas críticas nas con 
dições usuais de eletrólise podem vir a ser úteis no con' 
trole da eletrorrecuperação de tãntalo. 

0 objetivo deste trabalho é determinar a influência 
dos teores de Ta20s e de K2TaF7 na densidade de corrente a_ 
nõdica critica durante a eletrorrecuperação de tãntalo a 
700*C utilizando uma mistura eutética de fluoretos de lítio, 
sódio e potássio como solvente para o K2TaF, e eventualmen 
te Ta20s. "" 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Materiais: 

Os reagentes utilizados foram todos de pureza analí 
tica (Riede1-de-Haen A6), exceto o K2TaF7 que foi produzi
do a partir de hidróxido de tãntalo comercial da Cia. In
dustrial Fluminense segundo procedimento descrito em traba 
lho anterior (10), e o Ta20$ que foi obtido a partir dã 
calcinação deste hidróxido a 800°C durante três horas. 

0 anodo empregado foi um bastão de carbono de 10 mm 
de diâmetro e o catodo um bastão de aço inoxidável AISI 304 
de 6 mm de diâmetro, fornecendo 14 cm1 e 6 cm2 de área anõ 
dica „ catõdica respectivamente. ~ 

Procedimento: 

0 eletrõlito foi seco sob vácuo de 10"* torr a 400*C 
durante várias horas no mesmo cadinho de níouel onde foram 
realizadas as eletrõlises, para então ser fundido sob at
mosfera de argônio. Os anodos foram polidos com lixa 600, 
feltro e em seguida desengordurados com tetracloreto de car 
bono, solução de NaOH (51) a 80"C durante dez minutos e ei 
seguida decapados com HC1 (502) durante um minuto. 

Todos os experimentos foramrealizados sob fluxo de 
argônio, numa câmara de aço inoxidável AISI 310 com 100 mm 
de diâmetro interno e 6G0 mm de altura hermeticamente fe
chada, posicionada no interior de um forno elétrico de 
4,6 kw de potência, como mostra a Figura 1, 0 eletrõlito 
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-cerca de 500 g - f icav* contido num cadinho de n íque l , com 
ISO mm de a l tura e 90 mm de diâmetro, no in te r io r da câma
ra . 

Figure f-Apare::»;*» d i i inM «o m»immw»«»oçto 
U I *••*• , ( l l M í M * * tm*>. IC» C«f*to,(DU<Mf« 

As eletrÔHses foram realizada 
fonte de corrente continua estabiliza 
dei o TCA 50-40A. As curvas corrente 
vantadas ponto a ponto com o auxílio 
de um voltTmetro marca Hartmann & Bra 
média de quarenta pontos por curva, a 
co fosse conseguido. Foram testados 
(10% e 7,5% em peso) e teores de Ta20 
ate a saturação segundo K0NSTANT1N0V 
Com o auxTlio das curvas corrente vs. 
dica (14 cm 2), foi possível determina 
rente anõdica crítica para diversos t 

s com o auxílio de uma 
da marca TECTROL, mo-
vs. tensão foram le
de um amperímetro e 
un, plotando-se uma 
té que o efeito anõdi 
dois teores de K2TaF7 
* que variaram de 0* 
e colaborabores (11). 
tensão e da ãrea anó 

r a densidade de cor-
ipos de banho. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Figuras 2 e 3 aostraa diversas curvas corrente vs. t e n 
são para eletrolitos com lOt e 7.51 de KjTaF? respectivamente t teo
res de T*iO$ varíívels. Estas curvas aostraa que o potencial de de
composição do eletrõlito ê cerca de 1,5 V e pouco se alterou coa as a 
dlçoes de Ta20s. Pode ser observada taabêa uaa queda brusca da cor" 
rente elétrica e ua acrésciao violento da tensão entre os eletrodos > 
caracterizando o aparecimento do efeito anõdico. Apenas na curva n© 
5 da Figura 2 não foi observado acrésciao brusco na tensão ca função 
de limitações na fonte de corrente utilizada. Mesao assla foraa de
tectadas as oscilações na tensão que precede* o aparecimento do e f e i 
to anõdico. As linhas tracejadas simbolizam uaa queda brusca na cor 
rente acompanhada de aumento na tensão entre os eletrodos numa velo
cidade incompatível com a de registradores gráficos comuns, não repre 
sentando portanto o comportamento da tensão entre eletrodos ea função 
da corrente imposta ao sistema. 

lO%KfT«FT 

© 0 % « t O ( 

g > 1 % * , 0 , 

Q)z%«tO» 
© 4 % T » , 0 , 
<g>s%«,o, 

o i 
i . i . . . rn-r-r.^~-r-»y»>~r-T»-H-*.«.. 
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Figuro Z -Influencio do teor da 1bt0«m eurvo corrente vt. tonado 
com 10% oe K,ToFT. 
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Figuro 3-Influencio do teor de TotO» M 
corrente v». tenefio com 7,5% de KtToF>. 

Comparando-se as Figuras 2 e 3 pode ser observado 
qvè na presença de oxido de tíntalo, um aumento no teor de 
K2TaF? do eletrõlito de 7,51 para 10X provoca um acréscimo 
na corrente elétrica necessária para causar o efeito anõd£ 
co. Este comportamento está mais evidente na Figura 4, quê" 
mostra o efeito do oxido de tântalo na densidade de corren 
te anódica crítica para duas concentrações de heptafluotal» 
tal ato dipotãssico, 7,51 e 10X. Com o auxilio da Figura 47 
torna-se evidente que na ausência de TaiOs, o aumento no 
teor de K2TaF7 de 7,5 para IDS não Influi na densidade de 
corrente anódica crítica. 0 efeito benéfico do oxido de 
tântalo na eliminação do efeito anôdico jã era esperado, mas 
a influencia do KjTaF? na densidade de corrente anódica crj 
tica pode ser explicado como sendo uma conseqüência da maior 
solubllidade do Ta20s em banhos com teores crescentes de 
K2T8F7, jã que o K2TaF7 é o principal responsável pela áii 
solução do Taa0» no eletrõlito (11). Assim, tudo indica 
qvt o papel do heptafluotantalato e apenas o de aumentar a 
solubllidade do Oxido de tântalo no banho, sendo este, o 
verdadeiro responsável pelo aumento da densidade de correft 
te:anõdica critica. 
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CONCLUSÕES 

1. A densidade de corrente anôdica critica é UM parâmetro 
de grande relevância, sendo um fator limltante, no es
tabelecimento da corrente a ser aplicada na célula. 

2. Adições crescentes de oxido de tãntalo aumenta* a den
sidade de corrente anõdica crítica. 

3. Acredita-se que o heptafluotantalato dipotassico _ não 
atue diretamente sobre a densidade de corrente anodica 
crítica, mas facilita a ação do oxido de tãntalo uma 
vez que aumenta sua solubilidade no eletrolito. 
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