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RESUMO 

O estudo do processo de obtenç~o de tetracloreto de zircônio, 
em desenvolvimento no IPEN, é dividido em duas etapas: 
pelotizaç~o e cloraç~o. A etapa de pelotizaç~o é de grande 
importancia no processo adotado por facilitar um maior cantata 
entre as particulas e por permitir a obtenç~o de pelotas com 
uniformidade dimensional e com resist@ncia mecanica. Neste 
trabalho s~o apresentados os resultados do estudo da pelotizaç~o 
do óxido de zircônio e da zirconita. A influência de algumas 
variáveis relacionadas ao processo e ao equipamento nas 
características fisicas das pelotas s~o discutidas. 

ABSTRACT 

The study of the process to obtain zirconium tetrachloride under 
development at IPEN, can be divide into two steps: pelleting and 
chlorination. Pelleting is an important step in the overall 
process as it facilitates greater contact between the particles 
and permites the production of pellets with dimensional 
uniformity and mechanical strenght. ln this paper, the results 
of the study of pelleting zirconium oxide and zircon sand are 
presented. The influence of some variables related to the 
process and the equipment on the physical characteristics of the 
pellets are discussed. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O processo de pelotizaç~o constitui atualmente, 

uma das etapas de grande importancia na área de aglomeraç~o de 

pós,por facilitar maior contato entre as partículas e por 

permitir a obtenç~o de pelotas com uniformidade dimensional e 

com resist@ncia mec~nica • 

A formaç~o de pelotas ocorre durante o movimento 

de rotaç~o do prato pelotizador, onde as partículas envolvidas 

por um filme superficial de água v~o se incorporando uma nas 

outras, originando núcleos que crescem continuamente até o 

tamanho desejado. A uni~o das partículas é obtida pelos efeitos 

mecanicos de rolamento, da tens~o superficial, da adiç~o de 

aglomerantes, de água e de mistura seca. 

De forma bastante genérica, 

ser dividida em tr@s etapas distintas:-

a pelotizaç~o pode 

a) preparaç~o da matéria-prima; 

b) formaç~o das pelotas verdes (cruas); 

c) tratamento térmico das pelotas. 

No programa de obtenç~o de tetracloreto de 

zircônio (ZrC14), em desenvolvimento no IPEN, a pelotizaç~o é a 

as matérias primas primeira fase deste processo. Neste estudo, 

s~o os aglomerados esféricos contituidos de óxido de zircônio 

(ou zirconita) e carbono. Estes aglomerados submetidos às 

temperaturas elevadas e em presença d~ cloro gasoso s~o 

convertidos em tetracloreto de zircônio e gases monóxido e 



dióxido de carbono, como pr ·· oduto~> ela r '3 aç ;·} t l .. 

Neste caso espec ifi c o as pelotas dev e m apresentar 

resJ.stência mecanica suficiente p<u· a evJ.tar a sua desintegraç2Io 

durante a operaç~o e suportar o peso de outras pelotas no leito 

do reatar. 

Apr-esenta -· s p nes t e tr<~balho o estud o do p r ocesso 

de pe 1 o ti zaç~o do óxido de z i r-côn 1o ( z .i "- i> fl J.a) e de zirconita 

reali z ado no 1 abor·a tór·· .i o do r r•r ~~. Pr n c: u r ~·Ju-se definir 

parametros relacionados ao equipamento que interferem 

formaç~o, na unifor-midade e na r esis téncia mecanica. Alguns 

destes parll.metros s~o:- posiç~ '' t- :'lngu l<J de inclinaç2Io da pá 

raspadora sobre o prato, ;'lr\Uulo de inclinaç2Io do prato 

pelotizador e velocidade de rotaç~o. Eo·,tes parametros 

das características fi s iras e ClltimJ.cas de cada pó, 

dependem 

tais como 

super-fície forma das partí cu las, di.str· ibui ç.?to q r aflulométrica, 

específica, etc ( 1) 

Outras variáveis co~o t eur de água na mistura 

inicial, tipo e concen traç'ào de '>qlomerantes, tempo e 

temperatura de secage m e de calc .r. naç~o das pelo tas foram 

analisadas visando a obtenç2Io de pP.lotas homogéneas e com 

resist~ncia mecanica suf J. ciente para e t al-ia subsequente do 

processo. 

das pelotas, 

Foram realJ.zados ensaios de c ar acterizaç2Io física 

determinando-se a resistência ~ compress2Io, altura 

máxima de queda, número de quedas repetidas a 100 cm de altura, 

densidade real, densidade aparente e porosidade aparente. 
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2 - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

2.1- Mat~rias Primas 

As matérias primas utilizadas na peloti z aç~o 

foram:-

Óxido de zircônio grau ceramico (zircônia); 

Zirconita (ZrSi0 4 ); 

Grafita 

-Açúcar refinado comercial; 

- Melaço; 

De x trina; 

- Alcool Poliv i nico puro (PVOH); 

Poliacrilamida (Nalco). 

A Tabela apresenta os resultados da análise 

quim~ ca d E óx ido de zirc8nio, da zirconita e da grafita obtidos 

pelas t ec n i cas a n aliticas de espectrografia de emiss~o e 

fluorescência de raios X. 

Os valores da área da superficie especific a , do 

di~metro m~dio das particulas e de densidade teórica do óxido de 

zircônio, da zircon i ta e da graf i ta s~o mostrados na Tabela II. 
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2.2- PROCEDIMENTO ADOTADO 

zir-conita), 

O pós de óxido de zir-cônio cer-amico (ou minér-io 

de gr-afita e aglomer-ante for-am mistur-ados dur-ante 4 

hor-as em um tambor- r-otativo. Após a homogeneizaç~o adicionou-se 

água à uma fr-aç~o de mistur-a A massa desta 

deter-minada em funç~o da massa total a ser- pelotizada. Com as 

condiçbes de oper-aç~o do pelotizador- já estabelecidas é 

intr-oduzido no mesmo a fr-aç~o da mistur-a umedecida e em seguida, 

em oper-aç~o, adiciona-se o r-estante da mistur-a seca e, 

simultaneamente, 

desejados. 

água, obtendo-se pelotas nos diametr-os 

A Figur-a 1 mostr-a o desenho esquemático do pr-ato 

pelotizador- utilizado em nossas exper-iências. 

Após a etapa de pelotizaç~o as pelotas ver-des 

for-am secadas em uma estufa, entr-e 80 e 10o•c, dur-•nte 12 hor-as. 

Em seguida for-am calcinadas entr-e 500 e 600°C, com injeç~o de 

gás nitr-ogênio super- seco par-a eliminaç~o de mater-iais voláteis 

e estabilizaç~o. Após r-esfr-iamento em atmosfer-a de nitr-og@nio 

super- seco as pelotas for-am classificadas e analisadas. 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1- Pelotizaç~o da mistura de zirconita 

aglomerante. 

grafita e 

Os testes r-ealizados par-a pelotizaç~o da mistura 

contendo zir-conita, gr-afita e açúcar- seguir-am duas etapas de 
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tr-abalho. Na pr-imeir-a for-am deter-minadas e definidas as 

condiçb~~ de oper-aç~o do pr-ato pelotizador- e na segunda for-am 

estudados os par-ametr-os envolvidos no pr-ocesso. 

A Tabela III apr-esenta as diver-sas condiç~es de 

oper-aç~o pelotizador- bem como os r-esultados obtidos. 

- Teor de água na fraç~o inicial da mistura: 

A umidade da mistur-a par-a pelotizaç~o foi 

var-iada, testando-se teor-es de 9, 10 e 12% em peso de água. A 

fr-aç~o com 9% em peso de água apr-esentou pouca for-maç~o de 

pelotas no diametr-o desejado, devido a baixa umidade e n~o houve 

r-ecuper-aç~o de finos no final de cada oper-aç~o. Adicionando-se 

12% de água na fr-aç~o inicial, obser-vou-se maior- dificuldade à 

tr-ajetór-ia da car-ga cir-culante e na for-maç~o da cascata no pr-ato 

pelotizado •. Nos testes com 10% em peso de água obser-vou-se uma 

diminuiç~o de finos na car-ga cir-culante e aumento na taxa de 

cr-escimento das pelotas, consequentemente a quantidade de 

aglomer-ados de tamanho menor- também diminuiu. 

Mar-tins' 2 ' obser-vou em seu tr-abalho que o teor- de 

água necessár-io na fr-aç~o inicial par-a pelotizar- uma mistur-a de 

hematita e bentonita estava na faixa entr-e 10,7 e 11,9/. em peso. 

Uma por-centagem mais elevada de umidade no aglomer-ado pr-oduzia 

pelotas menos compactas com maior- volume de vazios. 

- Tipo e Concentraç~o de Aglomerantes: 

Utilizou-se o açúcar- como aglomer-ante par-a os testes de 

pelotizaç~o por ser- um dos ligantes de baixo custo e por-

aumentar- a r-esistência mecanica das pelotas calcinadas. As 
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concent~açbes testadas fo~am de 5 e 10% em peso de açúca~ em 

~elaç~o a massa de zi~conita. 

Os melho~es ~esultados fo~am alcançados com 10% 

em peso de açuca~. Nestas condiçbes fo~am obtidas pelo tas 

homog@neas e com melho~ cont~ole dimensional. 

Estas pelotas fo~am submetidas às etapas de 

secagem e calcinaç~o. 

calcinaç~o fo~am: 

As condiçOes utilizadas de secagem e 

tempo de secagem 

tempe~atu~a de secagem 

tempo de calcinaç~o 

12 ho~as 

80 a 1oo•c. 

4 ho~as 

tempe~atu~a de calcinaç~o: 600°C. 

Após obse~vou-se um aumento 

significativo na ~esist@ncia mecanica das pelotas. 

Pa~a concent~açbes abaixo de 10% em peso de 

açúca~ as pelotas ve~des s~o bastante f~ágeis. 

3.2- PELOTIZAÇÂO DA MISTURA DE OXIDO DE ZIRCÔNIO CERAMICO, 

GRAFITA E AGLOMERANTE. 

Os p~imei~os testes fo~am ~ealizadDs utilizando

se o açúca~ como aglome~ante. 

Após vá~ios testes pa~a definiç~o das condiçOes 

de ope~aç~o do pelotizado~ ve~ificou-se que o angulo de 

inclinaç~o ideal do p~ato e da pá s~o, nrspec ti v amen te, 45° e 

90°, confo~me ap~esentado na Figu~a 2. A velocida~e de ,r.otaç~o 

igual a 150 ~pm most~ou se~ a mais adequada, uma VRZ que o óxido 
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de zircônio é mais denso e houve tempo suficiente para 

de pelo.t .<ils homogéneas e com boa resistência mecanica a verde. 

Teor de ~gua na fraç~o inicial da mistura: 

Os testes foram realizados para os teores de 10, 12.5 e 15% em 

peso de água em relaç~o à massa da mistura de Zr02, 

açúcar. 

grafita e 

O melhor resultado foi alcançado para o teor de 

12,5% de água, onde obteve-se pelotas verdes homogéneas, com 

alto rendimento e boa resistência mecanica. 

Os testes com concentraç~o de 10 e 15% em peso 

de água apresentaram resultados idênticos aos da mistura de 

ZrSiO ... , 

peso. 

grafita e açúcar, com teores de água igual a 9 e 12% em 

- Tipo e concentraç3o de aglomerantes: 

A Tabela IV apresenta os tipos de aglomerantes utilizados e os 

resultados obtidos nestas experiências. 

3.3- CARACTERIZAÇÃO 

As pelotas calcinadas contendo Zr0 2 e grafita e ZrSiO... e 

grafita, além de açúcar como aglomerante, foram caracterizadas 

realizando-se os seguintes ensaios: 

-Determinaç~o de densidades real, aparente e porosidade: 

Foram determinadas as densidades reais e aparentes das 

pelotas de Zr02 e de ZrSiO ... de acordo com as normas ASTM 127 e 

ASTM B 417-82, respectivamente. A porosidade aparente foi 
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calculada a partir das densidades por meio da fórmula: 

P (1 -da/dr) x 100 

onde: P = porosidade 

da= densidade aparente 

dr= densidade real do pó de Zr02 ou de ZrSi04 

(material da pelota moido a 100 #). 

A Tabela V apresenta os valores obtidos de 

densidades real e aparente e porosidade à partir das pelotas de 

Zr02 e de ZrSi04. 

Comparando os resultados de densidade aparente e 

de porosidade verifica-se que n~o hà diferenças consideráveis 

nos valores obtidos para pelotas de zircônia e zirconita. 

-Determinaç~o da resistência à compress~o: 

Utilizou-se uma máquina de ensaio de marca Instron com célula de 

carga de 500 kg e velocidade do travess~o igual a 10 mm/min. Os 

ensaios foram realizados a temperatura ambiente a partir de 

pelotas calcinadas a 600°C. Os valores obtidos para as pelotas 

de Zr02 variara~ na faixa entre 9,5 e 15,5 Kg/cm2 e para as 

pelotas de ZrSi04 entre 32 e 67 Kg/cm 2 • 

-Determinaç~o de altura máxima de queda: 

A altura máxima de queda determinada para o rompimento das 

pelotas de Zr02 e de ZrSi04, variou entre 50 e 100 cm. Os 

testes realizados mostraram uma boa resistência à queda a altura 

de 100 cm para as pelotas calcinadas a temperatura de 600°C 
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quando comparadas àquelas calcinadas a 500°C. 

-Ensaios de resistência a queda: 

Determinou-se o número de quedas repetidas de uma altura de 

lOOcm para rompimento das pelotas de Zr02 estabilizadas a 500°C 

Os melhores resultados tanto para as pelotas de 

Zr02 como para as de ZrSiO., foram obtidos para aquelas 

estabilizadas a 600°C. Nesta condiç~o, o maior número 

registrado para desagregaç~o foi de 6 vezes para as pelotas de 

Zr02 e de 10 vezes para as de ZrSi04. 

4- CONCLUsõEs 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho 

pode-se concluir que, com um adequado controle das variáveis de 

operaç~o do pelotizador (angulo de inclinaç~o do prato e da pá e 

velocidade de rotaç~o) bem como de processo (teor de água e de 

aglomerante e temperatura e tempo de secagem e calcinaç~o), é 

possivel obter pelotas uniformes e com boa resistência mecanica 

a partir de misturas contendo zirconita ou zircônia com grafita. 

Com tais parametros otimizados pode-se atingir 

rendimento da ordem de 95/. durante a etapa de pelotizaç~o e a 

qualidade das pelotas obtidas permite a utilizaç~o destas na 

etapa de cloraç~o. 



756 

5- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1) u. N. BHARANY, Rt; Johnson, T. L. Myron and E. A. 

Pelczarskl, Dynamics of Pelletization p. 229-249. 

2) J. MARTINS; A carga circulante em tambor de 

pelotizaç~o e o efeito das variáveis do processo sobre as 

propriedades físicas das pelotas cruas - Contribuiç~o Técnica 

nQ 1722. Apresentado ao XXXVll Congresso Anual da ABM; R.J. 

julho de 1982. 



757 

Tabela I- Análise química de óxido de zircônio cer3mico, 

zirconita e grafita, utilizados na pelotizaç~o. 

elementos Zr02 cer~mico* ZrSiD.* Grafita* 

Cd - - o,s 

B ( 0,4 ( 30 :::: 4 

p ( 40 ( 1500 -
Fe ( 10 300 10.000 

C r ( 45 ::: 15 -
Ni < 2 400 :::: 40 

Mo :::: 2 - -

Zn < 20 ( 1500 :::: 50 

Si 100 160.000 :::: 400 

Al < 20 700 :::: 180 

Mn < 1 < 15 :::: 20 

Mg < 2 450 :::: 25 

Pb < 2,5 < 45 -

Sn < 1 < 30 -
Bi < 2,5 ( 15 -

Cu 1 < 15 -

C o < 45 :::: 20 -
Na ( 30 :::: 50 -
Ti soo 7000 :::: 35 

Hf 20.000 20.000 -

v ( 30 - -
C a 150 - -

* teor -PPM 
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Tabela II Di3metro médio das particulas, superficie 
especifica e densidade teórica de óxido de 
zircônio ceramico, de zirconita e de grafita. 

caracteristicas ZrD:z ceramico ZrSiO ... grafita 

área da superfi 
cie especifica 6,6 :t 0,1 5,9 :t 0,1 4,4 :t 0,1 

(m"' l g) 

densidade 
teórica 5,60 4,60 2,25 

(g/cm·") 

diametro 
médio das 7,41 2,43 6,8 
partículas 

(~M) 

Tabela III - Condiçbes de operaç~o do pelotizador para a mistura 
contendo zirconita e grafita. 

Parametros Condiçe,es Resultados 
Operacionais 

Angulo de Incli - 30, 45 e - melhor resultado foi encontra 
naç~o do Prato do para o angulo de 45°, 
Pelotizador 60°. com formaç~o de pelotas verdes 

esféricas, homogéneas e com uni 
formidade dimensiona 1 . 

-Rotaçbes de 100 e 150 rpm: 

* obteve-se pelotas irregulares 
com baixa resistência e baixo 
rendimento 

Velocidade de r o 100, 150 - RotaçeJes de 250 e 300 rpm: 

* as pelo tas apresentaram-se 
taç~o do prato 200, 250 regulares, baixo rendimento 

ocasionado pelo transbordamento 
pelotizador. e 300 rpm. das mesmas antes da formaçl!lo no 

diametro desejado. 
- Rotaç~o de 200 rpm: 

* melhor condiç~o para obtenç~o 
de p~lotas homogéneas, com boa 
resistência e com bom rendimen 
mente. 

Angulo de Incli- Variou-se a A Figura 2 ilustra o melhor an 
naç~o e posiç~o posiçl!lo da gulo de inclinaç;llo e a posiç~o 

da pá raspadora pá sobre a da pá raspadora sobre o prato. 
sobre o prato. superficie · ·---

do prato. 
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Tipos de Aglomerantes, concentraç~o 

resist~ncia mecanica após calcinaç~o. 
testada e 

Tipo de aglome concentraç11o de Resultados após a 
r antes aglomerantes('%) etapa de calcinaç'ào 

PVOH 1; 5 e 10 Pelo tas frágeis 

Nalco 1; 2,5 e 10 Pelotas frágeis 

Dextrina 1. • 5 e 10 Pelotas frágeis 

Açúcar Pelotas com boa 
Refinado 5· 

' 
10 e 12,5 resistência para 

concentraç'ào de 12,5'% 

Melaço Pelotas com boa 
5; 10 e 12,5 resistência para 

concentraç~o de 12,5'% 

Tabela V - Resultados de densidade e porosidade 

Pelotas Densidade real Densidade aparente Porosidade 
(g.cm-3 ) (g.cm-"') ( '%) 

Zr0 2 + c 4,06 1,30 28,34 

ZrSi04 + c 3,23 1,20 34,0 
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FIGURA 1 - Desenho esquemático do Prato 

Pelotizador. 

FIGURA 2 - Posição da Pá Raspadora no prato 

pelotizador de ZrSiO~ e Zr02 • 


