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- “The life like we know it’s not possible without refractory materials” 

Charles Semler, The advancement of refractories technology never stop. Refractories World Forum 2014; 6(4): 27-35.

- “The world's most important but least known products”

Charles Semler, Refractories  - The world’s most important but least know products. Am Ceram Soc Bull 2013; 93(2): 34-35.

- “Refractories - the “silent partners” of manufacturing - make possible anything made of

metal, glass, or ceramic, and they are essential to petrochemical and chemical processing”

Guire ED. Refractories - Engineered, high-performance “silent partners”. Am Ceram Soc Bull 2014; 94(2): 26.

- O Bureau of Resources and Energy Economics estima um crescimento de ~ 9 % ao ano no

Mercado global de aço (Novas linhas de comboio na China e na India, construção civil na China, Jogos Olímpicos no

Brasil, …).
Scharrer, K.: Editorial, Refractories World Forum. 2013, Vol. 5 (3), pp. 1.

- Rigaud e Zhou preveem que o Mercado mundial de refratários em 2016 pode ser de 46,3

milhões de toneladas métricas.
Charles Semler, The advancement of refractories technology never stop. Refractories World Forum 2014; 6(4): 27-35.

O relatório do grupo ad-hoc para a definição de materiais críticos na União Europeia: “Critical

raw materials for the EU” recomenda a reciclagem por forma a:

Reduzir a necessidade de matérias primas;

Reduzir os riscos de fornecimento dos materiais críticos;

e, em muitos casos, poupar energia e contribuir para a redução do impato climático.

Tiess, G.: Minerals policy in Europe: Some recent developments. Resources Policy. 2010, Vol. 35 (3), pp.190-198.

Epstein, H.: A low Cost, Sustainable Source of Alumina for Thermal Insulation. Refractories World Forum. 2013, Vol. 5 (2), pp. 69-74.

Drnek, T., Seelig, M.: Resource Efficiency – Global Context, European Policy Initiatives and Responses of RHI, Berg und Huttenmannische

Monatshefte, 2012, 157 (4), pp. 156-159.

Reduzir os refratários enviados para o aterro:

é um contributo para a diminuição dos custos adicionais para as empresas;

é um valor adicional através da obtenção de materiais secundários.
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Compreensão das variáveis envolvidas durante o processo de reciclagem, como estudo

post-mortem:

- Análise dos perfis de difusão dentro do revestimento refratário e sua evolução microestrutural;

- Efeito de componentes presentes nos resíduos, como sílica (SiO2), alumina (Al2O3) e CaO, e fluxos

oxidantes (alcalinos e ferro) nos produtos finais (refratários e cimentos);

- O diagrama de fases de equilíbrio é usado como ferramenta para prever reações, tendências e escolher

parâmetros de processamento.

De Aza AH, Pena P, De Aza S, Raigón M, Gómez-Millán J, Domínguez C. Corrosion of a high alumina concrete with 

synthetic spinel addition by ladle slag (in Spanish). Bol Soc Esp Ceram V 2003; 42(6): 375-378.

Raupp-Pereira F, Hotza D, Segadães AM, Labrincha JA. Ceramic formulations prepared with industrial wastes and 

natural sub-products. Ceram Int 2006; 32: 173-179.

NA LITERATURA ENCONTRAM-SE DIVERSAS ABORDAGENS À RECICLAGEM DE 

REFRATÁRIOS:

ANÁLISE DOS MECANISMOS TERMODINÂMICOS:
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De Aza AH, Pena P, De Aza S, Raigón M, Gómez-Millán J, Domínguez C. Corrosion of a high alumina concrete with

synthetic spinel addition by ladle slag (in Spanish). Bol Soc Esp Ceram V 2003; 42(6): 375-378.

Refractarios Alfrán S.A. e Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC)

Objetivo: determinar o mecanismo de ataque (corrosão) de um betão de

“alta alumina – espinela” na linha de escória de colheres de transvase.

Composição inicial:

A espinela é a única fase estável em contacto com a escoria à temperatura de trabalho (1650 ºC), mas contém em

solução sólida teores consideráveis de Cr3+, Mn2+, Fe3+, e Fe2+ alterando a composição da fase líquida atacante,

tornando-a menos agressiva.

O processo de corrosão é promovido pela difusão na borda de grão dum silicato de magnésio fundido, alumínio e 

cálcio em equilíbrio com a espinela (Merwinita e Gehlenita)

O mecanismo de corrosão pode ser estudada/compreendida no sistema: Al2O3 - MgO - SiO2 - CaO.

Usaram 4 resíduos:

1) Lamas ricas em Alumínio  (processo de anodização) (A-sludge)

2) Lamas dos filtros de água potável (W-sludge)

3) Lamas do corte de mármore (Msludge)

4) Areias de fundição (F-sand).

Matérias primas comerciais:

Alcoa CT3000, alumina

Calcitec M1, calcite

Sibelco P 500, sand

2 classes de materiais produzidos/testados:

(i) Refratários (baseados em CA6)

(ii) Cimentos (contendo fases C3A, C12A7, C2S)

A presença de impurezas promove alterações nas propriedades

(resistência mecânica e refratariedade), pois aceleram o processo de

sinterização e as reações entre os constituintes.

Raupp-Pereira F, Hotza D, Segadães AM, Labrincha JA. Ceramic formulations prepared with industrial wastes and

natural sub-products. Ceram Int 2006; 32: 173-179.
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Nippon Steel (Japão) implementou a reciclagem de resíduos refratários com grande sucesso:

- Em 2005 os resíduos refratários enviados para o aterro foi reduzido para 0%. O uso de reciclados

refratários como material secundário nos novos produtos aumentou de 11% em 2001 para 32% in 2005.

- A adição de material reciclado diminui a resistência ao desgaste, devido à necessidade de aumento da

água adicionada pela presença de impurezas como a SiO2 e CaO.

- O teor máximo de material reciclado a adicionar ao novo refratário é de 20%. A resistência ao desgaste

diminui, mas é mecanicamente e economicamente viável.

Hanagiri, Seiji, et al. Nippon steel Technical Report nº98. Recent Improvement of

Recycling Technology for Refractories, 2008, July.

PROPOSTAS INDUSTRIAIS:

A industria metalúrgica no estado do Missouri (USA), é responsável por cerca de 7500 ton de

resíduos de refratários (99% iam para o aterro). A sua reciclagem reduziu o fluxo de resíduos

refratários depositados em aterro em 50%:

- Refratários de Alta Alumina, representam ~15% dos resíduos refratários no Missouri. Podem ser

reutilizados na produção de cimento Portland.

- A adição de 12% de resíduos refratários de Alta Alumina com matéria prima virgem pode-se obter

cimento com uma microestrutura semelhante ao cimento Portland.

- No entanto, o tratamento de resíduos refratários é economicamente não atrativo, principalmente devido

à dispersão de resíduos ao longo do estado de Missouri.

Smith, J.D., et al., Characterization and recycling of spent refractory wastes from metal manufacturers

in Missouri. Resources, Conservation and Recycling. 1999, Vols 25, Issue 2, pp. 151 - 169. 

PROPOSTAS INDUSTRIAIS:
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Arcelor Mittal Refractories (Polónia) para reduzir os custos de produção de refratários básicos

(em particular MgO), desenvolveu a seguinte metodologia:

Se as impurezas de SiO2, Al2O3, Fe2O3 e Cr2O3 não excedam 1 wt.% por cada elemento, o resíduos pode

ser utilizado diretamente na produção de produtos de magnésia-carbono.

No caso de um elevado teor de impurezas é necessário reduzir as frações refinadas para um nível

aceitável:

Andrzej K, Obszyńska L, Sułkowski M. The issue of use of basic refractory scrap. Proceedings of the
Unified International Technical Conference on Refractories (UNITECR 2013) 2013: 1365-1370

PROPOSTAS INDUSTRIAIS:

- Se os resíduos contêm mais do que 1 wt.% de Al2O3, é necessário um aquecimento

do resíduos acima de 1000 °C para a formação de compostos de alumínio e não

sofrerem hidratação.

- Quando se utiliza um resíduo de magnésia e de carbono-corundo, é necessário

aquecer a mistura a 1600 °C para permitir a separação por cores diferentes, ou seja,

o corundo-magnésia muda de cor quando são expostos a compostos de cromo.

PROPOSTAS INDUSTRIAIS:

Kakogawa Works (Japão) recicla mais de 30% aplicando uma metodologia eficiente de gestão

de stocks de refratários reciclados.

Os resíduos refratários de Al2O3 - MgO provenientes da fundição de aço têm muitas impurezas (escórias)

e também elevada porosidade quando comparadas com os tijolos.

Otake R, Sawada H, Nakanishi K, Kobayashi K. Development of a monolithic refractory using spent refractories.

Proceedings of the Unified International Technical Conference on Refractories (UNITECR 2013) 2013: 549-553.

Estes resíduos, juntamente com resíduos de tijolos de MgO - C, são utilizados em

refratários monolíticos.

Os refratários resultantes têm resistência à corrosão similar que os refratários virgens,

mas se forem sujeitos a arrefecimentos controlados é possível melhorar a sua

durabilidade.
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Resíduos de refratários de MgO - C e MgO, dum forno de arco elétrico são usados para

reparações e para a formação de “espumas”.

Onde os principais óxidos: CaO, MgO, SiO2, FeO e Al2O3, com base no diagrama de fases SiO2-CaO-

FeO-MgO foi proposto a adição de um condicionador de escória (MgO + C refratário reciclado) para

prevenir/controlar a saturação da escória.

Outras aplicações é a reutilização destes resíduos como aditivo para a formação de espumas. Onde a

formação de espumas a partir das escórias são obtidas pela reação do FeO com o C gerando bolhas.

Mas, a qualidade, disponibilidade e os custos de transporte são os maiores constrangimentos para estas

aplicações.

Kwong KS, Bennett JP. Recycling practices of spent MgO-C refractories. Journal of Minerals and Materials

Characterization and Engineering 2002; 1(2): 69-78.

A reciclagem de resíduos refratários de MgO-C e Dolomite foi proposta para induzir a formação

de “espumas” a alta temperatura.

No entanto, o ajuste de MgO e de carbono é fundamental para se obter um nível de FeO favorável à

formação de uma estrutura em “espuma”.

A.P. Luz et al. Recycling MgO–C refractories and dolomite fines as slag foaming conditioners: experimental and
thermodynamic evaluations. Ceram Int 39, 2013, pp. 8079–8085.
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Escórias de alumínio provenientes do processamento por plasma foram usadas como

componente fino de refratários (alumina calcinada e argilas refratárias).

Principais fases: MgAl2O4 (espinela), AlN (nitreto de alumínio), Al2O3 (corundum) , (NO)2Al22O34 (oxi-

nitreto de alumínio)

A fração de escória adicionada diretamente deve ser inferior a 5 wt.% por forma a evitar a formação de

defeitos (fissuras).

H.N. Yoshimura, et al., Evaluation of aluminum dross waste as raw material for refractories, Ceram Int 34, 2008, pp. 581–591. 

Finos resultantes do polimento de refratários (filtros de poeiras) são propostos para se

obter agregados artificiais utilizando um reduzido teor de ligante (CAC ou potássio).

Resistência à compressão de amostras verdes (não queimadas) foi inferior a 2.4

MPa, mas após queima aumentou para 36 MPa.

N. Malenšek , et al. Recycled granulate obtained from waste alumina-rich refractory powder by the cold bonding
process , Ceram Int 41, 2015, pp. 8996–9002. 

A reciclagem de blocos de dolomite quando expostos a agentes atmosféricos gera a sua

hidratação e obtém-se pós finos, que podem ser usados como condicionadores de solos e

agregados para a produção de novos blocos refratários.

Smith, J.D., et al., Characterization and recycling of spent refractory wastes from metal manufacturers in Missouri. 

Resources, Conservation and Recycling. 1999, Vols 25, Issue 2, pp. 151 - 169. 
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O uso de resíduos de refratários de alumina-grafite foi usado como componente de uma mistura de alumina -

grafite - carboneto de silício usado em carros torpedo.

Foi usada a separação magnética para a minimização de óxido de ferro.

A reciclagem de 30% de Al2O3-C como matéria-prima é tecnicamente satisfatória com vantagens

(redução dos custos de depositação em aterro, melhoria da qualidade de matérias primas (corundum,

zirconia).
Poirier, J., Use of Secondary Alumina-graphite as Raw Material of Alumina-graphite Silicon Carbide Refractories. 

Refractories WorldForum. 2013, Vols. 5, nº 3, pp. 97 - 100. 

Incorporação de resíduos refratários de fornos de arco elétrico em cerâmicas usadas na construção civil.

As impurezas são predominantemente compostas por Fe e Zn compostos que interferem nas

propriedades mecânicas e físicas de cerâmicas técnicas.

Vieira et al. Recycling of electric arc furnace dust into red ceramic. j mater res technol. 2013; Vol. 2, Nº 2, pp. 88 – 92

 Motivação para a Reciclagem de Refratários

 Estado de Arte e Casos de Estudo
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MATERIAL DE PARTIDA

DURITCAST, Águeda
Reciclagem do resíduos de desmantelamento de fornos de 
indução usados na fundição de aço

Analise uma amostra: post-mortem de um forno de arco

elétrico (desmantelado após ~120 corridas…)

Com o aumento da distância à face quente:

- o teor de Alumina e Magnésia diminui;

- o teor de sílica aumenta;

A separação por cores permite obter uma região

“branca” onde o teor de sílica é reduzido (ponto 4).

Oxide 

compound 
Hot face 

distance to hot face (mm) 

Dark region interface white region 

10 20 30 40 

Al2O3 53.5 68.0 71.6 72.6 78.6 

MgO 7.4 13.2 15.1 16.0 18.7 

SiO2 15.9 9.8 8.8 8.3 1.3 

Na2O 1.4 1.9 4.5 2.7 1.4 

Fe2O3 7.4 6.5 - 0.4 - 

MnO 11.8 - - - - 

TiO2 1.5 - - - - 

others 1.2 0.5 - - - 

 

Raw material 
Oxide compounds (wt.%) 

 Al2O3 MgO CaO SiO2 Na2O MnO Fe2O3 

Coral A 
min 

max 

66.6 

81.3 

30.5 

37.2 

1.0  

1.2 

0.76 

0.93 

0.96 

1.17 

0.03 

0.04 

0.17 

0.21 

Coral B 
min  

max 

59.4 

61.6 

34.7 

36.0 

0.69 

0.72 

4.19 

4.34 

1.03 

1.06 
- - 

Coral C 
min  

max 

65.8 

69.1 

22.3 

23.7 

0.85 

0.90 

7.04  

7.5 

1.24 

1.32 

2.17 

2.31 

1.65 

1.75 

 

A primeira parte do trabalho consistiu na análise de 3 

composições:

“Coral A” – composição comercial

“Coral B” – resíduo da região “branca” 

“Coral C” – resíduo da região “branca” + “escura”

Os materiais foram separados por cor e depois moídos. 

“Coral C”

“Coral B”

Análise DRX:
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1º OBJETIVO: – REPRODUZIR A COMPOSIÇÃO COMERCIAL

Correção da distribuição granulométrica

Após moagem, a fração grossa das classes de “Coral A, B e C” têm

uma distribuição similar, mas a matriz (partículas finas) apresenta uma

distribuição granulométrica muito diferente. Matriz PSD de “Coral A”

Raw 

material

Density 

(g/cm3)

Matrix PSD

d50 (m) d90 (m) SSA (cm2/g)

Coral A 3.92 15.9 33.8 2288

Coral B 3.79 18.3 35.3 2257

Coral C 3.69 16.3 34.2 2389

“Coral A” tem uma distribuição bimodal

Fração grossa de ~38 wt.% maior que 1180 m

Fração matriz de ~62 wt.% menor que 63 m (d90= 34m, d50= 16m) 

com módulo de Andreasen de q= 0,79.

“Coral B e C” foram moídos num moinho de maxilas SiC-W (jaw crusher, Retsch BB 200) divididos em várias classes de

tamanhos, caracterizados por difração laser. PSD similar à matriz do “Coral A” foi reproduzida pela mistura das classes finas

no programa EMMA - Elkem Material Mix Analyzer.

 Motivação para a Reciclagem de Refratários

 Estado de Arte e Casos de Estudo

Exemplos de sucesso pelo mundo

Um caso de trabalho em Portugal

 Materiais de partida

 Refratário “post-mortem” 

Trabalho preliminar / Conclusões preliminares
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 Separação magnética

 Desenho da composição 

 Resultados:

 Índice de Fluidez (seco/húmido), Mecânicos (MoR, Edyn), Retração, Porosidade, Densidade, DRX, SEM e EDX

 Considerações Finais
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Caracterização:

física,

Mecânica e

estrutural

TRABALHO INICIAL – FABRICO DOS PROVETES

secagem (110ºC, 24h)

Mistura
Matriz flutuante (stainless steel)

Prensagem: 100 bar

(barras 5 x 5 x 55 mm3) 

Sinterização (1200ºC, 1350ºC e 1500ºC)

Moagem

Design das misturas

(similar PSD)

COMPARAÇÃO DA EXPANSÃO LINEAR

(ASTM C134) após sinterização:

“Coral C” mostra uma expansão de 1.67% até 2.47% seguido de uma contração de 1.2%.

A contração entre 1350 °C e 1500 °C deve-se há presença de impurezas como o Fe2O3 e SiO2.

“Coral A” e “Coral B” expande-se gradualmente 

com o aumento da temperatura:

“Coral A” aumenta de 0.76%, 1.24% até 3.38%;

“Coral B” aumenta de 0.8%, 2.58% até 5.64%.
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De acordo com a ASTM C20, após 24h:

• “Coral A” tem a tendência para aumentar

com a temperatura:

1200 ºC: ~7% (má consolidação)

1350 ºC: ~15%

1500 ºC: ~19%.

• “Coral B” depende da temperatura:

1200 ºC: ~20%

1350 ºC: ~25%

1500 ºC: ~31%

• “Coral C” mostra uma pequena redução com

o aumento da temperatura:

1200 ºC:21.2%

1350 ºC: 20.6%

1500 ºC:18.8%

COMPARAÇÃO DA POROSIDADE

COMPARAÇÃO DA DENSIDADE

“Coral A” a densidade tem a tendência para

diminuir com o aumento da temperatura:

- desde ~3.2 g/cm3 para ~2.7g/cm3.

“Coral B” a densidade também tem a tendência

para diminuir com o aumento da temperatura: -

desde ~2.6g/cm3 para ~2.2 g/cm3.

“Coral C” mostra uma densidade relativamente

constante: ~ 2.6g/cm3.
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COMPARAÇÃO MECÂNICA

Flexão em 3 pontos: Compressão: 

A resistência mecânica (ASTM C133) do “coral C” é muito maior. Este resultado é consistente com a formação

de fases vítreas. No entanto, o mesmo processo de fabrico no “coral A” (comercial) apresenta os resultados

mais modestos.

ANÁLISE DRX

“Coral A”
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ANÁLISE DRX

“Coral B”

ANÁLISE DRX

“Coral C”
Ref Phase Equation

1 Sodium Aluminum Oxide Na2Al2O3

2 Corundum Al2O3

3 Periclase MgO

4 Spinel MgAl2O4

5 Ringwoodite (Mg,Fe)2SiO4

6 Iron Oxide Fe2O3

7 Aluminum tungsten oxide AlxWO3

8 Strontium Tin Oxide SrSnO3
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Al2O3

agregado

ANÁLISE MICROESTRUTURAL

“Coral A” “Coral B” “Coral C”

Fissura

Escória

• “Coral A” e “Coral B” mostra “qualidade” semelhante no interface entre agregado e a matriz.

• “Coral C” contém “grãos” de escória e fissuras que percorrem o provete até à extremidade.

“Coral A”, 1500ºC

Agregado Matriz

• “Coral A” apresenta uma boa “qualidade” no interface agregado/matriz.

• Verifica-se a formação da fase espinela promovida pela difusão entre altos níveis de alumina

(predominante nos agregados) e de magnésia predominante na matriz.

ANÁLISE MICROESTRUTURAL
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“Coral B”
Agregado Matriz

• “Coral B” tem uma estrutura muito similar ao “Coral A”;

• Mas, neste resíduo reciclado a espinela está presente a baixa temperatura (1200 ºC).

ANÁLISE MICROESTRUTURAL

“Coral C”

Agregado Matriz

• “Coral C” apresenta numerosas impurezas (iron oxide, tungsten, sodium, zirconium, titanium e

strontium, …), especialmente na matriz.

• Estas impurezas são não desejáveis para usar em refratários.

ANÁLISE MICROESTRUTURAL
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 Motivação para a Reciclagem de Refratários

 Estado de Arte e Casos de Estudo

Exemplos de sucesso pelo mundo

Um caso de trabalho em Portugal

 Materiais de partida

 Refratário “post-mortem” 

 Trabalho preliminar / Conclusões preliminares
 Trabalho Principal

 Separação magnética

 Desenho da composição 

 Resultados:

 Índice de Fluidez (seco/húmido), Mecânicos (MoR, Edyn), Retração, Porosidade, Densidade, DRX, SEM e EDX

 Considerações Finais

• Implementou-se uma separação por cores e obteve-se um resíduo de baixo de contaminação:

“coral B”;

• A moagem foi eficiente e “desenhou-se” uma mistura similar à comercial;

• A mistura “coral B” (com baixa contaminação) tem uma forte possibilidade de ser reutilizada

como material refratário;

• Do ponto de vista económico não há simpatia pela mistura “coral B”:

• "Coral C" apresenta muitas impurezas!

(iron oxide, tungsten, sodium, zirconium, titanium, strontium, … são pouco

desejáveis na composição de um refratário ou em aplicações de alta temperatura)

A reutilização da composição “Coral C” obriga a uma seleção e separação prévia.
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2º OBJECTIVO:

- Analisar técnicas de separação:

vibração mecânica

Separação magnetica

- Usar resíduos refratários no “desenho” de novos refratários. 



November 15

20

o A viabilidade de uma separação por vibração (densidade) foi analisada com 3 classes de

tamanhos:

Finos - “menos de 100 m” (d50= 4.51 m);

Médios - “menos de 850 m” (d50= 351 m)

Grossos - “maiores que 1180 m” (d50= 1977 m).

o 2 recipientes com o mesmo volume (200 ml), com diâmetros de 82 mm e 38 mm e 3 taxas

de vibração:

amplitudes de: 1.5 mm/s, 1.75mm/s e 2.0 mm/s, durante 30 min.

o Em todos os casos observou-se movimento de partículas, mas não uma segregação

(separação) eficiente.

VIBRAÇÃO MECÂNICA 

SEPARAÇÃO MAGNÉTICA

o A redução do tamanho de partículas do resíduo aumenta o numero de impurezas

exponencialmente.

o Neodymium (Nd2Fe14B) permanent magnet

Foram usadas as mesmas 3 classes:

Finos - “< 100 m” (d50= 4.51 m);

Médios - “< 850 m” (d50= 351 m)

Grossos - “> 1180 m” (d50= 1977 m).

Eficiência da separação magnética em função do tamanho
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ANÁLISE QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA APÓS SEPARAÇÃO MAGNÉTICA

o Após separação magnética, apenas a fração de resíduo com tamanhos grossos e médios não apresentam elevados

níveis de contaminação (Fe2O3, MnO, …), mesmo assim o SiO2 e o Na2O estão presentes em teores relevantes.

Não contaminado Contaminado

APÓS SEPARAÇÃO MAGNETICA

• “Os pós finos (matriz), são muito mais reativos que os agregados. Desta forma, uma regra geral para

um bom projeto é selecionar uma composição para a matriz mais resistente à corrosão que os

agregados”
Obregón et al. MgO-CaZrO3-based refractories for cement kilns. J Eur Ceram Soc 2011; 31(1-2):61–74

• Solução de compromisso: 

- Usar os resíduos como partículas grossas (agregados) na composição de refratários. 
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MATÉRIAS – PRIMAS

Propriedades

Raw material 
Density 

(g/cm3) 
d50 (m) d90 (m) 

SSA 

(cm2/g) 

CA25 3.56 4.42 11.5 6799 

CT3000SG 3.90 0.88 5.06 15293 

T60 (< 200m) 3.79 85.5 185.2 729.4 

Coral A finer  

(< 100 m) 
3.79 16.82 40.67 2202 

Coarse size waste 

(< 850 µm) 
3.47 351 834 161 

Medium size waste 

(>1180µm) 
3.62 1977 3600 0.491 

 

resíduos

DESENHO DA DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA (PSD)

 Raw material q= 0.21 q= 0.26 

Matrix 

CA25 1.0 

53.01 

1.0 

40.69 
CT3000SG 26.50 18.18 

AT60 10.20 7.70 

Coral A finer 15.31 14.34 

Aggregate 
medium size waste 25.52 

46.99 
30.61 

59.31 
coarse size waste 21.47 28.70 
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METODOLOGIA EXPERIMENTAL

o Homogeneização numa misturadora planetária de 2 composições (q= 0.21 e q= 0.26)

com água (0.160 e 0.175 gwater/m
2

mixture), ácido cítrico (1g), vazamento dos provetes (150

x 25 x 25 mm3) em moldes de aço inox, repouso durante 24h à temperatura ambiente,

secagem em estufa durante 24h a 110ºC, e sinterizados a 1350 ou 1500 ºC.

o Caracterização mecânica (ASTM C133), Zwick 1435 com célula de carga de 10 KN e

velocidade de 2 mm/min. Porosidade, densidade e absorção de água (ASTM C24)

realizada em todos os provetes. Previamente mediu-se a velocidade de propagação de

pulsos ultrasónicos e calculado o Edyn (BS 1881).

o X-ray difractómetro (XRD), Rigaku DMAX III1C, foi usado para analisar a evolução

das fases com a temperatura e a contaminação dos resíduos. Após polimento observaram-

se em SEM e analisaram-se através de energia dispersiva X-ray (EDX), Hitachi S-

3400N.

 Motivação para a Reciclagem de Refratários

 Estado de Arte e Casos de Estudo

Exemplos de sucesso pelo mundo

Um caso de trabalho em Portugal

 Materiais de partida

 Refratário “post-mortem” 

 Trabalho preliminar / Conclusões preliminares

 Trabalho Principal

 Separação magnética

 Desenho da composição

Resultados:
 Índice de Fluidez (seco/húmido), Mecânicos (MoR, Edyn), Retração, Porosidade, 

Densidade, DRX, SEM e EDX

 Considerações Finais
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FI (POWDERS/ CASTABLE)

Table 6: Flowability Index (FI). 

 

 FI (dried) 
Water added  

(gw/m2
mix)/ (gw/gmix) 

FI (wet)* 

q= 0.21 93 

0.160/ 0.073 44 

0.175/ 0.080 88 

q= 0.26 72 

0.160/ 0.053 0 

0.175/ 0.057 4 

(*) after mixture in mortar mixer. 

o O modulo de distribuição (PSD) influencia a fluidez (q0.21 >> q0.26).

o Claro, que o teor de água também melhora a aplicabilidade.

RETRAÇÃO LINEAR 

q=0.21 q=0.26
o Quando a temperatura e o teor de água aumentam a contração é

maior.
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POROSIDADE E DENSIDADE (ASTM C24) 

o A porosidade diminui e consequentemente a densidade

aumenta com a temperatura de sinterização.

o Na mistura q0.21 (auto-escoante) a adição de água não

afeta significativamente a porosidade.

o Na mistura q0.26 (vibrado) o aumento da água promove

menor porosidade. Aparentemente o aumento do teor de

água contribui para uma melhor homogeneização,

elevando o número de contactos e melhoria da

sinterização (aumento do MoR).

MOR (ASTM C133) e EDYN (BS 1881)

o A composição auto-escoante (self-flow, q0.21)

apresenta maior resistência.

o O aumento da temperatura de sinterização

contribui para um MoR mais elevado.

o Nas misturas auto-escoantes (q0.21) a adição de

água não influência a resistência.

o Nas misturas vibradas (q0.26) a adição de água

promove o aumento da resistência.

o O resultado do módulo de Young dinâmico valida os ensaios

de MoR.
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COMPARAÇÃO ENTRE MATÉRIA PRIMA VIRGEM E RECICLADO

o Composição auto-escoante, q= 0,21

q0.21

1500 ºC

1350 ºC

q21/1350ºC/0.160g/cm2 q21/1350ºC/0.175g/cm2 q26/1350ºC/0.160g/cm2

q21/1500ºC/0.160g/cm2 q21/1500ºC/0.175g/cm2 q26/1500ºC/0.160g/cm2 q26/1500ºC/0.175g/cm2

q26/1350ºC/0.175g/cm2

q0.26

SUPERFÍCIES DE FRATURA
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DRX
q= 0.21

Water= 0.175 g/m2

T= 1500 ºC

q= 0.21

Water= 0.175 g/m2

T= 1350 ºC

DRX

q= 0.26

Water= 0.175 g/m2

T= 1350 ºC

q= 0.26

Water= 0.175 g/m2

T= 1500 ºC
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ANÁLISE 
MICROESTRUTURAL 

q=0.21/Water=0.175g/m2/T=1500ºC

q=0.21/Water=0.175g/m2/T=1350ºC q=0.26/Water=0.175g/m2/T=1350ºC

q=0.26/Water=0.175g/m2/T=1500ºC

ANÁLISE 
MICROESTRUTURAL 

q=0.21/Water=0.175g/m2/T=1500ºC

q=0.21/Water=0.175g/m2/T=1350ºC q=0.26/Water=0.175g/m2/T=1350ºC

q=0.26/Water=0.175g/m2/T=1500ºC
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EDX

q=0.21/Water=0.175g/m2/T=1350ºC

Aggregate:

border centre

Al2O3 ~79.0 ~98.8

MgO ~18.3 ~0.9

SiO2 ~0.8 -

CaO ~1.9 ~0.3

Matrix:

Near of interface middle

Al2O3 ~94.1 ~97.2

MgO ~4.9 ~2.0

SiO2 ~0.6 ~0.3

CaO ~0.4 ~0.5

EDX

q=0.21/Water=0.175g/m2/T=1500ºC

Aggregate:

Al2O3 ~98.6

MgO ~0.6

SiO2 ~0.3

Matrix:

Near of interface middle

Al2O3 64.6 71.8

MgO 23.2 17.1

SiO2 8.5 5.9

CaO 2.3 4.0

Na2O 0.6 -

MnO 0.8 0.9
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EDX

q=0.26/Water=0.175g/m2/T=1350ºC

Aggregate:

border centre

Al2O3 66.2 – 75.9 74.9 – 93.6

MgO 16.6 – 20.9 5.2 – 20.8

SiO2 2.3 – 10.3 1.0 – 2.8

CaO 0.9 – 6.5 0 – 0.2

Matrix:

Near of interface middle

Al2O3 82.9 – 92.8 87.4 – 89.5

MgO 3.5 – 16.3 5.3 – 11.0

SiO2 0.8 – 2.1 0.7 – 2.7

CaO 0.7 – 1.5 0.9 – 1.1

Na2O - 0 – 0.7

MnO - 0 – 0.7

EDX

q=0.26/Water=0.175g/m2/T=1500ºC

Aggregate:

border centre

Al2O3 94.3 – 96.4 99.2 – 99.4

MgO 3.2 – 4.6 0.6 – 0.8

SiO2 0 – 0.6 -

CaO 0 – 0.6 -

Matrix:

Near of interface middle

Al2O3 42.9 – 80.6 72.9 – 86.3

MgO 9.7 – 55.8 5.1 – 19.7

SiO2 1.4 – 5.4 4.7 – 5.0

CaO 0 – 4.0 2.3 – 3.3

Na2O 0 – 0.3 0 – 0.6
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EDX
ANÁLISE DAS IMPUREZAS

white large 

aggregate:

Al2O3 28.5

MgO 5.8

SiO2 3.1

CaO 0.6

Fe2O3 38.5

Cr2O3 16.9

MnO 3.0

NiO 3.6
q=0.26/Water=0.175g/m2/T=1350ºC

Aggregate with high porosity

Al2O3 47.9

MgO 3.0

SiO2 31.4

CaO 17.7
q=0.26/Water=0.175g/m2/T=1350ºC

white small particles:

Al2O3 6.8 – 10.4

MgO 1.8 – 2.7

ZrO2 (Zr?) 85.6 – 90.5

TiO2 0.9 – 1.3

q=0.26/Water=0.175g/m2/T=1350ºC

q=0.21/Water=0.175g/m2/T=1500ºC

white small particles:

Al2O3 69.3

MgO 1.3

SiO2 3.3

CaO 0.8

ZrO2 23.1

MnO 2.2

EDX
ANÁLISE DAS IMPUREZAS



November 15

32

o A redução do tamanho das partículas dos resíduos promove um aumento exponencial das

impurezas:

- é mais difícil de separar as impurezas nos pós finos;

- o pequeno tamanho das impurezas promove um sistema mais reativo;

- uma metodologia eficiente é desenhar um refratário usando os resíduos reciclados como agregados numa matriz

limpa.

o A separação magnética das impurezas de ferro permite obter um sistema estável:

Al2O3 – MgO – SiO2

- este sistema, projetado para um refratário auto-escoante (self flow refractory castable, SFRC), permite obter boas

propriedades:

FI= 88%; LS= 1.29%; P= 10%; MoR= 39.6 MPa; Edyn= 276 GPa

- nas mistura auto-escoantes (SFRC) o resíduo reciclado é significativo: ~ 47 wt.%

- as propriedades este sistema pode ser melhorado com a otimização da matriz;

CONCLUSÕES

 Motivação para a Reciclagem de Refratários

 Estado de Arte e Casos de Estudo

Exemplos de sucesso pelo mundo

Um caso de trabalho em Portugal

 Materiais de partida

 Refratário “post-mortem” 

 Trabalho preliminar / Conclusões preliminares

 Trabalho Principal

 Separação magnética

 Desenho da composição

 Resultados:

 Índice de Fluidez (seco/húmido), Mecânicos (MoR, Edyn), Retração, Porosidade, Densidade, 

DRX, SEM e EDX

Considerações Finais
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Resíduos Refratários

Moagem grossa

Separação magnética

Composição do resíduo (impurezas)

Lixiviação (HCl, NaOH,) ?

Desenho da composição granulométrica

Desenho da composição química

Peças refratárias
(distribuidores, canais/gitos

Substituição de matérias primas 

(areias de fundição)

Fração grossa (agregados)

Aditivos
(Suspensões, tintas, condicionadores de solos) 

Fração finaMoagem secundária?

SFRC/Pressing

Recolha, separação e seleção!

Controlo de qualidade!

Gracias por su atención!

Obrigado pela vossa atenção!
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