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ASPECTOS CINI!!TICOS DI\ ELI'UNAÇÃO DE ZINCO 

DE LIGAS RESIDUAIS Ag-Pb-Zn PBLI\ 

ReAÇ.Ii.O CO!i PbO DE ESCORIA DE A..'IOLECI'iENTO 

Tharcisio Darny de Souza Santos(l) 

RESUMO 

Em geral é relativarrente elevado o teor de Zinoo residual das ligas 
resultantes de tratarrento de crostas Parkcs, ou de ligas enriqtX!cidas . 
O zinco oootido interfere na oopel.ação, baixanà:l o rendimento ele pra
ta bruta. Para ellnli.nar esse zinoo, foi aplicado o processo desenvol
'·-:_}.) pelo autor, de dezincagem do churbo por mação cxn PbO de escó -
r!o.. de anoleci.mento, às ligas rrui.to ricas em prata cbtidas pelo pro
cesso de trata'l'ei'Ito scb vácuo. 1\s ccnstantes cinéticas d:>tidas ｦｯｲｾ ﾷ＠

utilizadas para prever a duração da CJ9Cração e cs esperados haixcs va 
lores finais de zinoo, na operação realizada sei:> violenta agitação. Ã 
recuperação da prata é serrpre superior a 99 ,8 % quancb as escórias 
pulverul.entas ele dezincagem são tratadas cxn excesso de escória de a 
nolecinento. A dezincage:n ooorre em men:s à; 5 minutos quando reali= 
zada entre 660-6SO.IQC. can dois pequenos fornos de laboratório, cx:rn 
esse processo, foram tratadas cerca de 3,2 t de ligas, em 26 dias de 
trabalho. 

1\BS'l'fU\Cr 

Retort bullicn fran conventional Faber du Faur operation or f:ron 
t1-e high zinc, high silver alloys frcm Parke's crusts by vacuun dist!_ 
llation prooess developed ｾ＠ the Author, generally presents sane 6 \ 
Zn. 'nlis residual inpli"i ty interferes in the ini tial Cl.tX!lling sOO!? 
the product being a mushy, rretal-carrying li tharge. ln order to o:::.pe 
with thie difficulty, the dezincing prooess, based on the reaction 
beteen Zn arrl PbO of softenin;J slag, was extended to the treat.'llent of 
sudl high-silver alloys. 'nle reaction can be c::aTFleted in less than 
5 minutes at 660- 680 9C, under strong stirring, the final zinc ccn -
tent being less than O ,01 %. Silver lesses in the final re-treated 
slags ( which are further recirculated in the le."\d blast furnaoe) are 
negllgible. 

(1) Professor catedrático (aposentado) de metalurgia dos ｾ･ｴ｡ｩｳ＠ não
-ferrosos, Escola Politécnica da Universidade de são Paulo; con
sultor, Divisão de ｔｲ｡ｴ｡ｾ･ｮｴｯ＠ de ｾｩｮ￩ｲｩｯｳＬ＠ Instituto de Pesqui
sas Tecnológicas do Estado de são Paulo SA. 
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1· INTROOUÇAo 

No tratamento de crostas Parkes de desarqentação de c!'lurnbo, a li

ga residual da operação de recuperação do zinco ｣ｯｮｴ￩ｾ＠ sempre teores 

relativamente elevados de zinco (geralmente, entre 3 e 7 %) ,que ｩｮｴ･ｾ＠
fere na primeira etapa do processo subsequente de copelação. 

Isso ocorre tanto no processo clássico, no qual as crostas, ｰ｡ｲ･ｾ＠
almente enriquecidas ou não, são destiladas no forno Faber du ｆ｡ｵｲＬ､ｾ＠
grafita e ｳｯｾ＠ a pressão atmosférica, quanto nas duas versoes do ｰｲｯ｣･ｾ＠
so de sualimação sob vácuo, a desenvolvida pelo autor no IPT( 1 • 2 • 3

> e 

utilizada na instalação experimental dessa instituição, e a devida a 

ｌ･ｦ･ｲｲ･ｲＨ Ｔ ｾ＠ desenvolvida -pouco depois e utilizada em usina da compa - · 
nhia Penaroya. O processo desenvolvido no IPT assegurou a obtenção 

de liqas contendo geralmente entre 2,9 a 9 % zn (excedido ｡ｬｧｵｾ｡ｳ＠ ve

zes na fase experimental),ao passo que o processo Leferrer produz li

qas que contêm entre 3 e 5 ' Zn. 
- . • I A eliminaçao previa do zinco residual visa principalmente a ｦｯｲｭｾＭ

ção de litargirio pastoso na primeira etapa do processo de copelação 

causa do arrastamento mecânico de glóbulos da liga residual. Embora 
recircule no processo, esse litargirio pastoso faz baixar o rendimen· 

to direto de obtenção da prata bruta na copelação. 

2 ·importante conhecer as condições sob as .quais o zinco é ･ｬｩｾｩｮ｡ﾭ
do do banho liquido, inicialmente solução de Ag, Zn, Pb e Cu, e, prin

cipalmente, a velocidade das reações que comandam essa eliminação. 

Reunindo dados experimentais obtidos há muitos anos, o objetivo 

deste trabalho é apresentar o tratamento cinético do processo e mos · 

trar que a eliminação se dá sob condições de elevada velocidade,asse
gurando a obtenção de teores finais de zinco muito baixos, ｨ｡｢ｩｴｵ｡ｬｭｾｾ＠
te inferiores a 0,01 %, evitando, em consequência, e de forma total,1 

formação de litargirio pastoso na primeira etapa do ｾｲ･｣･ｳｳｯ＠ de cope -

lação. 

2. FUNDAMENTOS ｾ＠ PROCESSO DE ELI!1INAÇÃO DE !!!QQ RESIDUAL 
O processo de retirada do zinco residual rP.stante no tratamento 

das crostas Parkes, ou das ligas enriquecidas dela ｲ･ｳｵｬｴ｡ｮｴ･ｳＨｓｾ＠ é u

ma extensão do processo desenvolvido pelo autor para a dezincagem do 
chumbo desargentado ＨｾＩ｢｡ｳ･｡､ｯ＠ essencialmente na ｭ･ｾｭ｡＠ reação, no sis
tema heterogéneo formado pelo zinco em solução no chumbo metálico li

quido e a escória da operação ､ｾ＠ ｾｭｯｬ･｣ｩｾｾｮｴｯＬ［ｯｯｲｾｮ｡､｡ｮｴ･Ｌ＠ de ｡ｰｲｾ｣ｩｾ＠



635 

vel fluidez, constituída .essencialmente por ｳｯｬｵｾｾ＠ líquida de PbO 
com As 2o3 , sb 2?3 e sno2 . 

"'!ui to embora no caso da dczincagem do chumbo se parta de um li ·· 

1uido que é essencialmente chumbo contendo zinco nas condiçÕes de ｾ＠
quil!brio, dependendo da temperatura em que é feita a retirada da 

Última c;rosta Parke·s, as mesmas reações tê:n lugar, e, o que é mais 

importante, com o mesmo mecanismo cinético, muito embora o teor ini

cial de zinco possa ser até cêrca de 15 vezes maior; a temperatura 
à qual é realizada a operação é de cêrca de 680 9C. 

A reação principal do.processo é 

ｾｾｾＫ＠ ｐｾｾｾｾｚｮｾ･ｬＫ＠ ｐｾｲｮｬ＠ (ll 
onde os ｬｮ､ｾｾ￩ｳ＠ ｾ＠ e ｾ＠ indicam as fase metálica e escória ｲ･ｳｰ･｣ｴＱｾ＠
vamente em que se encontram os reagentes e os produtos. Existem du

as outras reações secundárias, de menor importância no que diz res
ｾ･ｩｴｯ＠ aos aspectos quantitativos do processo, relativas às interações 
entre Zn e As

2
o

3 
e so

2
o

3
, consti tuint.es menores da escória de amole

cimento: 

3 ｾｾＩ＠ + 

3 ｾｾＩ＠ + 
F.ssas impurezas, que passam 

ａｳ Ｒ ｾ Ｐ ｬｾ＠ 3 ｺｾｧＩ＠ + 2 ｾｩｊ＠ (2) 
sb

2
o

3 
ｾ＠ 3 zno + 2 Sb (3J 

(e) (e) (rn) 
à fase metálica, em nada prejudicam a c2 

pelação; pelo contrário, sao mais oxidáveis que o chumbo e o sistema 

liquido inicial tem menor temperatura de fusão que a do PbO puro. 

A ｾ･｡￣ｯ＠ principal C!l se comporta corno urna reação de primeira 
ordem do ponto de vista cinético e o estudo experimental mostrou 

que a concentração de zinco s num instante qualquer ! depende da 
concentração inicial c

0 
e das condições sob as quais o processo e 

realizado (temperatura, proporção relativa de escória de amolecimen

to, a reação se dando na superfície tranquila de interface dos dois 

lliquidos irnisclveis, ou continuamente modificada por graus crescen ·· 
tes de agitação •.. quer a provocada por vazoês crescentes de gás iner

te quer por agitação rnecânica,de intensidade variável conforme o ｳｩｾ＠
terna adotado. Os resultados experimentais de dezenas de determina -

ções podem ser representados como feito na Fig. l. Ａｾ｡ｳ＠ condições 
que estão indicadas na figura,num ensáio em se partiu de chumbo com 

O, 130 ' Zn, o valor final de O, 001 % Zn foi. atingido e'll 6 3 minutos; 
se se tivesse partido de chumbo com 0,500 % Zn a eliminação do zinco 

.. até 0,0005 '• ou 99,90' do zinco inicial, seria atingida e:n 87 rnin. 
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A representação dos resultados experimentais obdece à referida 
lei, e, na forma integrada, se pode escrever 

-kt 

onde k 

c Ｍｾ｣ Ｐ＠ e 
é a constante de velocidade da reação, em !llin-1. 

(4) 

Esse parâmetro, para temperaturas aci!lla de 560 9C (temperatura 

mínima de fusão das escórias que contenham de 67 a 79 \ PbO, de 12 
a 24 I As2o3 e de 3 a 10 \ Sb203 , além de cêrca de l \ Sn0 2le para 
determinado valor da relação em peso escória de ｾｾｯｬ･｣ｩｭ･ｮｴｯＯ｣ｨｵｾｯ＠
com zinco, varia com a temperatura segundo a lei de Arrhenius 

-0/RT 
k=•. e (5) 

onde ｾ＠ energia de ativação tem o valor Ｈ･ｸｰ･ｲｩｾ･ｮｴ｡ｬＩ＠ de 6070 
cal/mol, ·!é a constante doa gases perfeitos, ! a te!llperatura ｡｢｡ｾ＠
luta à qual a reação é realizada, e ｾＬ＠ fator de frequência, pode 

ser correlacionado com o valor da relação,em peso, de escória de a
!llolecimento e o peso do chumbo contendo zinco, i (expresso em g/kg) 
pela expressão 

0,203 • == (j.l8) (6) 

Todos esses dados se referem à reação realizada em condições es
táticas (isto é,aem que exista qualquer agitação na superfície sepa
ratriz doa dois líquidos imisciveis superpostos). Quando, entretanto, 

o sistema é submetido a graus diferentes de agitação, o sistema con
tinua a se comportar como obedecendo à cinética das reações de ｰｲｩｾ･Ａ＠
·ra ordem, porem a constante de velocidade passa a ter um ' valor subs

tancialmente maior, e tanto maior quanto maia intensa a agitação. 
Chamando-se ｾﾷ＠ ao valor de k para um dado nível se agitação, se po
de escrever que 

k*='('k (7) 

ｯｮ､･ｾ＠ é o coeficiente de aumento da velocidade da reação co!ll a agi
tação! é determinado pela comparação com k em condições estáticas, 
nas mesmas condições de i e de !· é assim um valor expe'rimental. 

Para a agitação resultante da introdução de um agitador mecânico 
(hélice de 40 mm de comprimento, angulo 30 t, presa ao eixo de ｾｴｯｲ＠

elitrico girando a 1720 rpm) os valores experimentais ､･ｾ＠ variaram 

entre 17 e 30, dependendo principalmente de i e da temperatura. 

{ 
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Para j=25 g/kg, '( varia com a temperatura (absoluta) segundo 

fas= 29,6 + 0,017 (T- 803) (8) 

Para 730 9C o valor de'( é assim de 32 ·: a reação se düria em te!'lpo 
32 vezes menor do que a da reação realizada em condições estáticas. 

Assim, se o chumbo contivesse 9,73 % Zn, seria dezincado ･ｾ＠ 4,3 

min. 

1· DESENVOLVPIENTO .QQ PROCESSO ｾ＠ ELIMINAÇÃO DE ZINCO RESIDUAL 

No processo de destilação do zinco contido nas ligas enriqueci

das em zinco e em prata,.realizado sob vácuo, em retortas de ferro 
f•.mdtdo, ｾＡＢＢ＠ ｾ･ｭｰ･ｲ｡ｴｵｲ｡ｳ＠ entre 750-770 9C, em te111pos entre 5 e 8 ｨｾ＠

ras, o teor residual fica em geral compreendido entre 2,5 e Ｑｾ＠ % 

Zn, partindo-se de cargas que em geral contêm de 20 a 25 % Ag, 64 a 

70 % Zn, 6 a 10 % Pb, além de baixo5teores de cobre que acompanha 

à prata na desargentação Parkes. 

A Tabela I reproduz as composiçÕes de lotes de ligas residuais 
obtidas no IPT no decurso de tratamento de algumas toneladas de li 

gas enriquecidas. 

Tabela ! 
ComposiçÕes de ligas residuais da operação sob vácuo 

amostra Ag Cu Pb Zn 
n9 ' % % % 

1560 60,23 12,10 22,83 3,84 
517 59,92 nd 27,80 2,49 
518 63,57 nd 17,0 6,80 

2092 48,5 B,lO 3fi.,20 1,55 
2144 59,66 9,90 26,40 14,70 

(§)1 50,4 10,0 15,2 18,3 
(§) 2 48,5 9,1 31,0 9,73 
(§) 3 53,0 9,8 16,0 25,2 
(§) 4 51,3 10,3 25,2 12,2 

ｾ＠ (§) da Tabela II 

Os resultados do estudo da dezincagem do chulllbo levaram o autor 
a tentar a aplicação do processo à eliminação do zinco das ligas ｲｾ＠

siduais, muito embora suas composições fossem bastante diferentes ｾ＠

muito mais elevados os teores de zinco. Além disso, as temperatu 

ras de fusão dessas ligas eram mais elevadas que a do ｣ｨｵｾｯ＠ satu -

rado por zinco, o que naturalmente exigiria temperaturas "'ais elev! 

das para a reação. Aplicando os resultados experi'llentais da df\zin·· 
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cagem sob violenta agitação a ligas com composições ｣ｯｾ＠ as da ｔ｡｢ｾ＠
la I e em temperaturas entre 650-680 QC, previu-se que se poderia ｾ＠

liminar o zinco em tempos inferiores a 5 minutos. 

As primeiras experiências foram feitas com o ｭ･ｳｾｯ＠ forno elétr! 
co que havia sido utilizado no estudo cinético da ､･ｺｩｮ｣｡ｧ･ｾ［＠ mos -

traram que, de fato, o zinco podia ser eliminado a menos de 0,001 ' 

em reação que durava menos de 3 minutos. A reação é bastante exotéE 

mica, o que podia ser acompanhado visualmente pela mudança de colo
ração do banho e pela rápida mudança 'do aspecto da escória, que pas ·· 

sava a ser pulverulenta, quando antes era muito fluida. 

Foi constatado que quando a escória de dezincagem se tornava 
pastosa, ｰｾｳｳ｡ｶ｡＠ a reter glÓbulos da liga metálica. Essa ､ｩｦｩ｣ｵｬ､ｾ＠

de, quando ocorria, podi·a ser obviada, fundindo-se essa escória em · 

excesso de escória de ｡ｭｯｬ･｣ｩｾｮｴｯ［＠ isso permitia recuperar quasi 
integralmente a liga dezincada. O mesmo acontecia quando a escória 

no fim da operação tinha aspecto pulverulento, retendo neste caso 
I 

menor proporção de liga. 

Os estudos experimentais visaram determinar: l) a proporção 
de escória de amolecimento necessária para a dezincagem, em relação 

à massa da liga original; 2) a proporção de escória de amolecimen

to para libertar os ｧｬｾｵｬｯｳ＠ arrastados na escória de dezincagem;3) 
o tempo necessário para dezincar a liga residual, em determinadas 

temperaturas; e 4) determinar os teores de prata nos dois produtos 

metálicos obtidos e determinar sua recuperação efetiva. 

Depois de concluidos esses estudos, passou-se a desenvolver o 
procedimento operacional, o que tomou pouco menos de dois meses. ｅｾ＠
consequência, e utilizando dois fornos delaboratõrio com capacidade 

util de cêrca1 de 40 kg de liga residual por carga, conseguiu-se' 
tratar ao todo cêrca de 3,2 t de ligas residuais, de cuja copelação 

resultaram, por fim, cêerca de 1700 kg de prata bruta, em seguida 

refinada eletroliticamente em células tipo Thum-Balbach. 

!• DESCRIÇAO DA OPERAÇAO 

A dezincagem da liga residual foi realizada em dois fornos ･ｬｾ＠

tricos, de cadinho de aço cromo-niquel, de fabricação Hevy Duty e 

que eram utilizados no IPT em estudos de tratamento térmico de aços 
ｾｭ＠ banho de chumbo . os cadinhos tinham forma de tronco de pirâmide 

de base quadrada, de 178 mm de lado mAior e 140 mm de lado menor e 

I 
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altura de 355 mm; sua caP.acidade util de carga era de 40 kg, deixan
do espaço livre para a turbulência causada pelo agitador. Este foi 

construido no IPT e consistia essencialmente cm hélice de 40 ｾｾ＠ de 

comprimento, de duas pás, com ângulo de cêrca de 15 9 sobre o plano 

horizontal, presa ao prolongamento de eixo de motor elétrico de 0,25 

HP, girando a 1720 .rpm. As escórias de amoleci!llento empregadas, sub

?roduto dessa operação de refino de chumbo, tinham entre 67 e 79 % 

PbO, 12 a 24 % As 2o3 , 3 a 10 % Sb 2o 3 e 0,2 a 1,5 % Sno 2 . Foram ｰｲｾ＠

viamente britadas e moidas a -0,600 mm. 

A operação é ｩｮｩ｣ｩ｡､ｾ＠ com o carregamento e subsequente fusão da 
liga ｲ･ｳｾ｡￼ｾ Ｚ Ｌ＠ que ocorre entre 610 e 680 9C. A drosse de fusão não 

é retirada. A temperatura do banho metálico é elevada à faixa de 680 

a 720 9C quando se introduz a hélice do agitador, ligado em seguida. 

A escória de amolecimento é carregada progressivamente. A reação é 

exotérmica e sua conclusão é indicada.ao a escória adquirir aspecto 

pulverulento, sôlto, que cobre toda a superfície do banho. A super

ficie de amostra do liquido retirado com uma pequena concha, revela, 

ao se solidificar, aspecto brilhante sem pelicula de oxidação, tal 

como as de contrôle da dezincagem do chumbo(?), com a diferença po -

rem de serem os cristais muito pequenos. ｾ･ｴｩｲ｡､｡＠ a escória de de -

zincagem com auxilio de escumadeira, a liga metálica é. em seguida ｶｾ＠

sada em lingoteira dividida, dando pequenos lingotes de cêrca de 3 

kg cada um. 

ｾ･ｳｭｯ＠ sendo pulverulenta, e nao pastosa, a escória de dezinca -

. gem retem gotas da liga, a qual apresenta elevados teores de prata. 

Para sua recuperação é feita uma segunda operação, dissolvendo-se a 

escória de dezincagem em excesso de escória de amolecimento, e ･ Ｎ ｾ＠

proporção tal que sua fluidez final seja suficientemente ･ｬ･ｶ｡､｡ﾷｰｾ＠

ra não reter a liga. A liga liberada é pesada· e amostrada ｳ･ｰ｡ｲ｡､ｾ＠

mente e depois juntada à da reação de dezincagem. Nos estudos ･ｸｰｾ＠

rimentais foram tiradas amostras separadas e feitas as análises ｣ｯｾ＠

respondentes, para se conhecer com maiorsegurança a recuperação da 

prata. A escória final dessa segunda operação é posteriormente re

duzida no forno de cuba , recuperando-se assim eventuais pesos de ｰｲｾ＠

ta e chumbo metálicos ainda presentes. 

ｾﾷ＠ RESULTADOS EXPERI'oiENTAIS 

No tratamento experimental foram utilizadas ligas com teores de 

zinco muito mais elevados que os habituais, como os cinco primeiros 

da Tabela I, inclusive com o objetivo de verificar eventual adequação 
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do processo a esses teores anormalmente elevados. 

A ｔｾ･ｬ｡＠ II reune os dados principais de operação e os resultª 
doa obtidos. Todos os produtos foram cuidadosamente pesados e ｡ｭｯｳｾ＠

trados para análises qu!micas. Os tempos foram contados a partir do 
inicio do carregamento da escória. Na Tabela figuram também os ｴ･ｾ＠
pos ｣｡ｬ｣ｾｬ｡､ｯｳ＠ com base nas equações utilizando os dados obtidos e 
os tempos obtidos experimentalmente. Figuram ainda na Tabela as ｲｾ＠
cuperações da prata na liga dezincada em relação à prata contida ! 
nicialmente na liga residual da destilação sob vácuo. 

Com os valores obtidos experimentalmente foi estabelecida a 
correlaçio entre a proporção de escória de amolecimento ｮ･｣･ｳｳ￡ｲｩｾ＠
para a dezincagem, em relação ao conteúdo de zinco na liga residual· 
para a la operação. A correlação está representada na Fig 2 e po
de ser representada pela equação 

E -t'-. o ,025 + o ,0375 (Zn - 5) (9) 

na qual E1 e L são,respectivamente, as ｾ｡ｳｳ｡ｳ＠ da escória de ｡ｭｾ＠
lecimento e de liga residual para a dezincagem ( E1 não inclue o 
peso necessário para tratamento da liga de dezincagem) , e Zn é o 

teor de zinco na liga. 

As escórias finais obtidas na dezincagem foram analisadas e su
as composições foram reunidas na Tabela III 

ｾＡＡＡ＠
Composições ｾ＠ escórias ｾ＠ de ､･ｺｩｮ｣｡ｧ･ｾ＠

amostra PbO As203 Sb203 ZnO Ag 
n9 

' ' ' ' ' 
2202 50,2 17,0 11,2 16,5 n.e 
2203 49,2 16",8 10,8 16,3 n.e 
2204 52,0 21,6 11,2 15,1 n.e 
2205 54,3 21,0 10,5 13,4 ｮＮｾ＠

n.e ｾ｡ｯ＠ encontrado 

Os resultados de análises ｱｵｻｭｩ｣ｾｳ＠ de amostras referentes a 12 

operações de dezincagem foram reunidos na Tabela IV • 

Esses resultados mostram que todas as amostras não contêm zinco, 
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ｾｉｉｉ＠

ComposiçÕes de ligas residuais dezincadas 

amostra Aq Cu Pb Zn 
n9 

' ' ' ' 
2095 44,1 8,65 32,8 n.e 
2096 49,8 8,98 34,3 n.e 
2097 44,7 8,20 34,8 n.e 
2098 42,1 8,87 41,6 n.e 
2099 42,5 8,60 36,0 n.e 

2100 42,8 12,3 33,2 n.e 
: :o1 45,8 8,45 36,9 n.e 
:.i.l.u2 39,3 10,4 40,5 n.e 
2302 43,9 8,5 33,9 n.e 
2304 49,5 9,2 34,2 n.e 

2305 44,9 8,2 35,3 n.e 
2306 41,5 9,1 45,1 n.e 

-Notal n.e nao encontrado 

:.1elo menos acima de O, 01 %, e que são mui to elevados os teores de 

prata, ･ｮｴｲｾ＠ 39,3 e 49,8 '· 

Quanto aos teores de cobre, algo elevados, resultam da co-eli

ｾｩｮ｡￣ｯ＠ dessa impureza no processo Parkes. Naturalmente seria de

sejavel que a remoção das duas primeiras operações de refino do 

chumbo bruto tivesse sido mais completa. 

ｾﾷ＠ ｃｏｎｃｌｕｓｏｾｓ＠

1. A eliminaçl ao do zinco ainda presente na liga prata-chumbo 

depois da recuperação do zinco pela destilação sob vácuo, pode ser 

feita pela reação com óxido de chumbo da escória de ｡ｭｯｬ･｣ｩｾ･ｮｴｯ＠

de chumbo bruto. 

2. A velocidade sob a qual esta reação é completada (o teor 

final é inferior a 0,01 ' Zn) obedece à cinética da mesma reação ･ｾ＠

tudada para a dezincagcm do chumbo desargentado; os parAmetros de

terminados experimentalmente permitem calcular o ｴ･ｾｰｯ＠ ｮ･｣･ｾｳ￡ｲｩｯ＠

para atingir aquele valor final, nas temperaturas 680-710 9C, e os 

Vl\lores experimentai.s não diferem dos calculados em mais de 30 %. 

3. As ligas residuais dezincadas contêm em geral de 39,3 a 

49,8 % Ag, de 32,8 a 45,1 % Pb, de 8,2 a 12,3 % Cu e menos de 

0,001 % Zn. 
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4. Realizando o tratamento entre 680 e 710 9C com auxilio de a
gitador mecânico e com proporção de escória de amolecimento corres
pondente à equação (9), a reação completa-se em cerca de 4 minutos; 

a recuperação da prata é superior a 99,8 '· 

S. Por ser liga isenta de zinco, pode ela ser copelada com faci
lidade, diretamente em copela absorvente. 

6. Esse processo foi utilizado no IPT no tratamento de cerca de 
·3,2 t de ligas resultantes da recuperação de zinco sob vácuo. 
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Tabela !.!. 
Resultadoq obtidos em ｯｰ｣ｲ｡ｾￕ･ｱ＠ de ､ｯｺｩｮ｣｡ｧ･ｾ＠

- - -

etapa ou caracteristioo 
núnero da operdÇão 

1 2 3 

trata:rento da .!!2 ｾ､ｵ｡ｬＺ＠
peso da liga, kg 29,4 48,8 41,0 

tenperatura inicial do banho, QC 710 730 720 

CXXtJ.lOSição da liga: 

h:J, ' 50,4 48,5 53,0 
0..:., ... 10,:> 9,1 9,8 
A:>, ' 15,2 31,0 16,0 
Zn, ' 18,3 9,73 16,8 

esoórta arrolecinento carregada, kg 15,0 8,6 20,0 

liga metálica obtida, kg 27,4 45,0 38,2 

CXXtJ.lOSição da liga dezincada: 

Ag, ' 44,1 49,8 44,7 
Cu, ' 8,68 8,98 8,2 
A:>, ' 32,8 34,3 34,8 
Zn, ' 0,0 o,O 'J,O 

tratanento da esoória de dezincagern: 

esciirta carregada, kg 36,7 18,9 54,3 

liga metálica obtida, kg 6,35 2,9 10,1 

CXXtJ.lOSição da liga retirada: 

Ag, ' 42,5 42,8 45,9 
Cu, ' 8,6 12,3 8,45 
l'b, ' 36,'J 33,2 36,9 
Zn, ' 0,0 0,0 0,0 

peso total da esoória final, kg 51,7 27,5 74,3 

ｲ･｣ｵｰ･ｲｾ￣ｯ＠ da prata: 

no tratalrento liga residual, ' 
81,7 94,6 78,8 

da esoória dezincagern, ' 18,1 5,3 21,1 

total, 
' 

99,8 99,9 99;9 

- da reação: 

calculada, min 3,1 4,3 3,3 

exper1rrenta1, rn1n 2,5 3,25 2,0 

4 

43,6 

700 

51,3 
10,3 
25,2 
12,2 

12,4 

41,4 

42,1 
8,87 

46,1 
0,0 

30,1 

18,7 

39,2 
10,4 
40,5 
0,0 

43,5 

77,8 

22,2 

100,0 

3,4 

3,25 
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