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Realizou-se, nesse trabalho, um estudo da cinética de cloração do silício através 
do desenvolvimento de um modelo matemático, num leito estático de partículas. O 
equacionamento do modelo cinético foi efetuado através de um sistema de equações 
diferenciais para "uma"e "N" partículas de silício com granulometria entre 4 e 14 
malhas Tyler. Os resultados experimentais obtidos foram comparados com os 
previstos pelo modelamento matemático, mostrando uma boa concordância. Esses 
resultados permitiram descrever quantitativamente a reação entre silício e cloro e 
complementar a investigação experimental sobre a velocidade global da reação. Neste 
contexto, foi possível avaliar a relação entre o coeficiente de transferência de massa 
(k8) e a constante cinética da reação (k,) em função da temperatura, porosidade e altura 
do leito. Observou-se que a diferença entre kg e k, é maior para a faixa de menor 
temperatura e que uma maior sensibilidade de k, é caracterizada para maiores 
temperaturas. Verificou-se também que a compactação é mais influente do que a altura 
do leito no que diz respeito à transferência de massa. O efeito da compactação é mais 
significativo no que tange ao comportamento do sistema reacional, devido à maior 
participação da componente difusiva no mecanismo de transporte de massa. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os cloretos metálicos representam insumos de fundamental importância 
econômica e estratégica para as indústrias eletrônica, telecomunicações, metalúrgicas e 
nas áreas associadas com a cerâmica avançada, química e automobilística. Dentre os 
cloretos metálicos, destaca-se o tetracloreto de silício (SiCI4) reconhecido como 
matéria intermediária para a obtenção de compostos de elevada pureza como nitreto de 
silício (Si3N4), óxido de silício puro (Si02) e silício metálico graus eletrônico e solar 
(Si-GE/GS). Esses compostos encontram inúmeras aplicações na fabricação de: 
• Ferramentas de corte, componentes de motor de combustão interna, rolamentos de 

alta velocidade, selos mecânicos, etc, na área de cerâmica avançada; 
• Fibras ópticas na indústria de telecomunicações; 
• Células fotovoltáicas para geração de energia elétrica; 
• Circuitos integrados, transistores, tiristores, chips, detetores, retificadores nas 

indústrias eletro-eletrônicas. 
Dentre as várias rotas utilizadas para a obtenção de tetracloreto de silício, 

destaca-se a cloração do silício com o cloro gasoso, cujo produto possue características 
adequadas que conferem uma maior eficiência na eliminação de impurezas metálicas. 

Dentro deste contexto, o objetivo do presente trabalho é estudar o 
comportamento do silício frente a ação do cloro. Foi desenvolvido um modelo 
matemático que permitiu a obtenção do coeficiente de transferência de massa (kg) e da 
constante cinética (k,) em função da temperatura, porosidade e altura do leito . O 
modelo matemático desenvolvido em termos de fração convertida de silício em função 
do tempo foi comparado com os dados experimentais. 

2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

O silício de grau metalúrgico com granulometria entre 4 e 14 malhas Tyler, 
utilizado nos ensaios de cloração foi fornecido pelo instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT) e sua composição química encontra-se na Tabelas I. A massa 
específica do silício determinada por picnometria por gás hélio é de 2,29 glcm3

, valor 
bastante próximo ao valor teórico (2,32 ±0,02 glcm3

)C' l O tamanho médio das 
partículas de Si nesta faixa granulométrica é de 2, I O mm obtido pela técnica de 
peneiramento(2). 

Tabela I- Composição química do silício grau metalúrgico (-4 + 14 malhas Tyler). 

Elem. Ms AI p Ti Mn Fe Co Ni Cu B C a As C : S : Cr ! Se 
Teor 
(ppm) 200 275 50 1880 94 1892 10 10 <10 120 700 15 80 ! 6 : 5 : 0,2 

O procedimento experimental consistiu, inicialmente, na pesagem da amostra 
de Si-GM (-4+14 malhas Tyler) visando uma determinada altura do leito . A amostra 
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de Si-GM era introduzida no reator que já continha uma atmosfera inerte de argônio. 
Ao atingir a temperatura de ensaio, o argônio era substituído pelo gás cloro com uma 
vazão pré-determinada (1,80 1/min), pressão (I atrn) e por um tempo pré-fixado (5 a 
30 min) . No término do ensaio, o fluxo de cloro era interrompido e o gás argônio 
injetado novamente para o resfriamento da amostra e para a purga da linha de cloração 
por I O a 15 minutos. Finalmente, o leito era retirado do fomo, resfriado em um 
dessecador, pesado e analisado quantitativamente. 

A Tabela II apresenta os dados gerais das condições experimentais utilizadas. 
Os resultados foram interpretados em termos de fração convertida de silício ("x.) 

em função do tempo, segundo a equação [2.1 ], e comparados com as curvas cinéticas 
de conversão de silício obtidas através do modelo matemático. 

o [2.1] 
frls, 

Onde m~1 = massa inicial do silício, (g); 

m = massa do silício após um certo tempo de reação, (g). 

O sistema experimental utilizado nos ensaios de cloração é esquematicamente 
apresentado na Figura I. 

3. MODELO MATEMÁTICO 

A formulação do modelo matemático que descreva o progresso da reação entre 
o gás cloro e o silício se baseia na equação matemática para "uma" e "N" particulas do 
leito. 

Para a formulação do balanço molar para o gás reagente e para o sólido reagente 
da reação entre o gás cloro e "uma" particula de Si foram consideradas as seguintes 
supos1ções: 
1. A reação de cloração é irreversível e de primeira ordem em relação ao cloro; 
11 . Os gases são supostos ideais; 
111. A cinética da reação de cloração de uma partícula de Si metálico é descrita pelo 

modelo do núcleo não-reagido0 -
5
> para partículas cujo tamanho decresce com o 

tempo, não havendo formação de produtos sólidos porosos; 
tv. A particula de Si é considerada esférica. 

Na concepção do modelo do núcleo não-reagido, quando um sólido denso reage 
com um gás, a interface de reação é perfeitamente definida e os dois fenômenos que 
controlam a velocidade, transferência de massa e reação química, ocorrem em série. A 
equação que descreve estas duas etapas é: 

- dnc;, 4JT r2 -
dt 1 1 .Cc;, [3.1) 

- +-
kg k, 
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Onde: 

Tabela 11 - Dados gerais das condições experimentais 

PARÂMETROS 

Temperatura ( C) 

Porosidade do leito 

Altura do leito (mm) 

v.,..,.., .t "<>-'"<> - ... 

u-=~ 
~~~ ' 

Õ
'=-.~---

L - Fi '"""'-"' u -e 
c""""' ...... c-........ 

a. C '• 

CONDI~ÕES 

500;550;600;650; 700 

0,2914; 0,2709; 0,2100; 0,2118 

5 e 10 

........ j .. t)r 

~~r~ 
\oYOCIC)ol» (:fc ao... 

Figura I - Representação esquemática do sistema experimental. 

r = raio da partícula, (cm); 
Cc1, = concentração média de gás cloro na corrente gasosa, (moi/cm\ 

k1 = coeficiente de transferência de massa do gás Ch (é urna função de r), (cm/s); 
k, =constante cinética, k. = ko e -Ea.'RT. (cm/s). 

Considerando as suposições anteriormente mencionadas, a constante cinética 
total da reação (k = cm/s) é dada pela expressão: 

k 
1 1 

- + 
kg k, 
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Similarmcntc,conformc a rcaçào de cloração, C\2 (gl + Y2 Si (s) ~ '/2 SiC\4 (gb 

o balanço molar para o sólido reagente pode ser expresso pela equação: 

- 'i~~''-
dt 

[3.3] 

Ondc:crs,c· massa específica molar Si,(mollcm\n,., 

Sabe-se que: 

4 .1 
u_,., 3 Tr r (mui) 

A partir do k 

dn8 , I ( dn,.,2 J I 2 ~ 
dt = l --dt = 24 Trf" kCc,, 

expresso pela equação [3.2] e após manipulações algébricas: 

dr 

dt 
1[1 Jcc, 2 k: + k: a-s,L 

Sabendo que kg é função de r, resulta: 

'o -r 
k, 

[3.4] 

[3.5] 

Adotando-sc a conelaçào proposta por KATO et alii <
6
l para a transferência de 

massa gás-sólido cm leitos fixos operando cm baixos números de Reynolds, tem-se: 

Onde: 

k< d,. 
= 0,72 Se:' '[Rc (d,./ r)""]"'" para Re.(dp/L)0.r' =R, onde O, IS R::; 5,0 

R c 
, .. UdrP('t, 11('/ 

n de Reynolds, Rc - - -··------ c Se = n" de Sehmidt, Se = --~-' -

~~ ~~0~ 
u velocidade do Cl;- (cm/s); 

d, diárm:tro méd10 das partículas, (cm); 

p( .1, massa específica do Cl 2, (g/cm
1 
); 

11( •1 viscosidade do Clc, (g/s.cm); 

!Jc .1, = difusividadc do Cl;-, (cm2/s); 

L altura do leito. (cm). 

Definindo os parâmetros: 

( I"'" 
a = 

0-'~-2 /_)<"1_~.\~'~l~~--/'·~-(?)"·"j então, 
- fln, r 

O primeiro termo da equação [3.5] é definido como: 

-f' dr 
'Ok 

g f3 
onde 

239 

f3 0,48a 



Substituindo na equação [3.5] resulta em : 

fJ k, 
_!S·,,_ I 
2 o:,., 

[3 .6] 
10 

o.4x r o .. •s 
t;.l - r 

A equação [3.6] descreve o progresso da reação de "uma" partícula de Si com o 
gás cloro. 

No leito de partículas, a concentração do gás reagente cm volta de uma partícula 
é afetada pela presença (reação) das outras partículas. geralmente variando com a 
altura do leito c com o tempo. Consequentemente, confonne indicado na equação 
[3.6), é necessário detenninar a concentração média de cloro gasoso no leito. Desse 
modo, empregou-se uma equação diferencial adicional descrevendo a variação da 
concentração do gás com a altura do leito e com o tempo. 

Assim, a equação que expressa o princípio de conservação de massa para um 
leito de "N " partículas de Si é dada pelo balanço de massa para o gás cloro no volume 
de controle (YC), Adz, confonne a expressão matemática [3.7): 

( r'C) N 2 - A u -- - - 4JT r k C 
t:'Z L 

A.t.·.(<"C) 
;1 

Onde: 

- Au (~~ ) ~ taxa de (entrada-saída) de Cl 2 no YC por convecção. 

- !!__ 4JT r ' k C = taxa de consumo de Cl 2 no VC por reação química. 
{, 

A t.-(.0:~) = taxa de acumulação de Cl 2 no VC 
a 

A = área da seção transversal do leito (reatar), A 

u =velocidade do gás, (cm/s) : . A . u = (}..
11 

Qm =vazão de Cl 2, (cm'/s); 
Cm =C = concentração de gás cloro (moi/cm\ 
z =posição ao longo da altura do leito (cm); 
N =número de partículas no leito (adirnensional); 

N 
volume de N particulas de Si 

volume de uma particula de Si 

r0 =raio inicial da pa11ícula de Si. (cm); 
E =porosidade do leito (adirnensional); 

= tempo de rcação (s); 

vs 
vp 

:r_E~ (cm 2 ) ; 
4 

3m~; _ ___ 3 __ _ 

41T f 0 Ps1 

o 

{Js; =massa específica de Si, Ps,='::·-{_~ / cm' ), (g/cm\ 
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A equação [ 3. 7] baseia-se nas seguintes suposições: 

1. Somente a dircção axial do leito, z, é considerada para o transporte convcctivo 
de cloro no sentido ascendente do leito; 

11. O leito é suposto isotérmico c isobárico à pressão atmosférica; 
111. As pat1ículas não se movem no leito; 
IV. O gás reagente é constituído de cloro puro na entrada do leito; 
v. O leito é raso, logo k não varia com z c admite-se uma concentração média de 

Cb cm todo o leito ( Cc1, ); 

v1. O transporte difusivo do gás é desprezado; 
vti. Não há acumulação na fase gasosa, ou seja, o gás é suposto cm estado quasi

estacionário. 

Considerando as suposições acima mencionadas, a equação [3. 7] é simplificada 
para: 

dC ~_!77l;_. r 2 k C 
dz A u L ro3 Ps; 

Integrando com a condição de contorno, para z= O a concentração de Cl2 na 
entrada do leito é C0. 

fJ 

rc dC 
Jc, C 

c C0 exp ( - 3 m~, . r2 k zJ 
A u L ro

3 
Ps1 

No caso de leitos rasos, usa-se a concentração média de Cl2 (Cc1, ). 

Substituindo a equação [3.9] na equação [3.6], tem-se: 

+ r0 -r 

k, 

Sendo que: 

I C0 A ur0
1 

M 8, !l l( -3m~, r' k j\J! 
- 0 2 1-exp 

3 
t 

2 3 ms, r k A u r0 Ps, 

[3.8) 

[3.9] 

[3.10) 

A equação [3.10] acima desenvolvida é descrita para o leito não compactado de 
partículas entre 4 e 14 malhas Tyler. 
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Por outro lado, quando se compacta o leito pode-se aumentar a influência da 
difusão no mecanismo de transporte de massa do gás. Neste caso, o equacionamento 
do modelo matemático deverá levar em consideração o transporte de massa difusivo. 

Uma alternativa plausível e mais simples para a representação do leito 
compactado é, após o cálculo de kc. variar-se o valor de kg para cada condição 
experimental, até ajustar os dados experimentais. 

Matematicamente, a partir da equação [3.5], o modelo para o Jeito compactado 
fica: 

r. -r _ _!_ Ec,2 Í_I_I I Ec,2 
0 -1as,l_!_+_!_J=2kas, 1

i [3.11] 
kg k, 

Substituindo-se a equação [3.9] na equação ac1ma, obtem-se uma equação 
correspondente à [3.10]. 

I ( , A 3 M I ( 3 o l /, I 
- - o u ro s. l l- m" r " j I r0 -r - 0 2 1- exp 

3 
t 

2 3 m5, r A 11 r0 Ps. j 
[3.12] 

De posse das equações [3 .10] e [3.12], que fornecem r(t), pode-se obter os 
perfis de conversão de Si ao longo do tempo de reação,x(t), para os leitos compactado 
e não compactado de particulas entre 4 e 14 malhas Tyler, através da equação : 

x(t) =I- c~r 
Os programas foram desenvolvidos para calcular os valores de difusividade do 

gás cloro, coeficientes instantâneo e médio de transferência de massa do cloro e as 
resistências à reação química e à transferência de massa, utilizando-se a linguagem de 
Programação Turbo Pascal (versão 7.0) para microcomputador compatível com IBM
PC, sob sistema operacional DOS (versão 6.22). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para o leito não compactado, o modelo matemático desenvolvido permitiu 
calcular os valores de difusividade do gás cloro (DCJ2), coeficientes instantâneo e 
médio de transferência de massa do cloro (k8i e kg med = kg) e as resistências à reação 
química e à transferência de massa (RRQ e RDF, respectivamente). Todavia, para 
efeito de interpretação dos resultados é inicialmente utilizado o valor médio de 
k8 (kg med), calculado a partir do modelo matemático implementado. Os valores das 
constantes cinéticas da reação química, (kc), foram obtidos ajustando-se o modelo 
matemático aos dados experimentais, através da equação [3.10). Os resultados 
encontram-se listados nas Tabelas III e IV para as alturas do leito de 5 e I O mm. 

O modelo representado pela equaÇão [3.10] foi aplicado a um grupo de 
experimentos de modo a complementar o estudo da cinética de cloração do silício 
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Tabela III- Valores da constante cinética de reação (k,), do coeficiente médio de transferência 
de massa (kgmed), de R [R = Re.(dp/L)0

'
6 

] , das resistências à transferência de massa e à 
reação química (RDF e RRQ) e da relação entre RRQ e RDF para o leito não 
compactado. Condições Q = I ,80 1/min; P = I atm , L = Smm, E = 0,2709; dp = 0,2100 cm; 
t = 30 min 

TEMPERATURA MASSA RESULTADOS RESULTADOS 
INICIAL (g) 

(o C) AJUSTE INICIAL AJUSTE FINAL 

k, = 0,3380 cm/s k, moo = 0,34 I 5 cm/s 

kgmed = 2,2063 cm/s kg moo= 2,2031 cm/s 

soo 12,3661 RDF = 0,4533 s/cm RDF = 0,4539 s/cm 

RRQ = 2,9586 s/cm RRQ = 2,9283 s/cm 

R=2,2167 R=2,2167 

RRQIRDF = 6,53 RRQ/RDF = 6.45 

k, = 0,3800 cm/s krmed = 0,3725 cm/s 

kgmoo = 2,3382 cm/s kg moo= 2,3450 cm/s 

550 12,5924 RDF = 0,4277 s/cm RDF = 0,4264 s/cm 

RRQ = 2,6316 s/cm RRQ = 2,6846 s/cm 

R= 2,1062 R= 2,1062 

RRQ/RDF = 6, 15 RRQ/RDF = 6,30 

k, = 0,4250 cm/s krmed = 0,4070 cm/s 

kgmcd = 2,4668 cm/s kg moo= 2,4834 cm/s 

600 12,4604 R.DF = 0,4054 slcm RDF = 0,4027 s/cm 

RRQ = 2,3529 s/cm RRQ = 2,4570 s/cm 

R= 2,0086 R= 2,0086 

RRQIRDF = 5,80 RRQ/RDF = 6, lO 

k, = 0,5340 cm/s krmcd = 0,5150 cm/s 

kgmcd = 2,5367 cm/s kgmed = 2,5546 cm/s 

650 12,6704 RDF = 0,3942 s/cm RDF = 0,3915 s/cm 

RRQ = I ,8727 s/ cm RRQ = 1,9417 s/cm 

R= 1,9216 R= 1,9216 

RRQ/RDF = 4,75 RRQ/RDF = 4,96 

k, =0,7150cm/s krmed = 0,7525 cm/s 

kgmed = 2,5378 cm/s kg moo = 2,503 5 cm/s 

700 12,6109 RDF = 0,3940 s/cm RDF = 0,3994 s/cm 

RRQ =1,3986 s/cm RRQ =1,3289 s/cm 

R= 1,8435 R= 1,8435 

RRQ/RDF = 3,55 RRQ/RDF = 3,33 
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Tabela IV- Valores da constante cinética de reação (k,), do coeficiente médio de transferência 
de massa (kgme<~), de R [R = Re.(dp/ L)0

·
6 

] , das resistências à transferência de massa e à 
reação química (RDF e RRQ) e da relação entre RRQ e RDF para o leito não 
compactado. Condições Q = 1,80 Vmin; P = I atm, L= lO mm, E= 0,2914; dp = 0,2100 cm; 
t = 30 min 

TEMPERATURA MASSA RESULTADOS RESULTADOS 
INICIAL (g) 

(O C) AJUSTE INICIAL AJUSTE FINAL 

k, = 0,3450 cm/s k, med = 0,3415 cm/s 

kgmect = I ,5186 cm/s kg moo = I, 5202 cm/s 

soo 24,4791 RDF = 0,6585 s/cm RDF = 0,6578 s/cm 

RRQ =2,8986 s/cm RRQ =2.9283 s/cm 

R= 1,4625 R= 1,4625 

RRQ/RDF = 4,40 RRQ/RDF = 4,45 

k, = 0,3650 cm/s krmoo = 0,3725 cm/s 

kgmect =I ,6227 cm/s kgmoo =1 ,6 191 crnls 

550 24,5035 RDF = 0,6168 s/cm RDF = 0,6176 s/cm 

RRQ = 2,7397 s/cm RRQ = 2,6846 s/cm 

R= 1,3896 R= 1,3896 

RRQ/RDF = 4,45 RRQ/RDF = 4,35 

k, = 0,3890 cm/s krmed = 0,4070 cm/s 

kgmect = I, 7253 cm/s kg moo= 1,7167 cm/s 

600 24,4493 RDF = 0,5796 s/ cm RDF = 0,5825 s/cm 

RRQ =2,5707 s/cm RRQ =2,4570 s/cm 

R= 1,3252 R= 1,3252 

RRQ/RDF = 4,44 RRQ/RDF = 4,22 

k, = 0,4960 cm/s k, med = 0,5150 cm/s 

kgme<~ = 1,7877 cm/s kg moo = I, 7783 crnls 

650 24,3157 RDF = 0,5594 s/cm RDF = 0,5623 s/cm 

RRQ = 2,0161 s/cm RRQ =1,9417 s/cm 

R= 1,2678 R= 1,2678 

RRQ/RDF = 3,60 RRQ/RDF = 3,45 

k, = O, 7900 cm/s k, med = 0,7525 cm/s 

kgmect = 1,7525 cm/s kgmed = I , 7719 cm/s 

700 24,6133 RDF = 0,5706 s/cm RDF = 0,5644 s/cm 

RRQ = I ,2658 s/ cm RRQ = I ,3289 s/ cm 

R= 1,2 163 R= 1,2 163 

RRQ/RDF = 2,22 RRQ/RDF = 2,35 
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Figura 2 - Comparação entre os resultados obtidos experimentalmente e por modelo 
matemático, para leitos não compactados, segundo as condições 
operacionais acima descritas. 
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Figura 3 - Comparação entre os resultados obtidos experimentalmente e por modelo 
matemático, para leitos compactados, segundo as condições operacionais 
acima descritas. 
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metálico. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 2. Observa-se, nesta 
Figura, uma boa concordância entre o modelo matemático proposto e os resultados 
obtidos nos ensaios de cloração para leito não compactado. 

O desenvolvimento matemático para o leito compactado permitiu complementar 
os estudos do efeito da porosidade do leito, a partir da obtenção dos valores do 
coeficiente médio de transferência de massa obtidos ajustando-se o modelo aos dados 
experimentais. Nesse Jeito, o valor de k, para o leito compactado é a média dos valores 
de ler obtidos no modelo do leito não compactado, uma vez que, teoricamente, a 
constante cinética não depende das variáveis altura do leito, vazão e pressão de cloro. 
Os resultados encontram-se listados na Tabela V. Para leito compactado, o modelo 
matemático representado pela equação [3.12], ajustou de modo não muito satisfatório 
aos dados experimentais, conforme pode ser observado na Figura 3. 

Após o ajuste do modelo matemático aos dados experimentais para o leito de 
partículas compactado, os valores de k,. mcd utilizados no modelo do leito compactado 
são novamente usados no modelo de leito não compactado. Este reajuste é feito para 
que o modelo matemático descreva os resultados experimentais. As Tabelas III e IV 
apresentam os parâmetros do ajuste final do modelo aos dados experimentais, para o 
leito não compactado. O modelo matemático descreveu satisfatoriamente os dados 
experimentais, verificando-se uma semelhança entre as curvas do ajuste inicial e do 
ajuste fmal (Figura 2). 

A partir dos perfis de conversão de Si com o tempo de reação obtidos através do 
modelo matemático, pode-se determinar os valores da constante total da reação 
(kmoc~)[glmin] para os leitos não compactados e compactados. As Tabelas VI e VII 
mostram as constantes totais da reação obtidas experimentalmente e por modelamento 
matemático, para cada condição experimental. Os resultados mostram que as 
constantes obtidas via modelo matemático estão bastante próximas daquelas obtidas a 
partir dos dados experimentais. 

Os resultados obtidos via modelamento matemático contribuíram para o estudo 
da infuência da temperatura, altura e porosidade do leito na cinética da reação. 

Observa-se na Figura 4 que a resistência à transferência de massa, (RDF), se 
mantem praticamente constante em toda a faixa de temperatura estudada (500 a 
700°C), enquanto que a resistência à reação quínuca, (RRQ), diminui 
progressivamente à medida em que aumenta a temperatura de cloração. Embora RRQ 
se mantenha maior do que RDF, a diferença entre ler e kg é maior para a faixa de menor 
temperatura, caracterizando uma maior sensibilidade de ler para maiores temperaturas. 
Estes resultados permitem verificar que variações na temperatura alteram mais 
significativamente a reação química (ler) do que a transferência de massa(kg). 

As Figuras 5 e 6 apresentam os valores de k, e de kg para as alturas do leito 
iguais a 5 e 10 mm, respectivamente. Observa-se que os valores de k, são iguais tanto 
para leitos não compactados (E = 0,2914 e E= 0,2709) como para leitos compactados 
(E = 0,2118, E = 0,2100 e c = O, 1545) pois, a granulometria das partículas é a mesma 
em todas as condições experimentais. Verifica-se que os valores de kg são maiores do 
que k, para o leito de partículas que não se encontra compactado e estes valores 
diminuem à medida em que aumenta a compactação do leito para ambas as alturas. 
Consequentemente, com o aumento da compactação, a constante cinética total da 
reação (k) diminui com o decréscimo do valor de kg , uma vez que o valor de k, se 

246 



Tabela V- Valores do coeficiente médio· da transferência de massa (k~'~"ed), das resistências 
à transferência de massa e à reação química (RDF e RRQ) e da relação entre RRQIRDF para 
o leito compactado 

ALTURA DO POROSIDADE MASSA RESULTADOS 
LEITO (mm) DO LEITO INICIAL (g) 

kgme<~ =0,098 cm/s 

5 0,2118 13,7230 RDF = 10,2041 slcm 

RRQ =2,6846 slcm 

RRQIRDF = 0,2631 

kgme<~ =0, I 050 cm/s 

lO 0,1545 29,5445 RDF = 9,5238 slcm 

RRQ = 2,6846 s/cm 

RRQIRDF = 0,2819 

kgmw =O, I 350 cm/s 

10 0,2100 27,5164 RDF = 7,7074 s/cm 

RRQ =2,6846 s/cm 

RRQIRDF = 0,3483 

(a) 
T = 550°C; Q = 1,80 1/min; P = latm; krmed = 0,3725cm/s; dp = 0,2100cm; t = 25min 

ALTURA DO POROSIDADE MASSA RESULTADOS 
LEITO (mm) DO LEITO INICIAL (g} 

kgmed =0,1130 cm/s 

5(t=25) 0,21 18 13,7122 RDF = 8,8496 slcm 

RRQ = I ,3289 s/ cm 

RRQIRDF = O, I 502 

kgm<d =0, 1750 cm/s 

lO (t = 20) 0,1545 29,6605 RDF = 5,7143 s/cm 

RRQ = I ,3289 s/ cm 

RRQIRDF = 0,2326 

kgm<d = O, I 920 cm/s 

lO (t = 20) 0,2100 27,5164 RDF = 5,2083 s/ cm 

RRQ =1,3289 slcm 

RRQIRDF = 0,2552 

(b) 
T = 700°C; Q = I ,80 1/ min ; P = I atm; k.mod = 0,7525cm/s; dp = 0,2 JOOcm; t = 20 e 25min 
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Tabela VI - Valores das constantes totais obtidos experimentalmente e por modelo 
matemático para temperaturas de reação 500, 550, 600, 650 e 700°C e para leitos não 
compactados com alturas iguais a 5 e 1 O mm. 

TEMPERATURA L=5mm L= IOrnm 

(O C) kexp kmod kexp kmod 

(glmin) (g!min) (glmin) (g!min) 

500 0,4588 0,4575 0,6720 0,6854 

550 0,5010 0,4785 0,7385 0,7106 

600 0,4854 0,4860 0,7460 0,7335 

650 0,5809 0,5448 0,8215 0,7781 

700 0,6498 0,6305 1,3123 0,9353 

Tabela VII - Valores das constantes totais obtidos experimentalmente e por modelo 
matemático para temperaturas de reação 550 e 700°C e para leitos compactados com 
alturas iguais a 5 e I O mm. 

TEMPE- L=5 mm L= lO mm 
RATURA 

E= 0,2118 F0,2J00 E=0,J545 E=0,2100 FÜ, 1545 

(O C) kexp kmod kexp k.,xp kmod kmod 

(glmin) (glmin) (g!min) (g!min) (glmin) (g/min) 

550 0,1399 0,1400 0,4380 0,3009 0,3467 0,2954 

700 0,1783 O, 1645 0,8280 0,4710 0,7403 0,4152 
- -- --

24~ 



mantém constante tanto em leito não compactado como compactado, para uma mesma 
temperatura. Tais resultados constituem uma indicação clara de que o efeito da 
compactação é significativo no que tange ao comportamento do sistema reacional, 
devido, principalmente, à maior participação da componente difusiva no mecanismo 
de transporte de massa. Comparando os gráficos das Figuras 5 e 6 para o leito 
não compactado [E= 0,2709(L = 5 mm)] e [E= 0,2914(L = 10 mm)], observa-se 
que kg aumenta com o decréscimo da altura do leito, embora em todos os casos os 
valores de k, sejam menores do que aqueles de kg (RRQ > RDF). Ou seja, quanto 
menor o leito não compactado maior é a diferença entre RRQ e RDF. Verifica
se também que para o leito compactado [E = 0,2100 (L = 10 mm)] e [E= 
0,2118 (L = 5 mm)], uma simples compactação é suficiente para tornar kg < k,. (RDF > 
RRQ) e que, neste leito, o efeito da altura do leito não é responsável por sensíveis 
modificações no valor de kg associado com a conversão percentual de silício. 

3,5 

E 3 ,0 

.!:! 
2,5 !:. 

"' 2,0 ro 
ü 
c 

1,5 .., 
Vi 
"iii I ,O ., 
c:: 

0,5 

0,0 
450 500 550 600 

Temperatura 

650 

(OC) 

700 750 

Fit,'llfa 4- Variação de RRQ e RDF com a temperatura de cloração 

5. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos a partir do modelo matemático para a reação de cloração 
do silício permitem destacar as seguintes conclusões: 

1. O modelo matemático desenvolvido permitiu avaliar a relação entre o 
coeficiente de transferência de massa (kg) e a constante cinética da reação (k,) 
em função da temperatura, porosidade e altura do leito para a fração -4+ 14 
malhas Tyler; 

u . As curvas cinéticas em termos de conversão em função do tempo obtidas via 
modelamento matemático ajustaram-se satisfatoriamente aos dados 
experimentais para o leito não compactado de particulas; 
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Figura 5 -Relação entre k, e~ para diferentes porosidades do leito e altura do leito 
igual a 5 mm. 

m. O modelo matemático desenvolvido permitiu avaliar a relação entre o 
coeficiente de transferência de massa (k8) e a constante cinética da reação (k,) 
em função da temperatura, porosidade e altura do leito para a fração -4+ 14 
malhas Tyler; 

1v. As curvas cinéticas em termos de conversão em função do tempo obtidas via 
modelamento matemanco ajustaram-se satisfatoriamente aos dados 
experimentais para o leito não compactado de partículas; 

v. A concordância entre o modelo matemático proposto e os resultados obtidos 
nos ensaios de cloração para o leito compactado não foi muito boa; 

VI . Os valores das constantes totais de reação obtidos experimentalmente e VIa 
modelamento matemático estão bastante próximos tanto para o leito de 
partículas compactado como não compactado; 
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Figura 6 - Relação entre k, e kg para diferentes porosidades do Jeito e altura do leito 
igual a 10 mm. 
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VIl. O modelo matemático desenvolvido penmhu avaliar a relação entre o 
coeficiente de transferência de massa (kg) e a constante cinética da reação {k,) 
em função da temperatura, porosidade e altura do leito para a fração -4+ 14 
malhas Tyler; 

VIII. As curvas cinéticas em termos de conversão em função do tempo obtidas via 
modelamento matemático ajustaram-se satisfatoriamente aos dados 
experimentais para o leito não compactado de particulas; 

JX. A concordância entre o modelo matemático proposto e os resultados obtidos 
nos ensaios de cloração para o leito compactado não foi muito boa; 

x. Os valores das constantes totais de reação obtidos experimentalmente e via 
modelamento matemático estão bastante próximos tanto para o leito de 
particulas compactado como não compactado; 

XI. Observou-se que a sensibilidade do k, é maior que a do kg com relação à 
variável temperatura. Ou seja, a diferença entre kg e k, é maior para a faixa de 
menor temperatura e que uma maior sensibilidade de kr é caracterizada para 
maiores temperaturas; 

XII. Valores de kc são dependentes da temperatura e variam de 0,34 cm/s (500°C) a 
0,75 cm/s (700°C). Os valores de kg são também dependentes da porosidade 
(compactação) e altura do leito, e oscilam entre 0,10 cm/se 4,0 cm/s conforme 
as condições experimentais implementadas; 

XIII. No que diz respeito à transferência de massa, a compactação é mais influente do 
que a alteração na altura do leito. (Ex.: Para T = 600°( e L = 5 mm. kg diminui 
de 2,50 cm/s para O, 1 O cm/s com a compactação e para 1, 70cm/s com o 
incremento da altura do leito para 10 mm). 

XIV. Observou-se que para o leito não compactado, o aumento da temperatura de 
500 para 700°( e da altura do leito de 5 para 10 mm. conduz uma diminuição 
na relação entre RRQ e RDF e consequentemente, altera mais 
significativamente a reação química (k,) do que a transferência de massa (kg). 
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MA THEMATICAL MODEL FOR THE SILICON CHLORINA TION 
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Edson Pereira Soares 

Marco Andreoli 

A study of the kinetics of silicon chlorination through the development of a 
rn athematical model for the reaction occuring in a static bed of particles of silicon is carried 
out in the present work The model has been developed from ditTerential equations for "one" 
and "N" coarse silicon particles between 4 and 14 mesh . The experimental results were 
compared with the mathematical model and a good agreement was reached . The mathematical 
model has been shown to describe the reaction between silicon and chlorine and to 
complement the experimental investigation about the overall reaction rate . The model led to 
the to evaluation of the relationship among mass transfer coefficient (kJ and constam 
kinetics of the reaction (k,) as a function of temperature, bed porosity and bed height. It was 
observed that the ditTerence between kg and kr is higher for the lower temperature range and 
that a higher k, sensitivity is characterized for higher temperatures . lt was verified that 
compacting the bed is more influential in mass transfer than the change in the bed height . 
Therefore, the etTect of compacting is more significam in the behavior of the chlorination 
system, due to the increased participation of the ditTusion component in the mechanism of 
mass transpor! . 

Key-words: silicon, kinetics, mathematical model. 
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