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R E S U M O

Apresenta-se um estudo sobre bentonitas brasileiras em areia.. de
moldagem a verde, objetivando-se examinar o seu comportamento com relação a
incidência dos defeitos de fundição. denominados de í'Esc3mãs" e i'penetração por
explosão'i, bem como avaliar a sua durabilidade em ateia de sistema.

Sáo.:discutidos, com base na literatura, aspectos fundamentais de

bentonitas em areia de moldagem e os mecani.smos de formação dos defeitos de
fundição em estudo. apresentam-se também informações da literatura sobre ben-
tonítas brasileiras.

[] trabalho experimental, conduzido principalmente cüm uma bento-
nita sádica brasileira comercial, de Boa vista, Campina Grande, consideradade
boa qualidade, revelou que'a incidenci.a de escamas e de penetração por explo-
são e maior com a bentoni.ta soda.ca brasileira do que com as bentonitas soda -
cas naturais americana e argentina.

Elsta alta tendo;nela a escamas da bentonita sádico brasileira se-
ria devido, principalmente, a presença de contaminantes na areia de '-mól'darem

(su].fatos e sulfatos, cloretos e arnonia) provenientes de diversas fontes ( pé
de carvão, bentonita, agua, etc.). [Js contaminantes diminuem a resistência a
umido e verificou-se que este efeito e mais acentuado nas bentc3nitas sádicas
tratadas (brasileira e alemã) do que nas médicas naturais (ampp.icana e argen-
tina). f\lêm disso, as berltonitas sádicas brasileiras de 8oa Vista, Campina

Grande, Paraiba, possuem maiores 'uEÜTE6 de cloretos do que as bentoni.tas ar -
dentina, alemã E americana, de mod.J que e maior a introdução i=iEstES contami -.:
nantes com o uso de bentonita sodit;a brasa.].eira. Verificou-se lambem que a
influência de sulfatos (e sulfatos) solúveis e da amónia em diminuir a resis-
tência a umido poderia ser neutra].izada por adição de carbonato de bário.

Eom re].açao a penetração por explosão, o comportamento da bento-
nita sádica brasilei.ra seria deva.do a alta permeabilidade da areia de molda -
gem (provocada pela elevada dispersabilidade desta bentonita) e ao alto falar
de exp]osao (devido a morfologia do fi].me li.gente sobre o grão de areia).

A gi'anulometria da areia-base seria a principal variável sobre
a qual poder-se-ia aduar, no sentido de minimizar a incidência de penetração,
apresentando-se inc].usive um âbaco para alteração do módulo de f'inul'a, quando
da substituição de bentonitas.

[Js resultados -experimental.s mostraram'Lambem que as bentonitas de

Boa vista, Campina Grande, apres.untam durabilidades bastante distintas, sendo
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que a durabi]idade da bentonita soda.ca brasileira em exame e spnsive].mente in
fedor a das sádicas naturais.

Propõe-se ainda um melada para estimativa do consumo de bentoni-
tas em areia de sistema, a partir de resultados de ensaios de laboratorio.
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RBSTRACTS

A..study abo.ut brasi]ian bentonites in green band mou].ding is
presented. The main objectivo is the evaluation of its behaviourccJncerning to
the incidente of scab and explosion penetration defects, as uell as its
durabi].ity in foundry system sande.

The fundamental aspects relatei to bentonites in green Band and
the mechanisms of the refered casting defects are discussed. ]t is a].se

presented general data about brasilian bentonites based on the technical
literatura.

The experimental uopk uas. cpppiçd.g.ut mq.i.n].y ui.th.a.gopd quality
foundry grade brasilian sodium bentonite from Boa Vista - Campina Grande -
Paralba. The resu]ts shoued that the scab and exp].osion penetration tendency
uas high uhen the brasilian sodium bentonite uas used, in comparison uith
natural soda.um bentonites, such as the american and the argentino ones.

Thi.s high scab tendency causei by the brasilian sodium bentonite
l.JOUld be explained by the presente of trama compounds in the Holding band
(ch[ürides, su].fatos and ammonium). This compounds ].Quer the uet tênsi].e
strength and this effect is greater in the case of the treated . sodium

bentonites (brasi[ian and german) than in the natura]. sodium bentonites
(amepican and argentino): in additi.CJn to this influente, 'the chlopide content
of the brasilian sodium bentonites from Ecoa vista - Campina Eirande is higher
than tule amount of this kind of compound in the argentino, arí!=rican and
gerinan bentonites.

The resulta, hObJeVer, shoued that it is possible to supress
the mentioned effect of soluble sulfatos and aümoni.um, in lou2ring the uet
tensile strength, by additions of bati.um cabonate

The adverso effect of the brasilian sodium bentonite, concerning
to the high. explodi.on penetPati.on tendency, uould be attributed to . the
high permeability ilf the molding Band promoted by the hi.gh dispersion
tendency of this particu]ar bentonãte, and to the high exp].osion factor
to the morphology nf the binder fila over the sana grains.

This high tendency tn penetration defects in this case cou].d

be minimizem if it is provided an increase of the grain'fineness number of
the base Band. The available data for the suitable alterations, bJhen the
bentonites are to be chanUed, are presented in a nomogram

due



íhe experirn.ental resulta alba demonstrated that the bentonites
fpom Boa Vista - Campina Grande present verá diffp"ent durabiliti.es and
that bhe durabi].ity of the tested bi'asilian sodium bentonite is r. apprêciábly
[ob.JeF than the natural. sodium bentonites.

It is fina].ly proptisçld a rnetrlod for estimati.ng the bentonite
consumption in foundry Band systems, based on the data resultinq from
laboratory teses.



1. iriTnoouÇHü

0 }lrocesso üe moldagem em areia a verde tem recebido constantesa
pri.moramentog, sejam de equipamentos, sejam de materiais, o que continua acr.g
denota-].o como um dos mais vantajosos, principalmente em produção sei'!ada de
peças pequenas E medias, apesar da concorrência crescente dos processos com

gigantes quimictJS.

Sabe-se que o ligante e o principal constituinte de uma areia de
moldagem, e dai o esforço em se conhecer melhor o comportamento de cada tipo
de ligante, comportamento este que inclusive delimi.ta a af3licabilidadc? de ca
da pi'acesso de moldagem. Da bentonita, ].içaante utilizado em areia.a verde ,
exige-se uma se:ie de propriedades, que podem ser sintetizadas como sE! segue:

fornecer boa í-loldabi.lidado a areia;
apresentar bai,xa tendência a defeitos de fundição;

- fornecer boa desmoldabilidadei
- possuir alta durabilidade.

13er.aumente uma bentonita não satisfaz simultaneamente todas es--

t;as exiljencias. Assim, poJ:' exemplo, a bentonita sodica natural americana aprg.
senta baixa tendência a provocar defeitos de fundição e possui alta durabili-
dade, fornecendo entretanto baixos valc3res de propriedades a verde (de modo

que a moldabilidade da areia de maldagem FiEH sempre e satisfatória) e resul -
bando também em dificu].dados de desmoldagem. Deste mêdo, e comum a utilizaç;o
conjunta de bentonita sodica hatura] com bentonita ca]cica, ja que esta il].u-
ma fornece boas propriedades a verde e Ótima desmoldabili.dada (suas dEficiEna
Dias seriam com relação a defeitos de fundição e durabilidade). Esta associa-
ção de bentonitas sádica e câlcica, amplamente empregada nas Estados Unidosda
America, espalhou-se para outros países, e e ainda usual no Brasil.

No Brasil, a substituição de bentonitas importadas em fundição
iniciou-se com a bentonita calcica, e esta etapa foi efetuada sem grandes di-
ficuldades técnicas, ja que existem bentonitas calcicas brasileiras que for -
necem propriedades semelhantes as americanas. Entretanto, a substituição de
bentonitas sádicas importadas tem sido realizada com dificuldades, principal
mente no que se refere a tendência a defeitos de fundição e durabilidade, de
modo que ainda e bastante grande a quantidade de bentonitas sádicas importa
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[Jé problemas encontrados com a utilização de bentünitas sádicas,
brasileiras, baixa durabi]idade e a].ta]incidência de defeitos de fundição ,



principalmente escamas e penetração. por explosão, conduziram então ao seguia.
te questionamento: tto q:ie deve ser alterado no processamento das ben bonitas e
na tecnologia de fundição de modo a viabil.izap a utilização ampla de bentoni-
tas brasileiras?u.

[] presente estudo enquadra-se assim nesta linha de trabalho, exg.

minando-se o comportamento de algumas benbonitas brasileiras, comparativamen-
te as importadas. Deste modo, o trabalho tlpi.gins-se! de uma dificuldade prati-
ca, e esta orientação tecnológica influenciou todo o planejamento experimen -
tal. Dai decorre a sua relativa abrangência, examinando-se uma serie de aspeg.

Deve-se mencionar ainda que i] grande diversidade de aplicações de
argilas torna o seu estudo uma área comum a diferentes taspecialidades da ente.
nharia, o que resu].ta muitas vezes em dificuldades de comunicação entre os se
tope:s envol-vidas. Isto é Particularmente sensível na arc3a de fundição, pois
as dificuldades verificadas na utilização de bentonitas brasileiras ern areia
de moldagem, af)asar de conhecidas, não foram suficientemente divulgadas de mg
do a despertar o interesse das equipes brasileiras de especialistas EiR argi
las, que tem FTublicado valiosos t.rabalhos principalmente na élrea de fluidospg.
ra perfuração de poços de petróleo (1-13).

Ressalta-se ainda que a correlação entre conho'cimento fundamen -
tal e comportamento da bentonita em areia de moldagem nem sempre e suficien-
te para explicar os fatos práticos, muitas vezes devido a inexistência de mo-
delos que representem os fenómenos em questão. Deste modo, procura-se, na ana
liso bibliográfica, ressaltar os modelos existentes e, nas discussões dos re-
sultados do presente trabalho, sugeria' mecanismos que.aprimorem o entendimen-
to dos fenómenos registPados.

Na revisão bibliográfica que se segue, apresentam-se inicialmen-
te algun-s aspectos fundamentais sobre bentonitas. Posteriormente examina-se a
comportamento de bentonitas em areia de moldagem a verde, procurando-se caras
feri.zar as solicitações impostas ao gigante e, portanto, os requisitos dose -
haveis de uma boa bentonita. Seguem-se então a].gamas Informações da literatu-
r.3 a respeito de bentonitas brasileiras, campa: ds-as cüm bEntoRi'u8s estran-
geiras.

a

No trabalha experimental., estudou-se o comportamento de bentoni-
tas com relação a tendências a defeitos de fundição (escamas e penetração por
explosão) e durabilidade, aspectos consideradas problemáticos quando da subs-
tituição de bentonltas sádicas importadas por brasileiras.

2



[lbjetivando ainda gerar conhecimento fundamental que perúit]sse
uma melhor compreensão dos resultados obtidos, realizaram-se estudos de mür -
fologia de bentünitas em areia de moldagem e de dispersabilidade de bentoni -
tas.

Riem. disso, para o tratamento ae certos resu.Ltaüos aa ll'eratu -
i'a, bem como düs obtidos no presente trabalho, foi necessário que se dispuse.g
se de um modelamento matemático de sistemas de areia. Este modelamento, par -
cia[mente existente na ]iteratura, foi aprimorado- de modo a envo].ver todos 09
aspectos onde tal abordagem fez-se necessari,a, sendo apresentado na Apêndice
deste trabalho.

P
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2 REVISÃO BIBL10CRÃFICn

2.1 E3entonitas aspectos fundamentais

[] termo bentonita e definido, segundo 8 ttTeTmino]ogia de Materi-
ais Ref?atados da nüNT'i, como argila montmoril(}nitlca (esmectÍtica), muito
p[astica, .proveniente . de alteração de cinzas vu].caninas (].4). Assim, o termo
bentonit8 esta ]igado a uma origem geo]Ógica especzf]ca (].5). Entretanto, es-
te nome fol estendido pai'a argilas montmoriloniticas (esmecti.Ligas) não origl.
naftas de cinzas vulcânicas, que apresentassem propriedades equivalentes ascle

origem de cinzas vulc;nucas (15).
As bentonitas apresentam, alÉlm da montmorilonita (esmectita), CE=

ta quantidade de impurezas, como fe].dspatop quartzo, gípsital carbonato decai.
cio, blotita, mica, mayneti.ta, pi.Pita, etc (16). Estes mineral.s acessórios a-
PeLam significativamente o comportamento da bentonita na areia de moldagem, ,
como a ?eslstgncla ; cornppessãc] a verde, a seco e a quente (16).

f\ montmorilonita (esmectita), principal constituinte da bentoni-
ta, possui a estrutura crista].ina representada na figura 1, constituída . por
duas folhas tebraédpícas de silicato, com uma folha central octaãdríca, uni -
das entre si por oxigenios comuns as folhas (15). fiçJura 1, apresenta !uma

estrutura idealizada, ja que o alumínio da folha octaedrica pode ser substi -
cuido lsomorficamente por magnésio, ferro e outros, bem como o silício das r2.
lhas tetraéldricaspode sofrer substituição pelo alumilnio (15). Isto resulta na
formação de series continuas de al'gi].ominerais, cujos membrati extremos cona
tam da tabe].a l. [Jbserva-se nesta tabela que o termo montmopi]onita designa
tanto um aréilomineral como o gl'Lido de al'-gilomi;nel'ais- Deste rrtodo, tEm-se pl'g.
curadc3 i.ntroduzir o termo esmectita para designar o grupo de argilominerais
(].5), nomenclatura que seta utilizada neste trabalho.

A substitui.ção isomàrflca resulta Lambem no desbalanceamento de
cargas na estrutura cristalina, G que -e compensado pela presença de cations
externos a camada de sílica. C8++, Mg++, H+, K+, Na sao os cations mais co -
mumentc: encontrados (17), e não estão fixados irreversivelmente, podendo ser
trocados onr outros c;ltions (15).

%
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FllG. 1 : Estrutura da montmoriloni.ta
(esmectita) (17).

TABELA i: Argilominerais constituintes do grupo da montmorilonita ou esmecti
ta (15).

4EgiloHLneral
P PP

FormLtla estrlitural da metade da célula uni.Latia

Montmorilonita

Saponita

Sauconita

Hectorita

Beidelita

Nontronita
P

Volconscoita

[],33 M't'.(A]].,67MgÜ,33) Si4Dlo(0H)2

[],33 M'. Mg3 (Si3,67A]D,33) O]t] ([IH)2

[],33 M+. (Mg, Zn)3. (Si.3 67 A]0,33) OIO

[],33 M'.(M9i Li)3(Si3,67 A]'0,33) Olo(0H)2

[],33 M'. A12 (Si3,67 A]D,33) QIQ (iJH)2

ü,33 M+. Fe2 (Si3,67A]0,33) Q10 (OH)2

[],33 M".(Fe, Cp, A])2(S], A])z} 010 ( H)2

.L + . . P .

M' representa o cation trocave].



p A habilidade com que os 8 gilonline rai.s retém catiüns de forma tro
cavel e medida pe].a capacidade de troca de cations (CTC) (].5). As esmectitas

sentam alta capacidade de troca de cations, como mostra a tabela 11. Vala
pes ti.picos de algumas bentonitas podem sei' vistos nas tabelas 111 e IV.
A capacidade de troca de cations, na esmectita, g principalmente função da
substituição isomÓrf!=a no reticulado (8[J% da CTi;) e, em menor escala, de li-
gações químicas interrompidas ao longo das arestas (2[J% da CTC) (].5).

TABELA 11: Capacidade de troca de cations de argilominerais (18).

TF\E]ELA 111: Ó;ltions tpoc;fieis de algum-las bentonltas (16).

ND - não determi.nada

6

nrgílomineral CTC (meq/IOO g)

Caulinita

Ha[oisita - 2H2[]
Ha[oisita -- hH.[]C

Esmectita
llita
Vermiculita
C].apita

Sepiolita - atapulgita

3 - 15

5 - 10

10 - 40

BO - 150

10 - 40

IDO - 150

10 - 4Ü

Tipo de bentonita ++
Mg++ Na   (mea/lona)

r
Sádica natural
( bJvominQ)   2 - 5 65 1 - 2 85 - 100

Calcica (Mississipi
e Alabt)ma ) 74 - 84 ND 1 - 2 ND 75 - 85

Tratada (EuFODa) ND ND ND ND 80 - 1ÜO



TABELA IV: Capacidade de fraca de cations de a].gumes bentonitas (19).

Deve se mencionar ainda que o tipo de substitui.çao isomorficanão
Bretã somente a capacidade de troca de catiüns, mas também a intensidade cla

interaçào que se estabelece entre o c;tion trocavel e o r-eticulado da esmecti
ta. Grim (17) considera que, revi.do as di.stancias envolvidas, a substi.tuição
isomorflca na fo],ha tetraédrica resulta em i.nteração mais forte com o camion
trocavel do que a substituição isomorfica na folha octaedrica.

Ê posszve]. ainda a ti'ansformação de uma esrnect:ita cgl].Giba em se

dica, através da troca de cations Ca++ por Na+ (6, 15.-19). Esta troca de ca -
bons e uma reaçao química de dupla troca, sendo usualmente rc?alizada com car
bonato [Je sÉ)din. A reação pode ser expressa por (6):

esrnectita (Mg., Ca, Na, K, H) + Na2C03'--esmectita (Na) + Mg C;]3 + K2C03

+ H.0 + Cela

P P

Entretanto, diferentes argilas esmectÍticas pt3det1l apresentar difg
rentes respostas a este processamelnto (2[]). Assim, Zandonadi(21) mostrou que
a veloci.dado de troca de cata.ons por Na depende da natureza do argilcJmineral,
verificando que em argi.las nontror'incas a velocidade de troca e menor do que
em argilas montmoriloniticas. Hoff'nann (19) tambÉlm menciona que as caractere.é-
ticas mineralógicas da bentonita afetarlam a velocidade de tr13ca de cations ,
comentar:do que bentonitas basálticas praticamente não sofreriam troca.'apor se -

/
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dio

TambÉlm o tipo de camion trocavel pre-exi.atente na esmectita pode-

ria influenciar a velocidade de troca, observando-se que apresença de grande
quantidade de Mg'' dificultaria a troca de catiüns (19).

7

tipo de bentonita
A

procedência CTC (meq/lCJE] g)

Sodica natural
Calcica

P

Calcica
Calcica

C;laca (bas;].teca)

UJyoming - EUA
EUA

M:dit:rr;n.o
Suíça

M:di.t:,,;lne-

52

62



0 aquecimento facilitaria a troca de cations (19), o que tarnbem

foi verificado com esmectitas de Campina Grande, em trabalhos de Kiminami e
Ferreira (IO, 11). Entretanto, estes Últimos autores concluem que longos tem -
pos de cura (para troca de cations) conduzem a uma deterioração nas proprieda-
des da esmectita sádica; poreml a causa desta aparente anomalia nao esta clara
(10-12).

#

Estes são alguns aspectos conceituais a respeito de bentnnitas ,
necessários a compreensão de seu comportamen.to em areia de moldagem a verde,
assunto discutido a seguir

2.2 qg

2.2.1

Inicialmente apresentam=se aspectos morfologicos do filme ligante
em areia de moldagem a verde. A figura 2 mostra a distribuição de bentonita sg.
bre o grão de areia (22). Este aspecto flacular da bentonita foi verificadopor
varias autores (23-3[]). Quando a areia de mo].darem e compactada, as ' llgaçiie9
entre os grãos estabelecem-.ae cama apresentado na figui'a 3 (29).

FIG. 2 Morfo].agia do filme de bentonita sobre o grão de apela. 6%

sádica tratada (alemã) (22).
bentanita



FIG. 3 Estrutui'a do filme ligante entre dois grãos de areia
sádica natura] (ameri.cana). 84t] X (29).

z'
6 % bentónita

Em condições de alto teor de bentonita, alto teor de umídade ou
alto grau de compactaçao, o filme de bentonita tende a ser extrudado (26), a-
presentando-se como na figura 4. A compactação poi' compressão i'aduziria o as-
pecto flocular da bentonita, apresentando-se esta em pacotes, enquanto a es -
trutura resultante de compactaç;o por Impactos seria ainda flocular (26).

Certos componentes da areia de moldagem, como po de carvão, ai'g.L
la inerte e amido de cereal, acomodam-se principalmente entre os canais da es
trutura -f]ocu]ar da bentonita (26,3[]).

Com base nestas observações, IJenninger e G een (30) auferem um

modelo de ligação entre as plaquetas de argila, como apresentado na figura 5.
Segundo estes autores (30) a esmectita, antes da preparação da mistura, apre-
sentar-se-la em "pacotegn (figura 5-a), existindo quase que exclusivamente in
teraçõea face 8 face. Apta 8 preparação da mistura, as plaquetas de esmectlta
arranjar-se-lam segundo a figura 5-b, estabelecendo ainda apenas interaçaes
face 8 face (30). É claro que esta e uma simplificação da realidade, pois um

exame atento da figura 2 sugere também a exIBE;ncia de interaçaes face a ares
ta.

9



FIG. 4 Extrusão de bentonita entre dois graus de areia (26)

Cargas Superficiais
\

ã

g
$

g

(a)

FIG 5
Representação esquemática da dIsPosIção das plaquetaa de argila, antes
da preparação da mistura (a) e na apela preparada (b) (30).

10



FIG. 6
Morfologia do filme ligante na região de condensaçaa de vapor
9% bentonita sádica alemã (tratada) ]]JtJE] X (22).

B

Existem ainda desenvolvimentos teóricos nos quais procurou-fecal
cular a reslstêncl.a de areias de moldagem (31-33). Entretanto, como a morfolo
gia leal deste sistema é muito complexa , e difere paptanto sensivelmente dos
modelos (simp[es) adorados, os resu].Lados obtidos não tem sido ainda satisfa-
tórios (34). Na verdade, o estágio atuB]..; do üonhecímento parece caracterizar-
-se ainda pelas aprimoramentos dos modelos que pi'ocupam explicar, qualítatlvg.
mente, a regi.stêncla de areias de moldagem, modelamentos estes que sao descrl
tos a seguir.

A reslst;ncia de uma areia de moldagem pode oer entendida cama

devIdO 8 contribuição de duas parcelas: a adesão (da argila ao grão de apela)
%



e a coesão (da argila). A adeslão reflete-se la resistência da interface atei.a
/argila, sendo resprJnsavel pela aderência da argila a outras partículas.
n coesão afeta a resist;Roía interna da argila, ou seja, na areia de moldagem

condiciona a resistência in l;urna do filme de argila que envolve os grãos (35-
-37) (fig. 7). Estes conceitos (adesão e coesão), assim aplicados, nãa o êão
de modo rigorosamente conceitua1 (3B), pois como a ruptura provavelmente sem-

pre ocorre na agua presente, a denotninada adesão e na verdade a coesão do ri2.
me de agua entre o grão de areia e a parta-cu]a dE argi].a, e a chamada coesão

da argila e na verdade a coesão do filme de agua entre as partículas de argi-
la. Apesar desta !mprecisão de denominação, estes conceitos tem sido assim a-
plicados na literatura, explicando uma feri.e de fenómenos, e serão aqui utlll
zadüs.

COESÃO

FIG. 7 Forças adesivas e. coesivas, numa areia de moldagem (35).

[] teor de umídade da areia de moldagem influencia tanto a adesão

como a coesão, e seu efeito pode ser visto na figura 8, adaptada de trabalhos
da literatura (.31, 35, 36P 39). observa-se nessa figura que acima. de 15% umi-
dade (em relaç;o a argila), a coesão decresce (39) enquanto a adesão cresce
com o aumento do teor de umidade (31, 35).. A aderência de apeia de inüldRgem

excessivamente Úmlda ao modelo de fundição, e uma evldenci.a deste fato (40) .
Para cada tipo de argila existe um teor de umidade em que a adesão e igual a
coes80P que e conhECi.do por ponto de aderência (35). Papa bentonitas, :, este
ponto seria da opdern de 25% unidade (35). As areias de moldagem apresentam tg.
or de umidade superior ao ponto de aderência, pois a preparação da mi.atura se
e possível se as forças de adesão (da argi.la ao grão de areia) forem supera -
ares as forças de coesão; em caso contrario foi'mar-se-iam bolas de argila em

vez de fi].mes em torno dcls grãos (35).

Z
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Adesão

'(

K

Coesão

FIG. 8 : Efei:to do teor de unidade nas forças coesivas e adesivas, n1lma areia
de moldagem.

A variação da resistência a tende ccJm o teor de umidade da areia
de moldagem (fig. 9) ÉI então explicada cnm base nas propriedades coesivas e

adesivas, observando-se que acima de 25% agua (ponto de aderência) a resiste.E
cia da areia de moldagem e condicionada principalmente pela resistência coe -
sida do filme de argila (35). Realmente, em areias de;'moldagem (com umidade

superior ao ponto de adererlcia), a ruptura ocorre sempre no fi].me de a:rgi].a e
não na interface argila/areia (33, 4[], 42)., Mesmo em situações d= misturasnão
homog;nuas, a coesão ditaria a resist;nci.a, como mostra a fig. ]E] (35). Entre.
tanto, como em misturas nlào homageneas os grãos de areia nâo estão cr;maleta -
mente envolvidos por argila, o raciocínio complica-se. Neste caso, nasr.egiaes
com grãos nao completamente envoltos pelo filme ligante, o item critico e a
área resistente, (área esta que cresce com o tempo de mistura) (37). Como Q
ponto de aderência ORTPCP n;n variar com o tempo de miss-ura (43), pode-se su-
por que o aumento da área de ligação faz crescer igualmente as forças aderi -
vas e as coesivas, de tal modo que, mesmo -em misturas nao homogéneas, a coe-
são seria o i.tem critico. Visto então que numa areia de moldagem a coesão di-
taria a resistência, detalha-se a seguir a ligação entre as partículas de ar-
gila e água.

P
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78 74 70 66 % ARGILA

FIG. 9 : Influência do teor de umidade na ?eslstencia a compressão a verde de
areia de moldagem (35).

l

1 6

Min

74 72 70 68 66 6b ' 62 %ARGILA

FIG. IO : Influência do teiTXPO de mistura sobre a resistência a como:ressao a
verde de areia de moldagem (35).

\

Parece existir uma intima relação entre a I'esistencia coesiva - e
o numero de camadas monomolectilaras de agua revestindo as plaquetas de esmec-

tita. Assim, os resultados de Thiele e Macherauch (39) sobre o sistema bento-
nita + agua, presentes na figura 11, mostram.que a coE?sao cresce inicialmente
com o teor de umidade, ate coinpletap-se uma camada monomolecular de u13ua. - ]

n formação da segunda camada de agua reduz a coesão, ocorrendo uma variaçãoda
inclinação da curva de regi.stencia quando do inicio da formação da terceira ç.3
nada de agua.

Resultados semelrlantes foraiTt obtidos por Uennin.ger (44-h6), :: no

sistema areia + argila + agua (fig. 12), porém deslocados para maiores teores
de unidade. [Jbserva-se que o ponto de máxima resistência ocorreria para rela-
ção agua/argi]a de [],3[J:], correspondendo 8 existência de 2 camadas múnomole-

culares de agua cobrindo as tabelas de argila. [ls pontos de mudança de dure -
çao correspondem a formação de novas camadas de agua. As diferenças entre o

Z
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sistema argila + agua (fig. 11) e o sistema ureia + argila + agua (fig. 12 )

provavelmente são devidas a adesão. Assim, ate o cornllleto preenchimenxuo de ?
camadas de agua, as forças de coesão seriam predominantes, nao existindo uma

ligação eficiente entre as partículas de argila e os grãos de areia (46). Com

teores de agua superiores a 2 camadas, a adesão e alta, sendo a coesão o item
critico, pois as distancias entre as parti.Guias de argila.vão aumentando e a
intensidade das ligações vai diminuindo (4S). A fig. 13 ilustra a formação de
agua rígida proxima a partículas de argila e areia (h7). Resultados deAbramov
e Stepanov (h8), bem como de outros autores (5), realmente indicam a presença

de agua rigJidaííente ligada a argila.
\

g 16t'Bentantta Catcicg,./
/

/
/14 /

/
/

/

/

Bentonita Sádica

a 16 z0 2ü 28 3Z 3ó üo3
% AGUA

0.30
RELAÇÃO fAR61LA

Nq CAMAS.\S HONOF10LECULARES DE AGUA

32l 0 1 2 3 ' 4
N? CAMADAS MONOMOLECULARES DE AGUA

FIG. ll a) Resistência a camFJressao em função clo .teor de agua, pai's solici
taças paralela (1) a direção de prensagem dos campos-de-prova ..
Sistema argila + agua (39).

b) Dist;Raia basal entre as ]ame].as de esmectita ETR função do teor
de agua (36).
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F16. 12 : Propriedades de areias de moldagem eficientemente preparadas 6%beE

bonita sádica natural. (a) e c;l]c].ca (b), areia modu]o 6[] AFS (44).

l \ i ( t { 1 } 1 t tll
.t.\.i \ 1. it i.} l l l.i.Í l l l

Esmectita
Carga concentrada

Água rígido

Agua fluida

Água rígida

Cargas dispersas
Grão de areia

FIG. 13 Representação esquemática de orientação de moléculas de agua entre
t1lcula de esmectita e gr o de areia (47).

P

[] ponto de 45% compactabi]idade (situaç;o otima pai'a rna].darem )

coi'responderia a uma re]açao agua/argi]a de aproximadamente [],35, ex]àtindo
nes+ua situação duas a ires camadas monomoleculares de agua cobrindo as lape-
las de argiJ-a (45).

Rs interaço-es entre as partículas de argila, os cations troca -
fieis e as moléculas de agua sao discutidas por Patterson e Boenisch(49). Es -
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tes autores dist;briguem dois tipos de ligações:
- ligação superficial: ocorre entre as ]ame]as de 'l-gi].a e' as moléculas de a-

gua, sendo resultado, no caso das esmectitas, principalmente do desbalanceg.
mento de cargas provocado pela substituição isomi)Trica no reticulado da es-
mectita;

- ligação de solvataçao: ocorre entre os cations trocaveis e as moléculas de
agua.

#

P

a

tos a

n figura 14 ilustra os dois tipos de ligações constando da figu-
ra ].5 a variação das forças de ligação com o teor de urnidade. A força de liga.
çao superficial, cona teores de umidade acima da umidade otima, seria sempre

decrescente com o teor de umidade, enquanto a força da ligação de solvataçao
apresentaria um ponto de maximcJ. Este modelo permite explicar uma série de f3.

- a resistência a compressão a verde cresce com a capacidade de troca de ca -
bons da argi].a, como mostra a fig. 16. A capacidade de troca de cations e
uma medida da desbalanceamento de cargas da esmectita, ref].etindo }.F-(3rtanta

a força de ligação superficial (49);
o:;tipo de camion trcicl;vel parece não atentar a resistência a compressão. aves
de da mistura ([+5,46). Dra, a 45% compactabi]idade a ]igação de so].vala -
çao e pc)uco importante, sendo preponderante o efeito da ligação superficial;
sabe-se que a resistência na camada de condensação do vapor d'agua(resiste
cia a unido)ê muito afetada pelo tipo d}.: camion trocàvel preponderante, =e=
do maior para bentonitas sádicas do que para calcicas. Sabe-se Lambem que o
sadio interage coro maior numero de mo]ecu].as de agua do que o ca].cio (5) ,
resultando dai uma ligação de solvataçaa mais intensa nas esmectitas Bode -
cas, ordenando as moléculas (dipolos) de água a uma maior distancia ([F9);

- a presença de anians no sistema argila/agua, prt3venientes de impurezas na
agua ou do sa]. para troca de cations, f?az decrescer a resistência a traçao
a :amido (50, 51). A fig. 17 mostra que a presença destes anions diminui . a
ordenação das mo].eculas de agua, caindo portanto a força de ligação de sol-
vatação (50).

Todo este desenvolvimento teÉlrico a respeito da teoria da açao i.l
gente, fruto do esforço de muitc3s pesquisadores, conduziu a um melhor entendi-
mento dos fenómenos observados com areia dul moldagem a verde, como seta visto
no decorrer deste trabalho.
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Ligam;o de mo]ecu],as de agua nau superfícies de partículas de esmeg.

tira e na camada de hidrataç o dos catinns trocáveis (49).
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FIG 16 Permeabilidade e regi.sbe=
cia a compressão a verde
em função da adsürçao de
azul de metileno e do te-
or de esmectita da argi
la. 6% argila, un-idade

uma (49)

E

l01

.-<

Q

220

210

19

©e 0

170

l©
150

1 0

e
e

e
l e

l
E

$

8

2Wg
.( 100

10 20 30 40 44.2
ADSORÇAO BE AZUL DE METILENO {%)

L .L L ;! ! !;;:J
40 50 ® 70 80 90 1®
TEOR ES MECTiTA { % )

Partícula
esmectitu

FIG. 17 [Jrdenaçao das mo]ecu]as

de agua pelos cations
trocaveis. -A presença de

anions interfere nas po=
tes de ligação, reduzin-

.A . %

do a resistência a tra -
ção a Úinido (50).

PartÍcutcl de

esmecti ta

Partkula
esmectita

PürtÜula de
esmectita

19



2 . 2 . 2 f?Egpgraç 31t g& MiZ:ÇlJ:a

nspectgs conceituaJ:s

Na preparação da mistura deseja-se que a bentonita seja dispers,g
da sobre os grãos de areia e que a umidade seja distribuída homogeneamante na
bentt3nita.

n hentonita tende a aderir ao grão de areia quando as forças de.2

iJesão forem superiores as forças de coesão. Se a cc3esãcJ for superior a adesão,

torna-se difícil. individualizar as plaquetas de bentoni.ta, alagando-as sobre
os grãos de areia. Portanto, para uma rápida preparação cla mistura, e desejá-
vel que a adesão seja superior a coesão, ou seja, o teor de unidade, e'n todas
as partículas de bentonita, deveria ser suf3eFioF ao correspondente ponto de .a.

derencia (fi.g. 9).

Entretanto, a água adicionada no misturador não encontra todasas
FJarticulas de bPntonita individua[izadas. n bentonita, original.mente, E cons-
tituída por "grãos" ou "pacotes", como Se rJbsEFv8 na figura 18 (22). Tais "P,â
cotEsu são formados, na natureza, pel-a justaposição das plaquetas de esmecti-
ta E este arranjo dificulta a distribui.ç:lo de agua na bentonite, de modo que

no inicio da preparação da mistura tem-se gradientes de unidade na bentonita,
(fig. 19). Ei-n cada "pacote", apenas as partículas de argila que apresen+.am.

teor de umidade superic3r a 25% (pc3nto de aderência para bentonitas) tenderiam
a aderir a grãos de areia, pois para estas partículas a adesão seria superior
a coesão.

[] misturador deve então faci]itar a homo)geneizaçâo da agua, dim.L

nuindo o tamanho dí3s "pacotesn através da moagem. A figura 20 mosto'a que após
5 min de mistura a argila realmente apresenta uma Qranulometria mais fina (53).
Este efeito tem reflexos na distribuição da bentonita na mistura, observando-
-se na figura 21 que, com tempos crescentes de mistura, desagregam-se os "pa-
cotEsí' de bentonita (22).

Entretanto se um í'pacote" (cano esquematizado na figura 19) n8n
encontrar um grão de areia, mas outro "pacote", existira a tendência cle ocor-
re=E' ].igaçao enfie eles, devido a.coesão, mesmo que esta seja baixa. Isto con-
duz a formação de aglomerados de bentonita (37) (que podem inclusive conter
grãos de areia), como esquematizado na figura 22. Esta figui'a ilustra um abre.
gado, com suas variações de teor de unidade e de forças coesivas e adesivas.E
c].aro que a força de coesão, na junção dos npacotesn, e baixa, devido ao a].ta
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teor de umidade, nao sendo difícil portanto romper esta união. Entretanto, a
pz'incipal consequência da farmaçao deste aglomerado e a diminuição da super -
ficie especifica da bentonita como um todo, ou seja,da superfície disponível
para aderir aü grão de areia. Deste modo, deve-se minimizar a formação de
aglomerados para uma rápida e eficiente preparação da mistura (52).

Assim, pode-se então supor que a preparação da mistura deve en -
volver as seguintes etapas
- moagem da bentonita;
- migração de agua para as partículas de bentonita;
- adesão das partículas de bentonita, com umidade superior a 25%, ao grão de

areia.

P' a'

A formação de aglomerados grosseiros dificultaria a homogeneiza-

ção da mistul'a, devendo ser evitada.
Com base nestes mecanismos, discutem-se a seguir os efeitos das

características da bentonita soba'e a preparação da mistura.

)

FIG. 18 amostra (npacotesn) de bentonlta sádica tratada (Bayern) (22).
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nOR DE UNIDADE (% )

FIG. 19 variação do teor de umidade num "grão" ( pacote) de argila (52)

S min. de
mistura

0,2 05 1 2 5 10 20 50

TAMANHO DA PARTÍCULA t/tm)

FIG. 2B
+ Moagem da bentonita durante a preparação da mistura (53)

(a) 1,5 min (b) 3[] min

FIG. 21 : Efeito do tempo de mi.atura sobre a dispersão de bentonita sádica tra
fada (alemã) (22).
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DISTANCIA

DISTÂNCIA

DISTANCIA

FiG. 22 : aglomerados formados 'pela junção de "pacotesil de bentonita (eventu
aumente contendo grãos de areia ) (52).

Influencia das características da bentonita
.P

n fi.aura 23 mostra a variação da resistência a compressão a verde
cam o tempo de mistura, para diferentes granulometrias e unidades iniciais da
bentonita (43). Comparando-se resistências f3ara 'pequenos tempos de mistura, por
exemp[o -]E] rnin.,- observa s -que e -a gpanu]ometria inicial da bentonita que di-
ta a resistência obtida. Para maiores tempos de miss-iía, superiores a 40 min.,
a umidade inicial da bentonita torna-se [] l:'açor mais importante. Estes resulta.
dos mBstFaFit que é necessária acorrer primeiro uma moagem da bentonita e que, a
seguir, a homogeneizaçãa da umidade da bentc3nita e a etapa critica

[] tipo de bentonita pc3de afetar a velocidade de desenvolvimen -
t= das propriedades. n figura 24 mostra que o tipo de catit3n trocave]. e imi==l
tarte, resultando aumento ,naif rápido de rcsistencia com presença de calda
como camion troa;lvel predominante. Segundo Levelink & Berg (37), a bentonita
calcical por apresentar ligação mais sensível ao teor de umidade, possuimenor
coesão quando umedecida excessivamente, de modo que os conglomerados são rapé.
demente desagregados. Na bentonita sádica e alta a coesão, mesmo sob elevados
teores de unidade, o que torna mais difici]. a subdivisão dos conglomei'ados de
bentonita.
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Pür esta mesma razão, bentonitat3 sádicas obtidas por troca de ca
bioma, que ai.nda apresentam rluantidade apreciável de c;llci.o como camion troca
ve1 (54) pl:üdLiziriam desenvolvimento mais r;pião de resist;ncia que bErttonita
sádica natural, como mostra a figura 25 (55).

/
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E.]lg. 23 g Resistência a compressão a venda em função do tempo de mi.atura, 6 %
bentanita cãl=ica - 2,7 % umidade (43).

Adiçiio de

1800

! lóoo

1000

800

600

200

lentonita Cálcicn

e. Bentonita Sádica tentada

2.5

TEMPO DE MISTURA t mina

fíilG:. 24 : Efeito do tipo de camion trocavel sobre o desenvolvimento de pro
priedades na mistura. Bentonita de 8ayern (53).
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F.[G. 25 : Fie]ação entre tempo de mistui'a E resistência a verde, para diversos
tipos de bentonitas (55).

2.2.3 Defeitos de fundição

apresentam-se a seguir alguns aspectos da literatura sabre cei' -
tos defeitos de fundição (escamas e penetração), cuja incidência e bastante g.
fE=tada pelas características da bEntonita.

2.2.3.1 Escamas

n incidência de defeitos de fundição que tem sua oi'agem na expa=
são da sílica e muito afetada pelas propriedades do li.gente. Em atei.a cle mol-
dagem a verde estes defeitos sao conhecidos como "Esi]8[ROS" e "rabo de rato" ,
cujo mecanismo de formação e descrito a seguir.

Segundo Patterson E Boenisch(56-59), durante o enchimento da ca-
vidade do molde ocorre evaporação da agua de superfícies aquecidas (geralmen-
te'por irradiaç;o do metal), condensando-se em camadas de areia mais frias. A
dilatação da sílica provoca expansão da ca'nada de areia sob irradiação, expõe.

são esta que se traduz em tensão de traçao na camada de condensação de agua
(fig. 26), podendo resultar em destacamento da camada de areia, FJois a zc)nade

condensação de agua apresenta baixa resistência (devido a alta umidade).

#
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assim, a tendência de uma ai'eia de moldagem apresentar este de -
feito poderia ser anal.usada com base no "diagrama d.- escamas", relaci.arando
tens;o de compressão (devido a expansão de sílica), resistência a tpação a
Ílmido (na região decõndensação) atendo maxirno de vazam=nto (para que não oco.=

ram escamas e rabo de rato), como apresentado na figura 27 (59). Este diagra-
ma tem sido utili.zado por muitos autores para examinar a tendência a formação

de escamas de areias de moldagem (61-65).
n tensão de expansão depende da areia-base, sendo máxima paragr.g

nulometrias concentradas (40) e baixo modul-o de finura (41-66). A presença de
materiais carbonaceos (pÕ de madeira, po de carvão) diminui a tensão de ex -
pansao seja devida a formação de vazios pela queima destes materiais, s:ja dE.

lido ao seu amolecimento a altas temperaturas (pÓ de carvão) (41, 65). Ressal.

ta-se ainda que ü nível de compactaçao do mc3lde afeta significativamente atei
são de expansão (66)-

q

%

#

DEFESOS NA SUPERFÍCIE SUPERAR DEFEITOS NA SUPER E IF4FER{GR

MOLDE DE AREIA

CAVIDADE DO MOLDE .
ZONA DE CONDENSAÇÃO
METAL LIQUIDO

FIG. 26 Representação esquemática da for'nação de defeitos de expansão (6[]).
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F16. 27 : Diagrama de escamas, c)btido com 170 ar-post:pas de aFEItas de moldagem

n resistência a t:ração a umido t;ambas e influenciada por algumas

variáveis da areia de moldagem, aumentando com 8 ciiminuiçao do modulü de finu
ra da areia-base (49,66) e do teor de finos (67) e com o aumento das teores.de
bentonita e de umidade (49, 67). .

Sob o ponto de vista de caracter51sticas da bentonita, suas prin -

(59 ).
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índice de sedimentóç]ão (7t]) e ]imite ].iquidt3 (71-75). Entretanto, nem t;odes o:]

resultados da literatui'a mostram existir correlação entre estas determi-naçoes

e a resistência a traçãc] a umido (76, 77), de modo q.ue parece ser mais confia-
vel a de+.erminaçao direta da resistência a trarão a umido.

[Ja t.abe]a U pode-se feri.ficar que a presença de defeitos superfi-
ciais na peça (escama e rabo de rato) correlaciona-se com a resi9tencia a ora-
ção a umido, e esta propriedade api'ementa valores elevados com a utilil:anão de
bentanitas sádicas, dE: alto grau de purezal sejam elas naturais (bentonitas v,
BH, GB) ou tratadas (bentonita AG) (72).

P

%. P

\

TABELA V : Dados experimentais obtidos com bentonitas comerciais europeias e
americanas (72)..
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[] Lírio de camion troa;lve] tem granc]e inf].ul;nela srlbre a pedi.s t;en-

fia a oração a umido, como pode ser visto na tabela v1 (78). Ousei'va-8c! que on
melhores resultados Foram o.btidos com sódio e lítio corno cata.ons trocovei.a.Is-
to Lambem foi verificado em traba]ho de Patterson et a].ii(79), comc] mostra a

figura 28. Neste casca adiciünarem-se direi entes carbonatos a bentünita, emqi.ian
cidades crescentes, observando-se curvas com pontos de m;lÊimo. O i.ncremento i-
ni.cial da resistência a traçao a UITlidO deve-se a troca de cations, substitui.n-
do-se Ca'' e f4g' ' pelos cations dos carbonatos adicionados. assim, por exemplo

o sódio, sob al+uos teores de umidade, interage cüm as. moléculas de agua a uma

maior distancia do que o cálcio (5), e então a troca de cálcio por sadio resug:.

tarja em aumento da resistência a umidü. fnara c;bons n'onovalenbes, esta di3 -
tangia de intertlçao seria inf]uenciada pe].o raio ionico do camion, '.feJ..ifican -
do-se que quantL] menor a raio cationico maior seria a resistência a tJ..açao a
amido obtida (tabela vll e figura 29) (79)-

%

a

TABELA vl : Resistência a traçam a unido obtida com bentonitae monocati;Ricas,
T:roca de cations com cloretos, em excesso, lavagem da argila e di.a
liso (78).

Procedência da

bentonita
Ca" Mg''

Ue=tern, USA 0,26[], 25

[], 2B5[],06

[] , [] É]

[] , []7

0,065

[],Ü7

Southern, USA [] , [] 6

[J,05

[] , 0 i3

ScJuthern, liSA [], 25

[],19 [] , []6Mapburg

Gellibrand,

Victoría [],255 l 0iÜ61],0G
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FIG. 28 : Resistência a traçam a umido em f:'unção da quantidade de carbonato
59é beiatonita calcica, umidade Õti.ma (79).

TABELA Vll Relação entre raio ionico de camion monovalElnte e máxima resiste.=
cia a trarão a umido obtida. Troca de cations com carbonatos (79).

Na+ lq NH4+

[],9a 1l 33 i ].lü3 1,{F9 ]-l 65Raio ionico (A) [],78

hidrodinamico
s,37 l 5,09 5,05

[] decréscimo da resistência a traçao a unido, para teores eleva -
dos de carborlatos (figura 213), seria devido a f3resença de anic3ns, interrompen-
dtJ as ligaçl:es da partícula de esmectita e do càtion com as mo]ecu].as do= agua,
segundo mecanismo sugerido por Baenisch (5ü) (figura ].7). De acardü cüm este
mecanismo, o efeito D pjudir'.iol dü anion seria tanto mElHor quanto mano.r

fosse a solubilidade do sal de cálcio formado pela reação de ti'oca cationica ,
ja que a insolubilização retiraria anions (prejudiciais) de sc]ução (5[]). Este
efeito foi realmente comprovado, como mostram os rElsu]tados das fique'as 3[] e
31 '(49, 79) '. Verificou-se que os efeitos menos prejudiciais são obtidos icem

fluoretos e carbonatos (79).
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FIG. 31 Máxima resistência a traçao a ungido em função do raio do ca+.ion p da
solubilidade dü produza da reação (79).

[] efeito de ariana dissolvidos pode ser ainda visu=].iz8d=i na fi
aura 32, onde e!;tão registpados resultados após troca d= cabions ccm dom
sais. 'Verifica-se que pequenas quantidade:i de cloretos ja diminuem acentuada
mente a resistêincia a trarão a Comido (49)
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f\ influencia elos anions que compõe o sal de troca cationica moti-

vou alguns. autores a examinar Q efeito de outros sais e ácidos que entrariamotJ
se formariam na areia ae moldagem. n agua utiliz1lda na comp'Jsição da areia de
moldagem, bem como no resfriamento de ai'eia retorno, pode conter quantidades B.

haveis de pais, principalmente cloreto:3. [Js resu]tados de Eioenisch (5Í]) ,
constantes da figura 33, mostram que existe uma cartel-anão (decrescente) entre
a reslst;nela a trarão a umido e a quantidade de sais na agua e, ccJmü pode ser
verificado na figura 34) esta influencia seria devida aos anions dissolvidos .
Patterson eta].iK49) mostraram ainda que erste efeito seria observável tanto em

bentonita sádica natural como tratada (figura 35).
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FIG. 33 vara.açfies das propriedades da areia de moldagem,

duü de evaporação de 2[] 1 de água (50).

cam adição do regi
P

[lutras contaminantes da areia de mo.Ldagem f'coram. ainda estudados
por Hofmann (80). Em sistema de areias de laboratório, este autor observou que
a resistência, sob altos teores de umidade, decrescia com c] aumento donÚmerode

clc].os de fundição (figura 36).
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FIG. 34 : Efeitos de diferentes compostos químicos sobre a resistência a tra
ção. a unido (5ü).

GD

Õ'f

perlneabi].idade

densidade compactada

i'esi=tencla ta co:npressao a

verde

resistência a tra;ão n ver
de

PPsistencia a traçam a umf
clo

69á bentonita sÉldiéa natu -

pa]. americana, com 75% es-
mectita.
6% bentonita séldica t;Pata-

da alemã, com 85% esmecti-
ta.

q

q

]80

}'"L
b14

X

©

'ã201

10

0 20 40

0 20 /+0 6C 80 100 200 Na.CO.
Imeq/10Cg bent.l ' '

FIG. 35 : Variaçan dus propriedades da apeia de moldaBern com adição de HCI e
pt3steri.o:r adi.ção de Na9CQ:l (49)
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de rnotdaqem nicial
hi=ão nç

1 2 3 4 5 6 7 8
TEOR DE UllIDADE t % )

F:]G.. 36 : ]nf]uPncia dos cic].os de fundição sc3bre a resistência da art:ia de
moldagem, Repreparaçao com adição de 5% areia nova, 1% bcntonita
(a[em3), 1% pÓ de carvão (8[]).

Hüfmann (80) veJ:'ificou Lambem que ocorria um alimento das quanti-
dades de clc3retes e sulfatos.e uma diminui;ão da quantidade de carbonato (ebj:.
carbonato) preso:ntes na areia de moldagem (tabela vll)..Miirtc3n (81), tuba. -
Ihandcl com bentc3nita soda.ca natural ameri.Gana, Lambem registrcJU aumento de iD.
cici8ncia de escamas com cic]os crescentes de fundiç;lo. Ht3fmann (8[]) procurou
então reproduzir clstes efeitos em laboratarici. A fiçJui'a 37 mostra que a pre -
vença de SEJA (proveniente, por exemplo, do po de carvão) diminui a resistem -.
cia ob altos teores de unidade. Segundo este autor (8í]), D S]]. formaria sul-
fito e su].fato de sadio, introduzindo-se assim anion= na areia de moldagem. A-
dições posteriores de carbonato de sadio nao feri.am eFpti.vas em recuperar as
prc3priedadei, eãquantci ãdi.çÕãê' de Õxid] de magnésio restaurariam as propriedg.
des ao nive] inicia]. A Figura 38 apresenta r=su].Lados adicionais deste autor,:
observando-se a diminuiç:io da resistÉincia 3 amido deu'ic]o ao su].fato de sadio,
E a I'ecuperaç:ão da resistência com adições crescentes de oxida de inagnesi-o .
Segundo Hofrn3nn (81), o hidroxido de cálcio apresentaria efeito similar aooxl
do de magnésio. Em trabalhos posteriores Hí3fmann (70, 82) HOsxuFou que Lambem

o carbonato de bário eliminaria o efeito pi'ejudicial de sulf'fitos (figura 33),
insoluhi].izando sulfatos solúveis.
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TABELA Vlll
Ü '

Resultados de areia de moldagt:m recic]ada (8[])

antes de fusláí]
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FIG. 37 Diminuição da resistência a unido com garagem com SllP.
soda.ca a].emã (8[]).

5% bentiJnita
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FIG. 38 Efeito do sulfato de? sódio sobre a resistência a unida
ta sÉlí]ica a]emã (8C]).
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FIG. 39 : Aumento da resistência a umido E di-minuiçãi:] da quantidade de sulca
tos (so[Úveis) corri adiçEies de carbonat;o de! baritl (7[]).

Uma. outra contaminaçãr] por enxofre seria o liga'ossulfato de cál-
cio (empregado como gigante de areia de machos), comia pí3de-s2 übserx/ar nas rl.
13uras 40 E 41 (BO, 83). Neste caso, também o Ca' ' poderia estar deslocando
Na''' da bentonita, diminuindo a resistência a unido mais acentuadamente. Segue.

do Hofmann (81]), adições posteriores de carbonato de sódio nao seriam efeti -
vas em restaurar a rE?szstgncia a umido (figura 4[])., enquanto os resultados de
Koualke e }]eine (B3) indicam que a resist;Doía a Úmi.dcl aumentaria sensível.meB.

te ctJm adições poste:Piores de carbonato de sódio (fi.aura 42).Apesar ddl<ounlke
e Heine (83) nãa discutirem esta dif Terça de resultados, e possível que elas
sejam dectJrrentRS de características das bentonitas utilizadas (facilidade de
broca de cations, interação com ânions).

[Jutro composto que c]iminuiria a resistência a unido seria a CE]P

(proveniente da combustão de cornpanentes c=rbonacEos), coma pode-se observar

/

#
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na figura 43 (130). Segundo Murton (84y oct)Traria a ftJrinaçl;o dE! bicarbclnt.l;o de
sadio, de acordo com a reaçãn:

Na2C03 + C02 + H2[] + 2FJaHCtJ:3

Adição iie Itgnossut-
fato de cálcio

0 2 4 6
ADIE:AO DE Na2 C03 1%l

FIG. 40 Influencia do lignnssulfato de cálcio (5% sclbre a bentonita) sobre a
resistência a ungido. 5% bentünita soclica tratada (8[]).

QZ qb qó Q3 1.0

ADIÇÃO DE L:GNOSSULFATO DE CREIO Í%)

FIG. 41 Decréscimo da resistência a traçao a umido com adiçn es de lignossul
fato de cálcio (B3).
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ADIÇÃO Dt Na2C0] {meq/kg areia)

FIG. h2 : Recuperaçaa de resistência a traçam a unindo com adições de carbonato
de sadio em areias contendoE],3 %(curva ]) et],4 %(curva 11) de

[ign.lssu].fato de ca]cio (83).

ADIÇÃO DE Na2C03 (%)

F16. 43 Diminuição da resistência a umido con garagem com c]]2'5% bentonitasé.
dica (80).

Na figura 44 pode-se observar que a presença de bicarbonato de sg.
dio diminui a intensidade de interação da bentonita com a agua. Adições poste-
riores de carbonato de sodio seriam pouco efetitas na recuperação de propriedg.
des (71, 74), enquanto adições de hidi'Óxido de cálcio restaurariam a resistên-
cia a umido, occJTFendB a seguinte reação (84):

P

2NaHCEJ:l + Ca(OH)9 , bla2C03 + CaCOs

Outra possível contaminação seria n nr'ldt] frlsfcJrico, DrcivE?dente
de machos de Cura a Frio (catalisador). A figura 45 ilustra a diminuição de rE.
sistencia a unido provocada por este ácido, mostrando-se tarnbein que adiçoesPO.2
tenores de carbclnato de sadio e de cálcio recuperam parei.aumente a resistem'=
cia (80).

P
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FIG. 44 Troca cle c;ltions em bentonita (americana) com Na.CC]. e Corre íüa.CE]

[],5 % NaHCD.3 (84).
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FIG. 45 : Influencia do ácido fosfórico sobre a resistência a amido. 5% benta
Dita st;dica tratada(alemã)(8ü).
a - areia nova

b - ai'eia de sistema

Hofmann (8[]) examinou ainda o efeito de cloreto de amónio (cata-
lisador de machos Caixa Quente) na resistência a unido, constando da figura46
os resultados obtidos. observa-se a diminuiçati de resistência a amido e pode-
-se notar que adições posteriores de carbonato de sodiü não sao eficientes no
sentido de :recliperar as pi'opriedades.
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FIG. 46 : Efeito de adições de cloretí3 de ismonio e de posteriores adições de
carbonato de sadio sobre a resisi;gncia a umido. 5% bentonita sádica

tratada (alemã) (80).

Alem dos compostos inorgânicos, Lambem os orgânicos podem apresentar

efeitos prejudiciais. Estes compostos tem sua origem nos ligantes de machos e,
conforme foi verificado por Pohl e Sagmeister (85), observa-se diminuição de
resistência (a verde e a umida) ja na areia de mí3ldagern não reciclada. Este e-
feito seria ainda mais acentuado em areias recicladas (86, 87), sugerindo-- se
que os produtos de decamplosiçao das resinas de machos depositam-se sobre as

t:lculas de bentonita, bloqueando ligações (25, 87).
Em suma, apesar de naa se conhecerem ainda todas os fenâmenüs envol

lidos, parece que as contaminações na areiça de moldagem diminuiriam a resistem
cia segundo cei'tos mecanismos:

- troca de cations Na+ por cations que interagem com a agua a
distancia menor que o Na':

- ini;errupçao de. ligações com as moléculas de agua devido a presença
de anions.
bloqueamento de ligações devida a presença de mo]ecu].as oi'ganicas.

\

uma

apresentam-se a seguir alguns a:
explosão.

a penetraçãoreferentes por
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2.2.3.2 Penetração ior evaporaçqg qXplasiva de agua

Descai ão dcJ defeito e mecanismo de formação

[] defeito de penetração de meta] no molde pode ter -- . direi'Botes
causas, . sendo que a mais discutida na literatura e a oi'iginada por pressão mE.

talostatica, comum em peças grandes de aço fundido (88). Na produção de FJeças

pequenas e médias de ferros fundidos e nl-SI observa-se muitas vezes incidên-
cia de penetração, princiFJalmente em peças finas, e tal ocorrência geralmente
e resultante de penetração, por evapcJraçáo explosiva de agua, associada a pe-

. = .. A' e /.n.-.X
netraç;o dinâmica (89).

Este defeito apresenta-se como na figura 47, constituído de uma

camada de areia e meta]., que em geral esta fortemente aderidaa peça; casos o-
correm em club esta camada e destacável. Exame metalografico desta camada não
indica reações quimi.cas, parecendo constituir-se de uma mistui'a mecânica de g.
Feia e metal (90).

a

\P'

q

FIG. 47 Peça fundida, apresentando penetração poríexplosão (89)

Segundo Levellnk e Uan den Berg (g1-94) este tipo de penetração
ocorreria quando o metal líquido colide com as paredes do molde, com uma fnr -
ça de Impacto crÍtIca, e a agua da superfície do molde evaporada explosivame2.

te, gerando forças mecânicas que forçariam o metal para entre os vazios ante -
granulares do,mol.de, geralmente na região oposta a explosão. Oo resultados de.:
tes autores .(89, 92) mostram que, para que o defeito ocorra, e necessário 'que
8 velocidade de Impacto ultrapasse um certo valor crítico; alem disso, o Impar.
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to deve ocorrer em local confinado, poial em caso contraria, 8 Onda de pies -
sao causada pela explosãc] seria aliviada l8tBT8lmBittQ.

Quando o contacto entre o meta]. e [] mo].de se estabelece sem im --
pacto (fig. 48 -a) o vapor d'agua formado tem condições de escapa:r pelos po --
rns do molde. Se, por outro ].ado, existir um impactos o metal pode penetrar eD.

tre os grãos de areia e isto intensif'ica a transferência de calor do metal pa-
ra o molde (fig. 48-b). Pode oco rer. então solidi.fixação do metal pena'brado l
obstruindo os pr3ros da areia; ao [Tlesrno tempo a agua sobre tls grãos de areia e-
vapora explosivamente (figura 48-c). Cria-se então uma anda de choque que for
ça o metal para entre os poros da areia, usualmente na região oposta 'a exPlo"
são (fig. 48-c). Sob a pressão (est;tida ou dinâmica) do metal, o vapcP d'agua
; expulso da caç./idade do molde poP poros dão obstruídos, e o metal volta a en-
costar nos grãos de areia, podendo caldear com a camada de metal peneirada, o
que depende da l;emperatura (fig. h8-e) (92).

Grelo de areia

Metal líquido

ftetal peneirado

====

"n :'= -''. =-L.!-n -n =;. 1::, ..-

P= UV+

FIG. h8 Mecanismo de formação de penetração por explosão (92).
a - contado-.metal/moldei sem impacto; b - colisão do metal com o mol
de ; c - solidificação de metal nos poros do molde e evaporação ex
plosiva da agua ; d - formação de grandes bolhas de vapor d'agua.;
E - expulsão das bolhas de vapor d'agua.



Levelink e van den Berg (91 - 95) estudaram ainda a influ8nciade
algumas variáveis sobre.-a incidência deste defeito, aspecto discutido a se -
guJ.r.

Influencia de algumas variáveis sobre a incidência de perlç?traçam

Leve[ink e Uan den Berg (91 - 95) estudaram experimental.frente o

defeito de pónei;ração, utilizando equipamento como esquematizado na figura &9.
[] corpo-de-prova de areia a ve:rde e imerso, soh acta ve]c3cidade (2[] cm/s) num

banho de estanho a 3[111'C. A explosão ocorre na parte clinica do corpo-d;=-ppovae
o estanho pane'brado e posteriormente remo'lido. Define-se o favor de exp].cisão

como a relação entre o volume de estanho penetrado e a permeabilidade da areia
Segundo estes autores (92), o favor de explosÊlo seria então uma avali'anão da
tendência intrínseca da areia a explosão, descontando-se a influencia da pies ;-
s:lo dinâmica através da permeabilidade. Utilizando tal metodologia,f'eram estu-
dados efeitos de a].gumes variáveis.

P

\

1 - Corpo de prova.

2- Câmara dí! explosão

3- Banho de estanho

C - Aquecimento.

FIG. 49 : Representação esquemática do equipamento para determinação do falar
de explosão (92).



A. figura 5[] apresenta a inf]uÉinci.a du cnrnpactaçao do molde no fg.
tor de explosão observando-se que, com o aurneritt3 da compactação do molde, au-
mentaria o favor de explosão (92 = 95). Este mE?smo coinportainento foi regi.strg.
do por Nandori e lonas (66). Tal efeito e atribuí'do a um aumento da condútiv.L
dado térmica do molde com o aumento de sua densidade, o que favorect2ria a so-
lidificação de metal nn momento do impacto (fig. 4B-c) (92).

b
'

l l l

l

1 3 5 D 15

NUMERO DE IMPACTOS

F[G. 5[] : Efeito do grau de ccJmpactação sabre o falar de explosão (92)

0

Na figura 51 pode-se observar ti efeito do módulo de finura da a-
reia-base, verificando-sE qut: a tendência a explosão praticamente não b alte-
rada por modificações no módulo de finura; como a permeabilidade decresce, eD.

tão um aumento do módulo de finura resulta ern diminuição na quantidade de me-
tal. penetrada.

E
E

t

S
X

U

g

Ma)uo DE FiiqURA f A F s )

FIG. 51 :' Influencia do morJulo de finura da areia-base sobre o favor de explo
9ão (92).$
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f\ figura 52 registra o efeito do teor de unidade, avaliado pe -
la compactabilidade, podendo-se verificar que um &.-lH8nto do teor de un--ida -
de (da compactabi]idade) resu].ta em acréscimo do favor de exp]osãt]. Ta]. fato
também foi verificado por Ti]ch & F].emminy (96), em peças funda.das. Levelinke
Van den Berg (92 - 95) comentam ai.nda que provavelmeln-l;e o Elxcesso de unidade
(ctlm re]açãc] ao teor último para mo].darem) ÉI mais decisivo para a tendenci.a a
Explosão do -que o teor absoluto de unidade.

[)ENSlü\t)E SOUAlg/cm3)

« COMmCIABILIMDE [%)

FIG. 52 : 1nfluÉ;Raia do teor de umidade, avaliado pela densidade solta ou pe:-

la coíripactabilidad% sobre o fatc3r de EIXplOSãO de duas areias de sis
tema(a e b) e areia de faceamerito(c)(93).

n influencia dc3 teor de bentonita pode ser vista na fi.Bufa 53 ,
onde observa-se que tanto o fatal' de exfJ].cisão ccJmo o volume penetrado aurnentarn

com o teor de bentonita (9h). Tilch & Fle:mming (96) tarnbÉlm verificaram aumt:nto

da incideDcj:a .dq penetrgçaQ.em peçasp cüm n aumento do teor de bentonita. Isto
se.ria devido a um aumento da condutividade térmica do molde <93, 94).

Na figura 54 pode-se observar a..i.nfluêncla do tipo de argila e da
tempo de mistura. Verifica-se que, cam a bentonita de UJyoining (sádicanatur.al),
o Palop de explosão não e alterado com o tempo de nli.atura. Com a bentonita de
Mississipi(céllcica), o falar de explosão decresce com o tclmpc3 de mista'ra. Os
al.tos valores de favor de explosão verificados com argila caulinitica sprl-m
devidos aos altos teores de unidade destas misturas, ja que foi utilizadc3 um

teor de argila que fornece a mesma resistência que'8% bentonita. Os autores SL!.

põe que as pequenas diferenças entre as bentonitas de Uyorning e de Mississipi
poderiam sep devido a diferentes orientações das plaquetas soba'e os grãos de
areia, modificando a tensão superficial da interface meta]./mc)Ide e alterando
a:3sim a transferência de ca]or do meta] para o mo]de. [] tempo de mistura pode-
ria modificar a oi'tentação das plaquetas de argila sobre o grãos (92).

/
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F16. 53l P ::PH
de explosão (E) e volume de

TEMPO DE MISTURA ( min.)

FIG. 54 Influências do tipo de argila e
explosão (92).'

bentonita sodica rlatu:ral
bentonita calcica
argila caulinitica

P

#

do tempo de mistura sobre o fatos de

Tilch & Flemming (96) Lambem verificaram influencia do tipo de bEIJ.

bonita sobre a !nten3idade de penetração por explosláü em peças fundidas (tabe-
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].a IX). [Jbserva-se na tabela ]X que a troca de cations por Bacilo não parece g.
Pelar a incidência de penetração pop explosão.

Tn8ELA IX Efeito do tipo de bentonitaü sobre a incidência de penebJ:'açao por
explosão em peças fundidas (96).

bentonita .'A . . . N

incidência de penetração
por explosão em f)faças

fundidastiPO

Ca/Na

troca por
a

süclia

tot;a].

par'cia].

Sabenil ll U.R.S.S

Hungria

total

total
=

OA l

Ca/Na parcial

lugoslavia total

tóbal

lrV=Pbe+V'Bq».naH'nUPna

Milouy Po].unia

Trasgel

MHG

nao identif.l Na l total

D.D.R. l Na l to tal

D.D.R. l Na l totalMHX

[] teor de esmectita da bentonita inf].uencãai'ia a sua bendencia a
provocar o defeito, conforme experiências industriais relatadas por Eahn (97).
Este autor verificou que a substituição de uma bentunita contendo 75% esmecti.-
ta por outra com 5[J% esmectita provoca aumento da incidência de penetração por
explosão, em areia de sistema (97).

Levelink e Van den Berg(92) Estudaram ainda o efeito de adiei -
v08 na areia de mo]dagem, constando da figura 55 a].duns resultados. Estes au -
topes explicam apenas os efeitos do coque e da grafite; o aumento clo favor de

48

r
media

baixa

ausente

ausente

baixa

baixa

baixa

P

media

P
media

?

media

baixa



explosão seria devido a um uuínentü na conduz:/idade térmica domolde (92, 95).

t

g.
1= $
0 --

0 UJ

,9 gy''"'

g

FIG. 55 [nf[uencia de a].duns aditivos-.-sobre o PaLoP de explosão (92)

Rs caracterilsticas da superfície do molde parecem tei' efeito seD.

sável sobre a favor de explosão, mostrando:'se que pinturas finas com po de s.L

liga, acetona e olho parafzni.co i'eduzem acentuadamente ü favor de explosão
(9].). Tamb;m o uso de modal.üs que diminuem a adesão cam a areia (superficieli.
sa e seca) resultam em diminuição do falar de explosão (92).

Este conjun l;o de resultados mostra que o fatnr de clxplosãt] pode

ser diminuído seja por atuaçoes na condutividade tepmica dcl molde, seja pí3r
alteração da transferência de calor dü metal para o molde (que depende müjtc]

do contactos seja por diminuição do-teor de unidade (92).
Alem da incidência de defeitos de fundição outro favor que con -

diciona a aplicabilidade de uma bentonita e a sua durabilidade.

/

2.2.4 Durabilidade de Bentonitas

Genera].idades

Sabe-se que a durabilidade de bentonitas tem g:lande importâncias.
conomica, ja que condiciona o nível do consumo deste material num sistema de3.
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Feias. Entretanto, deve-se. considerar Lambem a sua importância tecnológica ,
pois bentonitas de baixa durabi[idade e]evam o teor de argia].s nFS da areia
de sistema, aumentando assim o teor de unidade necessai'io para suJ obt;er urn

dado nível de compactabilidade, o que pode conduzir a:prübl-amas de baixa flu-
xibilidade e reações-.metal/molde(98).

Sabe-se que com o aumento da l;emperatura ocorrem transe"armações
na bentünita. Estas transformações podem sur verificadas através de analise
terrnica diferencial, como mostra a figura 56 (99).

/ a

P

P / #

Argitb caulinítica

Bent(Imita :lúictx8
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E
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Bentdnita 'cálclc&

200 4W 600 8m ©ÜO 1200

TEFqPERATURA (aC)

FIG. 56 Resultados de analise térmica diferencial de argilas (99)

No aquecimento de uma bentonita ocorre
- perda de agua adsorvida, entre ]OE] e 25EJgC, resultando um pici3 endotermico,
cuJ;a forma e posição depende do cat;ion adsopvi.do e do argilomineral esmectit.L

Sadio e potássio resultam em pico uni.co; hidroxonio, latia e tJario forne-
cem um pico duplo, enquanto cálcio e magnésio dao um pico duplo üu :.' ,;tr.mpla

n perda de hidroxi.]as estruturais, entre 40[] - 7[JE] OC. ]x]a presença de grande
quantidade de t'erro o pico ocorre a 5r3t3-s5Etoc enquanto esínectitas serll ferro
apresentam...a..pico a 7000C (15)., O tipo de càtion trocãvel e o Elrau de crista-
linidade da esmectita aPeLam a posição deste pico (]QE]). A figura 57 ilustra
a perda de hidpoxilas paz'a dois tipos de bentonitas, céilcica e sÓdictlnaturnl.
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1472 OF
TEM?ERATURA

11:!qs S.l : Perda de agua combinada em funç;lü da temperatura (36).

- desaparecimento da estrutura esmectitica entre 85[] a 9[JE] Ç]C, transformando-
se em mu]ita e cristüba]ita ou, nn casc] de bentnnita ca].oca, am sordiepita .
n presença de ferro e magnésio inibe a fortnaçao de mu]ita crista]ina. [lca].cio
(Ca++) promove a formação de cristobalita (fr;gil), enquanto o sódio (Na+) e

pot;saio (K+) inibem a formação desta fase, promovendo a fuso;o e favorecen -

do assim a plasticidade a altas tempElratupas (lEJI).
Destas transformaçéies, as que tornam a bentonita inerte emtermos

de poder [igante sala a perda de hidroxi].as estruturais, a fixação térmica õoé
catiüns trocaveis e a reaçãü de cations trocaveis com a esmectita. veria.ca -
-se assim'qüe o tipo ãe câtian trücâvel aPeLa a durabilidade da bentonita, po-
dendo-se ordenar os càtions trücàveis na seguinte sequência decrescente em

termos de durabilidade da bentoinita: Na+ , Ca+2, lá+ , Mg+2, Li+(78). 0 pot;s-
aio seria fixado ao reticu].ado da esmectita com urna simples secagem, enquanto
o lítio ficaria retido interstici.alho?nte no peticulado c:ristalino a baixassem

peratur-as (54). Também o hidrc3genio ácido forneceria LJaixa durabilidade a beD.

ttlnita por provocar a destruição d] reticu].adia cristalino a baixas temfleratu-
ras (54). Deste modo, üs cations que menores prübleinas causam sao c] cálcio e,
em especial, ü sadio (54, 78). Assim, bentonitas tratadas com carbonato desg
dió apresentará.am durabilidade intermediária entre as sodicas naturais e as
calcicas (IU2).
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f\].em la camion trocavel, outras capacteri.éticas da bentonita taU.

bem aPeLa:riam sua durabilidade ( 78, 98), mencionando-se que esmectitas bem

cristalizadas apresentariam alta durabilidade (98).. Apesar' de existia'em dize.
renças registradas por analise terrnica diferencial, os resultados de Sunders&

Doelman (lE]2) indicam que Q teor de ferro da bentonita não afetaria a sua du-
rabi[idade. Este aspecto nãí3 esta c]aro na ].iteratura.

ExistEiu deve:t'sos ensaios para avaliar a durabilidade de bElntoni-
tas, q que são apresentadcJS a seguir.

a / P /

P

l)etermlQqç8q d4 ®uuqÇlj:!.iqaçlg..Qe bentonitas

Podo-se avaliar a durabilidade de bentonitas através de ensaios
de ].aboratorio, ou então examinando-se resultados pratici3s de fundiçoen.

Em laboratório, geralmente determina-se a diminuiçlão de alguma

propriedade em amostras ca]cinadas. Sanderri (]E]3) verificou a durabilidade de
bentonitas pela :.'eduçao de resistência a vclrde da areia de moldagem (a um meS.

mo nível de coinpactabilidade), bpos calcinaçao de 3 amostras a 315, 485 e
65[10C. Tar-t;era (]t]O) e Ti]ch et a]ii(68) obtiveram bons resultados com Esxüo

teste, mostrando tamberíi que a durabilidade correlaciorla-se com a posição do
pico endotermico de perda de hidrüxi]as, determinada por anal.ise térmica dize.
rencial. A tabela X al3resenta os resultados obtidos por Tal'te:ra (J.QÜ).

P

/ /

TnBEILA X : Perda de resistência ; compressãt] a verde (RvC) e de resistenci.a a

compJ-p:ssÊ;o -radial:i---a h5% cümpactabilidade(IOO).

Tipo d= bentanltal Prccedencia Besignaçãa Temperatura d3 ptcal Perda de ricvjperda de :=sistênct
ndcJbermicü (OC) (9 ) compressão adlal

(fendllhlpenta) (%-)

71t 5.7 7.6
'7C0 13.9 21,7

22,9
S7S 22,9 30,Ü
66B 22,6 2g, 3
592 r+8. 5 6\.b

Sádica natural.
S:laica tra Lt,tió
S8díca tratada
SÕdi.ca tratada

Sé)dica tratada

Sádica tratada

EUA

T '.'.. a

lugoslavia
Alemanha

Espailha
laterra

observa-se nessa tabela que a durabilidade da bentonita.seria taE
to maior quanto rnai.s elevada a temperatura de inicio do pico endotermicü (refg.
rente à perda de hidroxi[as ) determinadas por ana]ise térmica diferencial.
(100. 104).
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[lutpo teste! é o de BrcJoks, apresentando na i'efer;nota (75), que
detElrmi.na a redução dc adsorçao de azul de mebi].eno em amostras calcinadas a
545 'C poi' 15 min. A tabclla XI apresenta aJ-duns resultados (latidos com c:ste tes
te, observando-se que a troca de cations por sadio aumeritapia a durabilidade da
bentonita.

TABELA XI : Resultados de durabilidade? de :Jentonitas obtidos com teste
Brnoks (75).

de

amostra adsorçao de azul de metia.eno (ml)
Perdtl (%)

amostra original

.q

A, sodica tratada
B

C

Resultados práticos de funda.çfÍes püclem ser extpemamE3nte uteis pa-
ra conhecer-se a durabilidade de bentonitas, determinando-se suas corlstantesde
''queima" (KM). Conhecendo-se as.adiçn es de bentonita (E:) e de areia nclva (R), o

teor de argila atiça (AA) e a relação apeia/ferro (A/Fe), a constante de "que.L

ma" (KM) da bentonita seria dada pnr (ver deduç:lo. nc] Apêndice):

HM

l . -.B--
100

h J (Xll)

A constante de "queima" (KM) e uma caracterilstica de unia bentoni-
ta num dado sistema de areias e representa o tep! d= be:í-.Luünita desabivado ter-
micamente, por unidade de argila atava presente na areia de moldagem e por uni
dado de relação peso de ferro vazado/peso de a3:'eia de rnodagem.

Estas.seriam as principais técnicas para cleterminaç:lo da durabi.li
dado de bentonitas.

€
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Informações da li l;8F8tiiTa sobre durabilidade? de bElntonitas

Ê tabela Xll contem constantes de "queima" de bentonitas, feri.fa-
cadas em di.gerentes condições. É c].aro que o va].or da constante e inf].uenciado
pela temperatiira de vazamento, tempo de desrnoldagem e alguns fat;odes de compo-

sição da areia de moldagem.

n tabela Xlll mostra que a presença de materi.ais carbonaceos e a
granulometria da areia-base aPeLam a durabilidade da bentonita, provavelmente
devido a alterações na condutividade têrmi.ca do molde (82).

TABELA Xll
F- :--- V . nrV'4+

Valores de "queima" de bentonitas, segundo vários autor'e=

Referencial Método experimeE.ITipo de benta
bibliogra- l tal l nata
fica

r

KM
9é bentclnita aueimrlda x A/Fe

% bentonita inicial
+ - '

R:cgila ati.va an.
/

tes e apcJS o va-
zamento

Volume de areia
acima de 593oC

Vo].ume de areia
acima de 343oC

Sádica tratada
Séldica (hElngara)

/
0,293

[] , 3tF5(IÜ5)

a

Sádica natural
(americana)
Calcica (arneri
cana)

a

Sádica natural.
(americana) e

PSádica tratada
(alemã)
Soda.ca natural
(americana)
Calcica (aderi
cana)

ê

Sádica tratada
(alemã)

r
Sodica tratada
(alemã)

/
Sádica tratada
.(inglesa)
Calcica (aderi
cana)

P

(106) 0,192

442

(IÜ7)

Q,161

Volume de areia
acima de 638 oC

Vo].ume de areia
acima de 316oC

Valores praticios
de fundições

/

(108)

0.275

[] , 22[]

(82) 0,495

0,120
<

D,195
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TABELA Xlll : valores da ''queima" de bentonita indica, em ft,inçao do tipo de
ai'eia-base e de aditivos. Determinação por diminuição [Je resib-
tgncia a compressão a verde (82).

P

areia de moldagem

. .;»+
?

Superfície e2.
?

pacifica
(cm2/a)

125

BH ;-;Ú+ B--P"V-Ç

KM

areia belga + 5% bentanita sodica
areia belga 'i" 5% bentonita sádica + 5% po de
carvão

f\Feia belga ]- 5% bentonita sádica + 3% pÚ de
tulrfa
areia belga - 5% bentonita sádica b 2% piche

Areia suíça (grossa) + 5% bentonita sêldica
areia suíça (fina) + 5% bentonita aÓdj:ça

H' Para a so].ici.taçãü térmica impcJsta, a constante
D,[ll.

[J, 47

125 [], 39

1 25 1 [], 3[]
].25 1 [], 24
lao l 0,20
2ac] l n.[lll#

de "queima'' fo i íneliai' que

InformaçÉ;es Eiobi'e durabi.lidado de bentnnitas brasilei-raLI
apresentadas em item posteriüi'.

#

2.3 Elentonitas brasileirão

2.3.1 [Jcoprençj:q çlQ.jazidas

Na tabela XIV E na figul:'a 58 apresenta-se a localização de odor -
rendas de bentonitas nt] Bi'anil, hem como das mi.nas em operação e da:3 u8inasde
beneficiamento (lE]9, 11E]).

Destaca-se o deposito de Ecoa vista, Campina 6i'ande, Paraiba, coma

ü que fornece as mais impo:rtantes bentonitaB brasa.leiras comerciais. Este dep2.

sito ;, na verdade, constituído de ires ]oca]idades:'Bravo, .]u; e Lacres. O de-.

posito de Boa Vista e bastante heterogéneo (2, 11].), e assim estudos recentes
(3, 8,,].11, ].12) tem procurado caracteriza.r em detalhes as diversas'argilas ej.
menti.tidas existentes naquela região. f4ostrou-se em estudt3 com argilas de Bra-
vo que as argilas de diferentes locais fornecem propriedades distintas, nao

parecendo haver, entretanto, ct31'relação entre a cor da argila e suas propriedg.
des. I'lineralogicamente as amostras sao muito semelhantes, apresentando, entre
tanta, diferentes concentrações locais de certos elementos, atribuindo

P
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e

e
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TABELA XIV Relação de ocorrenci-as de algumas argilas esrnectiticas no Brasil
(llo).

ÜC01'PeríCIa E11tüdo

R[o Gi' ílrje tjo Su].
fl:lo G)I'urldí! clo Sul
Stinta Catarlrta
Santa ( at;ui'lrtü

Puronn

$ão Paulo

Sãa Paul.cl

São Paul.o

São Paul.o

Paraná

São Paul.o

São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
Rlo de Janeiro
São Paulo
Rio de Janeiro
São Paul.o

São Paulo
São Patim.o

São Paul.o

S3o Paulo
Pilnas Gerais
Minas Gerais
São Pauta
Minas Gerais
f'limão .Gerais

fllnas Gerais
fllnas Gerais
Minas Gerais
Minas Gerais
Minas Gerais
flínas Geral9
Mi.nas Gerais
Minas Gerais

Baila
8ahla
Golas

Baleia

Bahla
8ahla
ULJ.t8S

Bahla
Pernambuco

Pernambuco

Perrlümliuco

FerRaR;t.loco

Pernembuco

Paralba
PuraÍba

(:Cora

Rlo tirará tle drl fUt] r tc

Amü z \] n t] n

i nüv .pnn »o ==: b=ü: 'r flunlcÍpla

/\ri'o lo Gr(3nclt!

S3o Gübrlel

La{3po

Florlanopollo
Si.quelrt3 Campos
Ctlnonéla

Jacupli'onça
Juqutã
M].racatu

CarloPolls
Piedade
Jundlai
ltu
Taubaté
Botucatu

São Gonça].o
Campinas

Barra do Plral

r40gí fllrlm
Barra Bonita
MarÍlla
Bati.x'l
Dourado

Juiz de Fora
Ponte Rito
t4onte Alto
Sacramento

Uberaba

graxa

S;o Gotardo

Cürmo da flarnaÍba
Tlrao
Patrocínio
Patos de I'lonas
Coromandel

S;o Goítçala do AbaetÉ

Anapolll3
1].héus

vltÓrln da Conquista
Crj.xãs

lgaporá
Bom Jesus da Lapa

Bro tas de l.}acaibas

flacaubas

Campo Formoso
Santo Alelxo
Cabo

O].Inda

Catana

Tríndüde

Detrás
Cubata

Bclrra de 5tirito Roga
Lavrtia (Ja Mcingut;eira

flco
Ci,irrüla Novoci
r4ünuuü

l
2e

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

lç'

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25+

26

27'i
28

29

30'
3].+

32

3q

3S

36'
37

38

39

41

q8

b9'
50

51 '

52'
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este fato a presença de compostos qullrnicos que acompanham a íai'gi.li3 <3).
[lutra regiãt] potencia]mente importante e a de Sacramento, Minas

Gerais. As argilas nclntroni.Ligas ali encontradas, apesar de consl;it;uírem ex
tensas rE?servas, não são exploradas em grande escala para fundiçãol devido a
dificuldades no seu processamento (15, 113).

Rs outras ocorrências de bentclnita apresentadas na figura 59 são

de qualidade infei'ior (Franca, Vale do Papaiba, Jundiai) .ou consta.tuenl depo-
sitns de exploração não económica, ou ainda que ja se es9 t.atam. (Ponte Alta ,
ME[). Deste modo, atna]mente a industria fundadora bi'ágil.eira tem consumido beE.
bonitas brasilr:iras, quase ern sua totalidade,. fornecidas pelo depósito de Roa

Uist.a, Campina Grande.

2.3.2
P' P

nngJ::Lgg química iau de iuT8z8 e uations tracaveis
/ /

Ni?ste item s:lo analisadas algumas caracteristicaE d3 berttonitas
brasil-eiras, comparando-as cnm behtoni.tas c?st:rangem.ras, particularmente as ag.
gentinas e americanas, ja que estas bentonita3 tem sido arril3lanlente uti.lizacjas
no 8rasil.

A tabela XV :E'egistra análises químicas r]e bentonitas brasi].eiras,
(bela como de algumas americanas), const;ande) da ];abe]a Xv]l a fàrnlula eul;ruiu -
ral de algumas bantonitas, calculada pelo melado.de Flash e HBndrialks, dest;ri.
to em (15). /qs ben-bonitas brasileiras apresentam, de urn mndri:g ral, maiores
teores de FeoO, e TiEJo do que as anlericai-tas, e 'l;eclr du flaPO inferior a soda. -
ca natural americana. O alto teor de ferro, substituindo i=rlmol:ficamante 3
alumínio na camada octaedri.ca (tabela Xvl) sugere que Estas bcntonitas se.jam

canstituz'das p?irai.palmente pelo argilOiTtineral .nontronita ou nontroni.t8-tJeidg.
lira (2, 15, 113). Estas observações sãü aplicáveis tanlbenl as Elentonibas de
Ecoa Vista, Campina Grande (2). Elntretanto, demonlstrou-se recentemente que ce.:

tas esmectitas desta região sãíJ mcJntírulri.bonitas (112).
Rnalises quis'loas de bentc3nitas argerltinas podem ser vistas rtat.ã

bela Xvll, sendo que a tabela Xvlll mostra a formula estrutural (calculada) de
allgumas bentonitas argentinas (115).- Cnmparandcl-se as l;ehelas XVI e] XVlll VE.

rifica-se que as bentonitas argentinas aprt?sentam m=noi' teor de ferrtJ na cama.

da ocl;aedrica cto que as benttJnitas brasileiras.
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TABELA XVI&J n BR# B V' lrÜÜÜ Vb«gRaU
Fórmulas estruturais dE! argilas EstEEr.titic8s brasileiras, t:alcu
lapas a pül;bir elas análises qLii.migas (7).

Amostra octaerlrica
Fe i Mq

o. 3a f o. 38 l 3.00

o, 2ç l o,as l 3,7z

q, Q7 l : 0,)3 ..L....2L.!ü.

.g.%...[ 0,33 ..L.i.=s.....J
LJ.üz [ .::0,5z : ] 3,5:3

.g.a2.. 1 ....2,.2z.....
a*gz ..]AZL..]..].a
o, 51 l o, s2 l 3, 61

.o.i7 L c),g9 1.: s,ot .J

tetraerlrica

Camoina Grande (amostra
Ponte Alta
vale do Paraiba

Franca
Briaaoão

cose Artur
Perolas
GJianopolis
Americana

== ' = ='' n Pê:

IU=TU 4[;=.RJ]>='PX]P FU É]!tS#-= FLH:= ]Ur-n

medi.a )

AI

1,32

].

0,98
D,68

.a..u. L
0,66
1,16

56

0,47

D,39

D,16

TABELA XVll f\nali.ses químicas de argilas earnectiticas argentinas (115).

i f\mostl'a perca ao
fotão (%) (x) (i ) ('%) l do (%)

n:u;'' l ' í-l;o. 1" 'ea
(%) 1 (%) 1 (5ó)

.BwW.e.: L.:.Lg..J.ÉL.a.L.zu..Lu!..J .b.E Lq.J:...L...l,z

.L-i&.'-:u.-.«....J..,:z:.a ..=,.aJ.za,z]...g.Ê L.z=3-.:Lâ.&.L..i,z
gula..!:U.âP.ES!.. L....e*!L .C..L.Lú..z. :l..p*..z..l
E:-«z .. ..L...aJ-....l..:2.t.L.a.z..L..u.! ..[..La...].z:a..L..!,.z.
Su==J..qg.Êüg;s J.....&;L...L.U..S..L}Ê.Ê..J..L!....J..É.J .L..n.ã
!!ilJj!..8u!..BU.u.n- .]..g .l i..!J:..a.z..J....a..z

Lb..EBJ-i! ....-L....L.Z .2..L].bJLJ...gu3 .l...Jt.g..L.uà.J.4:,.LJ.....g..L
J&'-...bJJU.. . l....z.!.....J.2óJ...L.!x.L.Le,.a..l....!,t
..!U."-rZ'!...U«J« ];i''Í:êllZ"r';; 'l .'il l;'f''i .'il'
!!!D=...0:!!-.!®uuJ....Q.!!....J...9íüJ!.J..22;.!J..hyJ...LJ!...L.2.!!..L].:Q...L.,..u!
;Ü!!!a..ud.-!!!.!J=:.... .....E.]....J...ê].]!..L].nu!..L-g,.2. L ..z:.tl..bz...L...u.Q .....b-.uu..u-....J.:;;l:=;1:1:=11
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TABELA XVlll
nR»nHP Fopmulas estruturais de argilas esmectitica:s argentinas, calca

].idas a partir das ana].ases químicas (115).

amostra
/nctaedrica

Fe

D, 29

0,18
0,26
o, gZ

a, 22

D,31

[],16

Ptetraedrlca

0,173,83
0.173,83

3, 6h
0,31
0,163,84
D,ZS

3 , !q:
n pl3,79
0,0453,9s5

Punha Peliaro
Barpeal

Be].orano

Cinco Saltos
r

Ramblon
J

Lujan qç Çyyg
Hora nuca Mahuída
Don Ernilio

1], 23

0,23
D,18

0,61
B,Q7

Ü,18

0,16oral. Urqyj:43.

As f.igupas 59 a 62.apresentam difratogramas de raios X de algumas

b2nxuonit3s brasileiras, constando das tabelas XIX e XX os cations trocaveis .

D:FRATOGRAÍ.IAS DC ARGILAS . l

llil l l
1 1 \ \ l /

@V F#''td'

F.IOiyTNIORILONITAS BRASILEIRAS\ORILONITPN

:

: ««"w:«;"*. :

' "*«-«:'«a:,-.::..:À \~::l

Difpatogramas de argilas esmectltlcas brasileiras (18).
n . Esmectita de Pei'nambucol Rielson
B - Bentonita de S. Gabrie]., R.S.

C - Fe].dnpato esmectiticn de Barra do Pirai, R.J.

D - Esmectita Nordeste, branca, R.N.
Fqmpctita Nordeste, clara, Pe3raiba.E

FIG. 59



FIG. 6E]n'FP DifratoBramas de argi].as esEnectil;l.
cas brc.].leiras (18).

esmectita Nordeste, escura ,

Paraiba.

Rva 2, 1gaporaf Bahia.
esmecti.ta de Goi.anopolis, Gilias
esmectita de Mato GrosEic3.

esmectita de Oei.ras, Piaui
esmecEita de Ponte A].ta, M.G.,
cinza esverdeada.
esmectita branca de Ponte Alta,
M.G.

#

.;lp' '{.\T 0CRl\l.IAS ílt Al+Gll.AS

F.10NTMOqll.G-NATAS PP.\rir.f'!Rrit

l

l

p.rRATOCnayêE l)E. ARGILAS

b!?ypsn !LoylTAS OnASn:ciBê.â

FIG. 61
?

Difratagramas de argilas esmectiti
cas brasileiras (].8).
M - Nontronita de Sacramento, M.G

F 16/14.
Nontronita de Sacramental, M.G.

F 18/11.
Ardil a Bravo, BÜ'á- vista ,
Campina Grande, Param.ba (mé -

dia)
Esmectita da 13arragem de Barra
Bonita, S.P.
Panther Creeck (cálcica), EUA

Volclay (sádica), EUA.

h® çx;#.\;w

g. .;Pel:enHm-\:Um#

'iR$h;.w.

l:ú, t.V=lqü.x-.;::.'J:.'.':Õ'

e
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D! FRATOGRAMAS DE RAI O S X

DE ARGILAS DE 80A VISTA E DE

B ENTOÍql TA S NORTE A METI CA NA S

f9.7/

.amos tr a ne 28

iJ/n/da

~«.Jw''x
r'},o.

20,5 A

/
19.7Á

,V"l pV'

Umida

x'\
"w

f3o nto nll'a /i
Pan flor Cr0 8 k ...X

Q>w@h"qü@P«..#W© @»«~*«@

,,P"

8 o n J' o n j

Volclay
Unida w.t....Wg~N"'''''"

13 12 JI 10 9 8 7 6 . 5 +32

F16. 62 : Difratogramas de raios X de argilas de Boa vista e de bentonitasno=
te-americanas (2).

Destacam-se as seguintes observações:
- bentonitas de Boa vista, Campina Grande: sao geralmente constituídas pnr noD.

trono.ta (ou nontronita-beidelita), imita, caulinita, camadas mistas de iliba -
- esmectita e pequeno teor de quartzo, apresentando 55 a 7[1% de esmecti.ta (98).
algumas argilas. desta região seriam montmo:riloniticas.(112.).Observa-se na figu-
ra 6Z pela intensidade do pico a 19-2[] RP que existem diferenças significati -
vas de teor de esmectita entre as bentonitas deste deposito (2). [ls càt]onstrg.
cíveis são magnésio, cálcio, sadio e hidroxonio, sendo que o magnesi.o e o ca].-
cio contribuem com 50 a 85% da capacidade tle troca de cations, na argila natu-
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ral (2, 15). verifica-se na tabela XIX que os tipos de catiEJns brücaveis difer-
em bastante entre as bclntclnitas detste3 deposito (2). A a:rgila "verde lctdoi' ,
da localidade de Elravo, seria uma montrnorilí)dita (8), sendo apreserltado,na ta--
bela XIX, os selas cations trocaveis. Esta arçlila tem lido considerada uma das
melhores da legião para utilização em fluidos de perfuração de poças de potro
leo, na forma s;mica (z}, 6).
- argilas nontrüniticas de Sacramento e de Canso do Parnai.ba, Mg: são constitu.{
das por nontroni.ta, apresentando ].O a 31.]% d.3 1ilagnetita titanifera En ai.nda res-
tos da racha u].trabasi.ca original. Como cat:tons tpocaveis, apresentam pted.Jmi-

nancia de H:lO+, Ca++ e Mg++ (1].). são argilas muito heterogéneas (7).
- argilas do Val: do Parelha, SP: sãü argilas ccJntendo esmectita ulm cainadasmi.g

tas, apresentando Lambem materi.a o:rganica e fósseis (18). n tabela XX mostra
que seu cabiam trocãve]. predominante e o rnaílnesio (7).
- bentonita de Pente Alta, r'lg: são argilas esmec titi.cas, que apresentar-i Mg'' ,
Ca e fl+ como catians trocâveis l3redominant;es, possuindo grande facilidade. de

troca por sodib. Perto de Ponte Alta BxiBtEln ainda esinec'Lilás potassicas (18).
- arBiJ-as de Franca, SP: são constitux/das IFri.ncipal-mente por esmeci;i.-t.a, cnn
tendo, ern propo:t'çouls rnanores, caulinita, iliba, camadas mistas de ã.lira + es
mectita e quartzo (7).

#

#

L

TABEL/À XIX : Catic3ns troa;lveis na=. esmectitao de Boa vis-ba, Can:pino Brande

(ineq/ltJE] g ) (1, 2).
BaHPn . , . HnBH IÜ l.n+r n=J +a1=4.

.n--n -.-:....;n...- -"---b-.---.-.-.----.--r---.-----.--"--.-+

.* l .:'* } -.'* l -".+H.ONaCa
.)

Faixa de
18-33 :--:; ! .-:: l-,'-:,-l-,'-",' l ~' ND l 5S- õ7

vai'iaçao

amostra
Z

media
3[] , [] iú, 5 i zõ, 5 l ":' ND[] , '7

1, 3 l o, zz

~!D l a3,Z

verde lo -
41,1

do (Bravo)
25,n l i4, 3 l v, 3 o,ia i a9,5

Ç

Ã



TABELA XX Caoacidade de tPt3ca de cations e catians trocaveis naturais de
argi[as esnlectiticas bpasi].eiras (meq/]]J]] g) (7).

amostra Mg

k1.70 81,05 5

q1,].019,60

20,30 55,[t0

7.92 2b, 30

16,50 30,00

L5,80
26. 25

37,80

Na 'l h l t-{

rosé Artur (Sacramçznto)

Perobíls (Calmo dt] Faranaiba)
Franca

va].e do Paraiba
8riçJaílãa (S3c rament;o )

Ponte Rata
[3o i a nt] [3 [] ] i s

D. 31i

3.77

3, 55

ND

D.67

.g, 09 l i,ü3 j.i.g.U
2.92 l 3,00 t ü,oü l ho

:., .- ! -, , ! ,.. ! ,,:
1 . 8 3 1 [1.1+8 1 27. 6[]

l o,+:! l o,?!J.l
áz.]& 1,57volclay. 78

l\ID - n;io determinado

[jbservando-se ainda as tabe]at;: X]X. e XX, nu];a-.se que as bentoni-
tas brasi].eiras apresen:tam, em geral, quantidade apreciável de hidroq2ilila áci-
do trücavel, camion .este que tende a dEtitFuiF a c.amada uctatédrica da :lsrncí;titü3

seca, devendo po=rtanto ser trocado pc3r sodiü para uso da bem;anil;a em funda.çao

(7, 18, 54).
n tabela XXI apresenta resultados de arlalisa pür raios X de benta

natas argentinas, constando da tabela XXll os catiüns tl:cJcaveis. Destacam-Boas

seguintes observaçEíes:

- bentonitas de Lujan de Cubo, 6ra]. Mitra, Ramb]on, Cuenca dc! nne]o, Cirlcí3Sa]..
tos e E]arrea]: são esmec-ti.tau iinpurificadas corri qual'tzo, fu]dspato e ocnsicna].
mente gesst3 (1].5).
- bens;onitas dE? Las Heras, Grau.,.8e]grano e Düm E]mi].io: são esmectitas iinpupi-
ficadas tlom caulinita, alem de quartzí3 e feldspattl (115)-.
- bentonitas de Hoje Ruga Mchuida, Punha Pe]igro, Las Chapas e Grau.

o constitui.nte mlneralogico pílrBr.e ser uma esmElctil;a i'anormalt', pois as-curvas
de analise télrmica dl.terencial nàü são típicas de esmectita. npresE?ntam ainda
caulinita e si]icatcls, sendo que a ]3entonita de GPa].. Urquiza contem i;alnbem i-
].ita (1].5).

/ a\

P P.r

#

P

.P /
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TABELA XXI Resultados da analise por raios X de esmectitns arçgentinao (115)

Amostra arnü{3bras sem ori.enter amu sl;i'as EJllco Bacias

f'litroGeral

Las C11qP.ag

Punha Pe].lato

La E].cha

Elelqrano[;ral
Z

flamblon
/

Lujon ge Çy
Barreal
DEJn Emillo
Las Heras

Urcluiza
Cinco 5a].tos
Cuenca Ardo

1-loja Agç.a HqDUi.üq

P

+

P

p l -

.#.;d.g+n#n -

esmectita

quartzo
feldspatcl
c8ulinixu8

gesst3

i].ita

abundante
nao de l;ectavel
pouco abundante

T/XBELA XX[[ : Cations troa;lve]s (meq/]tJE] g) de a]gtJinas argi].as esmectiticao
çpntinas (11 5).

Prt3cedencia

General U:rauiza

General Belgrano
Bar.real
Dr)n Ernil itJ

4PqPb+.H4rKn.W+VOqP++f+.+'U-
. .. l

.L!!g...S:.Dg.egE.... --J

-f+tS+n#.nnqr 0 » a»HT U

b1, 51
[} 5 , t]

62,87
61,26

0,61
Ü,77

D, 5[}

1,06
0. 37

37z5

].2z 5

9.8

+.

C
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[] cattt3n trocave] predominante dao bentonitas argentinas parece
aer o sadio (tabela XXII), prlncipalu=mente nas arílostras de Don Emitia e Las
Chapas, sendo então cünsidei'idas bentonitas sádica., naturais (1].5). Esta pare.
ce ser uma diferença importante ílntre as bentonibas argentinas e as brasilul -
ras (predominância de Mg+'t"e Ca+l ).

n teor de esmectlt8 das bentonitas argentinas situa-sa enl;re 72 e
85% (116); co-aparando-se com t] teor de esmectita da bentoriita de Büa Vista ,
Campina Grande (55 a 71]%) (2), verifica-se o maior grau de pureza das l3entoni-
tas. argentinas. [Jbservando-se ainda a tabe]a v verifica-se que o teEJr íni.nimo dE.

sejavel de esmectita seria de 7[J% a fim de garantir bom desempenho quanto aprg.
priedades de resIstI;ncia, principalmente d3 resistência 8 oração a amido.Entre.
tanto, est;a pi'oprledade nao e ce3ndicionada somente pelo teor de esmecti.ta, mas

taínbem pecos cations trocave].s. Porem, pode-s= aflrrnar quem pntencialííente, as
bentonitas argentinas deveriam apresentar melhores propriedades de regi.stencia
que as bi'asilei=as, dado o maior teor de esmectita daquelas bentoriitas.,

2.3.3 BE.:si.st;erlcl.a a complEggggg..g. verde e a...:Egg

Hs tabelas XX[[.[ e XX].v mostram resultados de areias de mí3ldagem

corri berltonitas brasileiras, naturais e trpbadas. P; tl:'oca da cations foi rElali-
zada-com 10[] rneq sadio/]EJE] g argila, valor este que co resporlderla ao ponta cl-
bimo para a inaiuri.a dad bentonitas ensaiadas (?). [Jbserva-se o bom desempenho

Elas bentonitas de Sacramento (Brigagão e cose Artur), Ecoa Vista e Ponte Alta ,
na forma sádica. Das bentonitas Pb - 17 (Paraiba) e RN - 12 (Rio GJpande do No=

te) nada se pode afirmar, pois desconhece-se o teor de umidade (]a mistura.
A tabe].a.XX\J, c.ampara' õbentoni.tas sádicas comerciais bl'asneira (de

Campina Glrande) e americana, mostrando que, quanto a resistência à ct3mpressaoa
verde, ambas feri.am equiva]elntes (].17).

[Jbserva-se Lambem nas tabelas XXlll e XXlv que a troca decBtionu#

realizada com uma quantidade fixa de carbonato de sodicl, nclm seínpr= i'estiltouem
aumento de resistência a compressão a seco. Os melhores resultados fortim übti-
düú com a bentonita de Boa vista, Campina Grande, justificando-se assim o r:tP
de ser esta a bentonita brasileira de 'maior utilização. vale pes6altar, entret-
anto, que a resistência a compressão a seco, obtida cnm esta bens;onita, foi
inferior a fürneci.da pela sádica natural americana.

r
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TABELA. XXlll Características de argi]as esmectiti.cas brasi].eiras, rto estado

natura!, como aglomerantEls de areia de mnldage:-n (114).
Mistura: areia mt5d. 9[] - 100 AFS - 2.[JLlt] g

argi[a - ]]]E] g

agua - 5[] g

P P

#

amostra
ensiaios

pernteaol
lldade

G«'ã:«:P
67

a verde
dera rína-

gF/crn2 l çãa (9C)

(L100Ca seco

::ecoperntea
(kgf/cín')lldade

.bái...i,i

3.3080

2.03
2.6a

77

1,?688

77

2.BO

0.7877

9ÇJ

2,li7
Ç.5n
2.6t

82

umldade
(9 )

escoabili
dado (AFSD

dureza
(AFS)

tIDa Vista (média)

.cose AT'tur

Perolas

Pirapora
Col io

Jundiat
F:anca

Vale do Paraiba
ilc

470

h60

2b0

160

220

32(]

200

B2

8S

73

78

78

70

75

70

67

73

€,a

50

77

PÚ - 17

12Rr.

Ponte A].ta

Volcla 1 , 555t)

TABELA XXIV Caracterilsticas de argilas esmectiticas llrasileira8, na forma

sádica ( broca de cations CDHI ÍUa2CE]31 ]E]L meq sadio/]OE] ç] argi
la seca), como aglc3merantes de areia de muldaçlem (114).
Mistura: areia mod 9[J-]E]0 AFS - 2.[1E]O.g

argila - ]E]t] g

agua - 5[] g

ensaios a verde

?i:=ã:'l' k,'l!:.:, l :::'t ? l s:::ViB(ÜF=) 1 '

B seco (110çC, )h)

'?ÀPÉS l iis:i::'l l Ç:,i :i::, l F:;':'

93

nQ l amostra umldade

q lcm g'mln

l

Z
l

8oa vista (míldio)

cose Artur
Pcrobí3s

Pirapora

2,5 'z3 l é'70

.oo. ... l 'zso
8a l 370

gQ.
e5 l )50

71

3,0
3.0
3.0

2.8
2.9
2.8

.xz.J
?9

'78

80

1, 3

1,0

600 0

82 1, 2

7

o,s750

l.&

5

6

7

8

9

.mundial

f'i'anca

Vi:1lu cio Partilha
Brlqaqão

PfJ - 1 2

12 l Pú.lte AI ta
3 1 v0.]c].av

2,8

.Ug l !cz l

riJO l no

2,9
\JD

FID

2.8

I'z l 3ao

63 l. 1030

lt8 1 '77Ç)

80 1 LIGO

'73 l ust]

.bQ..
0, 5

l '3..

rJD

n!D

1.29 O.Q

..:.!g

   

   
D.O

O.Q

  2

a.o
o,t]

2. L'7  
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TABELA X>(V : ResistElncia a compras:lao a ve!'uí! de areias com bentcJnitas sodicas
brasl].eira (tratada) e americana (natural). 5% bens;onltia (117\

amostra RCv (gf/cm2)

Bra=ileii-a 760

72Üamericana

n cornparrtçao entre bentonitau brasa.].eiras e argentinas =üm base
na literatura se e possível =e adorar-se como padrão cotnparatlv0 3 beritonitas.g
dica americana (natura]). assim, Fontana Et a]ii(].].6) exain]raram al3 propriedg.
des fornecídaa pe[as bentonitas aryentinat: constantes na tabe].a XXv], cíJmparat-
lvanlente a sádica americana.

Z P P

\ P

TABELA XXVI : amostras de bentoni.bas argentinas ensaiadas, cujos
constam nas tabelas XXVll, XXVlll e XXX (116).

É3sultados

Uesig-l l :lacali.

.g l..ggz,....f.l11u..E=u.b.-.Eb.Eln9..Éü=nai-dn=.g!!.uu:!:i.Ej].J...2ãi!-g=u..

l F-:f-F:'?::"lEE''.*u«.nnB;;;;FE=;=:=;
8 ] E-!L--L.... .. ..--.!..y«"m. l
9 yl o l-''' . ' ----' '

g ;l l--'-=--J-------- -----===..
U. .]..--L------...--%=!s.al... ......--....[..ga. gy.u



n tabe].a XXvll apresenta alguns resultados obtidos, feri.ficando -
-sE que existem bEíitoRlxuQS ai'çlentlnas equix/dentes a amosti'al de bento)nata' sá-
dica americana, no tí3cante a resistência a comlJresslã0 8 verde. verifica-se tag.
bem que as amont:E'as comera.als apresentam valores infclrioreü as amcJstras pro .
cessadas em ]abaratorío, seja devido a urna granu]ometr]a inadequada (].16), se-

ja devido a umã temperatura de secagem a].ta (7).nu ainda devido a presença de
contaminações. Í)e qualquer inQHEit'o a tabela XXVll HQsxuT8 0 bom potencial das
bentonitas aFgeiltinas de San Juan quanto a resistencla a comp:cessão a verde .
[ls baixos va]opes c]e RCv fornecidos pe]a FiiDostTã de Neuquem puderlam ser mcitl.
fiados pelt3 baixo suor de esmectlta desta bt?ntonita (tabela XXX)

/\

\

\

\\

TABELA 'XXVll
Resist;nela a compressão a 'perde Pai'a diversos teores de umida

de, caia bentonitas argentinas. Dados retirados de figuras da
referencia (116).

apela módulo S2 AFS - 92%

t)rglla - 8:6

unidade - 2 a 6%

amostra -..lst;ncj B a campressãa í] t/eicie (gf/cria)

umldflden 3% tJnldí dp
1 51[]

1 51Q ..i

790

12z+ r]

GSO

550

730 n

Campal'ando-se tais resu].fados com aa ,lb9ervaçÕeo obtidas das tape
las XXlll e XXlv, plJdE-se supor que a8 bentonitas bx'asllelras, em particular
as de Canlpi.na Grande, forneceriam.resiatencia a compressão a verde similar a
obtida com as bentonitas argentinas.

reslsl;encha a cílmpressão a seco sem ppe-calclnação de bentoni
tas argentinas e igual. nu inferior a frtrnecida pela bentüni.ta sádica alnerlcn -
na (tabela XXVlll). .[8to pal'pcE! sugerir que ao bentonlbaa aJ'dentina apresenta
riam inelfioi resístencia a ccirnpressao a seco que as btlntonitas brasileiras.

\
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TABELA XXVlll
i n niuf ip a pfHr» n Resistência a compressão a sect] eín função. da temperatura, pa

ra t3entonitas argen-finas(llÉ3).
areia mocJulo 52 AFS

argila
unidade

ninnstra res:l.stencia a com

25oC

!g,gú
'7. 95

7,17

5, 52

]q,9ú
7,84

ll,ül
9,42

re5saD a seco
D5D0'C

3,95

2.81
[} , 1]8

1,93

6,09

3.88

(kgt./çn2)
D

C

..2.tuLE ..
.. ..J*U.
. .J.U

1.42
1,83

n C\TV PÜ; l&4:nSU n

ç!, 959lnnaX.=T-=P\+PVB\f-r

. . =in %a. .'rHFrq.

americana IÜ,58
= +81 P=nnlq'U.?n3=J+;rSenP'l

2.3.4 SeEsj:P.!J:j:ga de (?gJ\a.aggg...9-tJltj:.g9.gE
\

visto, a mP-lhos maneio'a du media' esta propric2dade e a pc-
sistÉ[ncia a tl'ação a unido. Entrei;cinto, dada a inexistência de resu].Lados pu -
blicados com relação a este ensaio, pi'ocupou-se cíJmparar as bentonita!} brasa;.-
].eiras, Eirgentinas e americana com base no limite liquido e no índice de irich3.
mento.

[] índice de inchamento, seguindo os dados ap eseiatac]os por Nove]]i
8. Rina]di(72) (tabc]=,\.'), d='.'Erga SE:r nc mínimo de ].8 ü 23 rnl/2g, para evit;a=
-se a formação de escamas na peça. Das bentonitas llrasileiras, .dispõe-se ape -
nas de resultados dc! ensaios com lg. dp bem;onita. Apesar das pí:stri.çÍies dedal
cr3mparaçao, se supusermos que os :r su]tados c]a tabe].a XX]X seriam nlu]];ip].ica -
dos poi' 2 para serena comparáveis aos da tabela v, observa-se que as arnostrasde
Brigagão, Ponte alta e Campina 6=rande (tratada) atingem a faixa mínima desejá-
vel, apesar de não ap:resentareín o cornportamentü da bentonita sádica an-epicana.

a

P

P

Z
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TnBELl-\ XXIX : Inchaipento de algumas argilas esnlclctiticas brasileiras, secas a
tamperatul:'a ambiente (25-35 UC) e a 75 CC. Ensaio cnm ]. y dt! beE
tom.ba (7).

\

---'-...+a«,=..,-.--. g-&

&HU qoeV a f4 a »»W n JP«b+Lrq+UUàl»+e.++Pb+8+Wn

seca n te:npera-
tura ambiente

81P-«+..BnqPn :: : :.ar,#= .b í a.e#Nrr"-ab »bn:pp i n
= ::: anu

. .:=rVab+r i «%-
V FOP :BÜ

\

-:++=8#l\Ar 'ntq

Inc.h:3merltu (ml)
seca a 75 ''C. IQr+»ne61pbu+Hs++=. n,wunbn

sem Na2Ct]3 'l com Na2Ct]3

amostra

.X.....l El-l:q:q@Pe-apneaeanp+an» ar+.bnPt=lP\+.=..HwiuHe«+8p.7H..B4»rv+çn+rnBlüK'a

2 l J sé ATEU;ç

3 l Perolas
P»B '-=b=1»- .3 ; »8-a 8PP»U-+H.Bqa

..A. . ....L.Elj;=geg!.!:g...
5 i Coleqiu
7 l Frant=ta

.a...J. ..]ü:ls.ü..----... . ....-lLU
.là.. .[:ç«uaa«a:,.L. .:;'!Q..---]
i.a. ...L.Een.B.&.b.g ...12.,g

W-

U J'J.ba UUUVn\lPB P-+++H.b.«qP=pr-g-ia.F.fn-oH=4g

baWÜr+r:'U'nb P rV IJIP.\Hn -a#+B]+'.]-P+.n+A:
d-HI n Ü .+.t.F

P

n=-#qapae\a.nf8-=friH-=n

lr-rx HU IPn&Npf#.Jsmf8-bq,&.r

T q.b/ 4 ;ã

ND

rJD

. bP : :.

ND

l.s,q.ewuaçÕiábr=:w.e»++n+=ne-w+Ha+enHU..+'

[Js resu].t.idos da tabela v, apresentada anteriormente, suçlerern ai-n.

da que o limite liquido de uma bentonita deva ser no mínimo, de 35[]96, de moda

que esta bElntoFlit8 forrleça resistência a traçam a umidc) suficiente para evitar
problemas cürn escamas. Menciona-se (117) que L.lma beritonita sádica brasileiracg.
marcial,' tratada, de Carãpiíiã'Grande, apresentaria um ]im].tc! liquido de 35tJ% ,
va].or este corlsi.durado poi' FJove]].i & Rinaldi(72) ü mínimo i:lesejavel.

lJbservando-se a tabela XXX, nl)ta-se que das bentonitas argentinas
comerciais apenas a atnostra l apresentou liH'iate liquido sa'l;isfatorio, na grany.
lorntltria do prL3duba come:poial. Ja as amüstrns processadas em laboratório mrJS -
trata.m alto li:note l51quido, excito a de hleuquem, o que parece indicar novamen-

te que as amostras cürnerciáis ensaiadas haviam sido mal processadas. Vale ainda
mencionar que! a Elentc)nata sádica americana apresentou um alto limite
(51tJ%) (116), superior as ai'gerltinas e brasilei.ras.
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TABELA XXX Resultados de alguns ensaios coro bem;tlnitas argeni;mas (116)

Amostra l pH atear de esneg. l limite IÍ teor de unilcla-
l teta (%) i quedo (%) l de (%)

-'---L...gd:....J...9g..Ü::'l:
g3z--+-.a-Ê=.....L..n:,n....J .....z!

--.ln---l-e-.e.- ...L..eÊ»a....J ...lls.... .
-93{-.-.}.bZ--..&a.....

F...- -L-g-- .F-2.-u- --.l-...ez:.ez.. .....J... ..gE
.: !,..J

.2 ::;zÜ].::.]T:T:8;Í
..:.:E!.J..J..2-.!2.. ;
...n3...LX.iâ ..L.a,ãl.. ..L..aa .
---Ba-!- [:Z,.ú : ..L

:49?:.::L.gla .J....ãi. .[' " ''
510

HeW+# 'nnHBV n = V
wnHV w=n -v-\A41n-Fqlvb-+- qrtqn =+Pn+n+ +-; d

]

»+-nn =;. = - n+Hn.qP

pH

Vtllcla ' } ' ''

Este conjunto de FEsiiltados permite nupoi' que as bentt3nltao boas.L

leiras de Carnpirla Graílde tratadas apresentariam sensib:i.lidado da lilJação a umi.
dado semelhante as t)erltonitaí3 argentinas CEirnel'ficais, superior erltrel;antu abe
bonita lúdica americana. Deve-se ressaltelr, entretanto, qu= esta hlpoteseestfa
baseada apenas em evidencial3 inda:pelas (limite ].iquidt3 e Índice de inchatnento)

\

\

aP

2.3.5 1..Dux agilidade

A durabi].idade de bentonitas brasileiras, argentinas e americanas
e examinada cnín base clni .resultados de analise tennica diferenci.al, pe3rda de re
sistêâcia : conlppessao a seco cüm a t;empex'atura, variação [Ja quanta.dado dElazul
de metileno adst31'vida) com a t;Enllpe:natura e perda cje RCU com ciclos de fcindição
sucessivos.

Rs fiou:ras 63 e 64 apresentam termogramas de bentonitas brasilei--
ras, argentinas e ameri.canas. Lltilizando-se a tese dc Tartera (]EJE]), de que a
rJurabilidade de bentonitas e f'unção da tElmpüratura de perda de hidroxllas, moD.

tílram-se as tabe].as XXX] e XXX]], a partir dus rcsu].tadtlç3 das figuras C)3 e 6[}.
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[lbserva-se que f]9 bpnton]tcds de Lujun de Cubo. l-as t-tetas, -Cuenca de! fãnelo,
Cinccl dali;os e [3arreal nprtlsentaril a]ta temperam;ura de inibi.tJ díe fierda de hidra

xilas, inferiores apenas aa í:la esmectil;a du Peginatito (Rica [3rande da í\forte), e
de Uyoming, EUA, o que cortsl;itui um indica.ú tle que as constantes [Je i'queima ''
dessas bentonittn oerinm pequenas. É clarta blue a brtJca de catir]r]s cnm carbona-
to de sadio pode mEJdlfi.car estes resultados, nao existindo entretanto termogr.g

mas publicad13s referentes a bentünitas bi'asi.].eiras t:patadas.

P

0 '100 200 3m 4m 5H ÓCO nO
TE14FERATURA (aC )
8co %o lcm 'lacar''T''i''T'q

V9LCLAY
BENTO;FITA SÁDICA

DE WrOMING (E.u.A.)

BENTor4íFA CÁLCICA

DO MISSISSÍpl ( E.U.A.)

ESMFnllA DE
PEGiiATiro {R N)

ARGILA EsuECThlcA

DE BOA VESTE [ PB )

B[NTONlm DE PONTE
ALTA. UaERABA {14G )

NOFITRONITA DE

PIEDADE { S P )

N40N'i'R01'11TA !ÉPICA.C.

SACRAlIENTO tMG) ].b.

FIG., 63 Termoyranlas de belntürt[t;as brasi].eiras e americanas (2)
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FIG. 64
"'#B»' =:

final i.se térmica diferencial de hentonitas apgqnl;iras (118).
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TARELn XXXI
pB+-HP

TemFieraturas dE3 perda de hid.roxilas, nbt;idas Í30r analise terrni
ca difErE'nCi81 de bentoni bas argentinas (118).

#

tFlmperati-lra cie pe:cda de hidrclxilas
opep. ++++raú+w ç,B=1«+ +

. ---+.----l- . --em ---++n--
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550

A:mostra

730

720

.Lgg.l:b=e ...
.[;ag..ghq.ag.t. . ...L ...........]ãg!]...
g=21.:..13j:&=s.... ........L... .J7o; :
.HygJ;-pp+4n, ... L.. ...U.9
====''i:ÃRÊ.u.

JIUW. !p:l:Çw.....
g=!J;:.]qlg!:,-!q .. ÇIÊg.....

.qu3- .}:R.t-!!«. 350

BE=29]. ... ..L . ãll
.J

PP: E!!y:!p... . ..[... : : .-t©l
Uvürr.i.nQ ÇEjj:!j\2 ..jâlg... .....J

=:;.+'q=i H a
P =:.'='.=a+n

PaHeúeeHa

IW»e =; = : =#r-tnfv BW+.

bPUq+-HP&.Ü;BP'.J:=!.=Tle#

!-ql;: aUnr

Pv--PÜ4FRl;XJllb=+« ü;HIP)üb4uOVq Hi l

720

B;

'T' :nÊ+===:-..====8

71G

7QO
naA l 4elP01 ; n .H 'U

72n C. Ü-= aHn-Miün..nauBn fB aaHbr.A8R+#p.leB-

. .L 57Ü
.irq nqae :BpHn B:ülonf ap a«»ni M

TABELA XXXll
rWeV- '-P\#

Temperaturas de perda de hidroxiLas, ob-l.idas por analise terei
oa direi'encial de bEm;finitas brasilei.ras e americanas (2).

. 8+PH+=n RP bn.++-erBdP« IVa re XUnFVb4Bg

temperatura. dB perdas cle hi.drüxllas

/

CAH#« Frv i t'n
=l&.ZUX qn4=\ePZiH B B-Amüstra

#inIcIo
.

Nontrünlta E3rigaBaal Sair-a.

.wlBb.Hg ... --+-.

Bentonita de Ponte Alta,

LUIBP9,
Argi.la esmectitica de

Esmectlt;a de Pegmatito,
RN

Bens;finita ca].caca (]o Mls-

glEglEI,.EÜ.
Elentonlta oÉidlca de Uyonli.}ng,

EUn

IP-q'. '= :aR=

bbpripüBr++4=e:ãü#nii+B-õaúã;===='=

HPUÜaA ..T'. ++T dt «+V

JPlr«IV+H+-+ in+»+.

h70
H 4.B+P. .: = : ei

+q++ap+4ripn il+-r
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Rs fitquras G5 e 6É3 mostram as vfiri.açÍÍes c]e í]CU e adsnrçatJ de azul.
de me bileno em função dn fumei'o de queima, para bentLJi'ii.ta hrasilEli.ra trataria
(de Campina GJ:ande) e sE)[jica natural- americar]a. Observa-se que ê mE:nor a dura-
bilidade dessa bentonita brasi[eira quandcl comparada a americana (].17).-

RCV

( gf/cm2)

Brasileira
'\/\

0 l 2 3 z+

uut tEmO ot CÂI.CiN/\cães

FIG. 65 : Diminuição! da reaistencia a cornpressat3 a verde com ca].cinaçces Ruge.g

sinas (117).
B.B#H+»+V..;... =;:===-= -:+H

E

g

':k Aínericanu

''\
'\

Brasileira

NUr4ERO DE CALClrqAÇOES

DE?crE?salmo de adstJrçao de azul de FREI;i.lente, Er-. função do nilmero

ca].cinaçÕes (117).

X

e

FIG. 66 de
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Na figura 67 pedi!--se obsEIFvar a dirninuiçuo dí] adsorção de uzL1l de
rí[eti].enü en] função da temperí3tura deJ pre.-ca].cinaçao, para duas benbonitas ap -
gentinas e outra b:rasileira (brotada), cometciai.s. Verifica-se que, paz'a tüdaa
as amostras erlsaiadas, a redução da absorção de azul de metilenü stainente ocor-
reu acima de hritt'C; alem disso, aparentementua todas essas amostras ensaiadas a
pi'esentapiam e mesma durabi].idade (].].y).

assim, os dados clisponiveis rla li.teratura parecem indicar que taD.
tc3 as ]Jentonitas brasi].Pipas como as argenti.nas teriam durabilidade inferior a
sádica natui'al aderi.cana. Í\lo estado natui'al, as bentoni.tas argentinas ap!'esen-
tariam maio:r d.irabi]idade que as brasi].eiras,. sencJt] que amostra.s come:Falais
su].tarem em durabi]idade seme].hante.

#

t Sádica Argentina

Nacioilul

D

'( lO

.8 5

0 2®
,.- '-- '-in-n'-n.

h00 600 800 :0W

TEFIPERATURA OE PF?E- CALCIFIAÇAO {'C)

FIG. 67 variação da adsorçao de azul de metileno om função da beinperatiirí de
pre-calcinação. Elentonitcls sodicaa argentinas,e t3rasilei.ra (lJ-13).

Ein resumo, a analise dos dados ciisponiveis na literal;ux'a peJ'Frite

verificam' que as bentnnitas brasileiras de !.-Campina Grande af)re=sentanl menor tg.
ül' de esnlectita do que as americanas e argentinas. I'Jas bentonitas ..bpasi.létrns
os cations prerJominantes sáo o mognesio e ü cálcio, enquanto nas bentonitas ag.
gene;iras o sódio feri.a o camion ppedorninante

Cc:m re].ação as propriedades dn areia de moldagem, as que Fornece-
ram os molho es resultados fí3ram as bens;anil;as de Campina Grande e de Ponte AI
ta. Com estas bentonitas obter-se-.i.a regi.ai;enfia a compressai] a t/erre similara
fornecida pelas IJentonit;as americanas e argentinas. Entretanto, a regi l;angina
compressão a seco dE?smas bentonitas brasileiras st?ria inferior as das america-
nas e argentinas.

P

P #

/

%

\
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3 PROCEDIMEFITO [X.':E]?IME[UTAL
Hn«u HO,n H H qv p nn a« H-B i» nn q

:3.1 EIU=.=2Dg;;:gP.Drgb qiDg.

No traba[hc3 experiríienta]. rE:a]izado, procurou-se estudar alguns

aspelcl;os impclrtantes da utilização de bentoni.];as e]]] atei.a de rno],dagein t}. ver -.-
de, a sabtlr: diEpersabilidade,' tendência a defeitos de fundilçao (escamas, pane.

traçar.} por vaporização explosiva de agua) e durabilidade., Com esta alinrdagem

procurou-se detalhar e verif:'S.car a püssibilirlade dç! supe.rar a]guns p=oh].elas
encontrados no e.nprego de bei"ttonitas brasilLeirFJS em fundição.

Fararn --reà].hzadas duas series expert-mentais, que tiveram ris se

guintus clbjetivos:
- la sÉlrie experimental: caracterizar Q coinpoptamento, em funda.ção, de benbonl.
ta sEldã.ca brasileira, comparativamente as sodicac naturais; identifica:? tJspriE.
cipais proble"nas-
- 2o serie experimental: detalhar, em labüratorio, as caracteristi.cas :ias l3en

tnnitas; estudar possíveis saluçêíes para a$ principais problemas.

3 . 2 Dele! dai s: U.!j. l i Zig.ÉIP.g

e' ComLJ os pr.incipais prt3blemas ÍJbservados na utilização de bentoni
tas boas:i.leiras :referiam-se as bentonitas sádicas, o estudo experimental foi
concElntrado neste tipo de rnateria].. Füi selecionada u]nt] bentonita brasi].eiracp.
nlercial, sádica (tratada), de E3c3a Vista, Campina Grande, Pb (BR) considere:da

ccJmo um produto de boa qualidade (comparado aos r3utros dispc3niveis no merca -
do), cÓM ei qual de éhüEllüêü=se a'úalüria dns trabalhos. Nos estu.dos de dã.spg.=

habilidade. e durabil.i.dada f'OTãiR Lambem erasaiadtas outras benttnnitas [Je Boa
vista, Campina Glrancle, de modo á verificar se havi.am direi'onças significativas
entre as bentoni:bas daquela região;

FíJFãtR Lambem ensaiadas bentonitas sádicas naturais, urna argenti -
na (nR) e outra americana (AM) consideradas de bom desempenho eín serviço, uti-
lizadas assim como padrões. comparativos. adicionalmente foi avaliado o derem -

punho de uma bentonita sádica tratadas-.qe prücedencia alemã (AL), procuranda
verificiJr se ns problemas encontrados com as bentonitas brasilaipas e.ram in -
trilnsecus a bentnnitas s dicas tratadas ou originavam-se de diferenças de rna -
tÊpias-primas e/ou beneficiamento. n tabela XXXlll registra as procedenciías
das bentonitas comerciais estudadas.3

+
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TABELA XXXlll Bentonitas comerciais estudadas.

Designação

BR,

BRI a BR5

e.nBlr=16dP#B«+B+..;.=-==;=

=.; ==T===q ''+1

l=nn! .nPn

Tipo
q

=nrpuFAqar.l>+iva+«-BBn'veia-nn=.====--=-::;»

[Jrigem
:B+«FiBnBB+.»qn ;õ« nü u aB i#a «H

Boa Vista, Campina Grande, Paraibal

SorJica tratada

----+-- -.--- ,«]-. --. -. #

RRC, E]RCI l Calcica
l.pnW«egp-un+dpeHinai«=

AR l Sodic;a na
-...+ - - ----.--{ ..lr».fH,..H .,e,a. A 8

nRI l Sodica natural l San .].uan, Argentina
nn.= '»vn+. h-í, a4n.iP...ül pn... « .f ue

nM l Sádica

nl l So dica

....== VB X !

.A4'.H;R.qnlb dPnH=

P

P

B0:3 ÇJista, Campina Grande, Paraiba

Rio Negro, Argentinal;upas

Uy itnlng, Estados Unidos cla nrnE'rica

Bagern, A].amanha

P

Riem destas amostras cnmercia:i.s, nos.estudos de troca de caticins
e durabilidade de bentonitas t'otan examine'das 6 diferentes amostras natui':ais
(não beneficiadas), todas originará.as de Ecoa vista, municipin de Cainl3i.na Grau.

da, Pai'alba. Estas anaostras fürarn processadas cúnFürlne indicado nas figuras
68 a 69, utilizando-se a terno.eratt.tra máxima de '7EtCC na sucayem, d=: acordo com

sugestÊ[o da ].iteratura (5h). [m vi:rt;ude da avaliação do resul+.nãos da troca
da catiorls ser efetuada al;naves. de ensaios efetuadüs Crllu a areia de moldagem;

resolt/eu-se realizar u tl'atarrlento de troca de cat;itens ctJln a benborlita naareia
de nlolclagem (e nãtl previalnt:nte), pois neste sisa;ema a bentüriita esta beríi di.s-
pç:asar o que facilitaria a troca de cata.ons,

#

P

Seí:agem a ?oac

+

fb3agem

+

Peneiramento
(malha 2QO mesa)

;=:;:;1=;===1
padr:o /

!

Ensaios com a areit3 de
molclaqem

' '''l
r'=;': ';;'=i==

Ensaios caIR

bentonlta

FIG. 68
beqlu =: ==' = :: '

Seqilencia de preparação das amostras de bentonitas "in natura"



100 partes de areia mod. 56/61 AFS
5 partes de bentonita

Na,)Cül disso].vida Elin agua

5% umidacle

fli.atura Hnor 5 min.
-v-

J..
Repousa (atira) par 24

au 5ü h

Secagem a 70et

f4istura por 15 'nln

')!!f : + :: : -.
Ensaios (Cpt, :RTU )

FIG. G9 TrtJca de cata.ons por sadio nas a110stpas de bentoni.tas nin natural.

Rs características das l)enbonitas elxatninadas constam da tape

].a XXX.[v

TABELA XXXIU Caractere.éticas das bentonitas examinadas.
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foi'anl ensaiadas d:Lversas amostras destas bentonitas, com diferentes torires

Üe umi.dado tàtüntiLOme\ iüSt ca QCt;ETiSti.ci s estas apresentadas rios itens
//
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Em ai.dias de moldagem, foram utilizadas arE:ias-lJase de silic.a,

cujas características granulometricas (120, 12].) constam da tabela XXXU. Para
exame c]a morfo].agia de bentonitas em atei.a de moldagem empregou se areia de
Descaluadop são Paulo, com módulo de finura de 68 AFS e atei.a dü Rio de Jade.L

ro,com módulo de finura igua] a :3[] AFS.

a

'TABELA XXXV Ga:L:acter51sticas grartulomãtricas das aJ:elas-base utilizadas.

areia Para l areia 7S/80Areia Rainha l '''' '''=
rlanuamirlm

- --+ -----::-'':'i ' '

113' l 157 1 i34
::,. * :-' i :,.,, * :-' l :.,. * ,..'

ü,iv l o,i3 l 0,25

Stiperficle especifica teórica(cmé/g)
NumEFi] esp:clf'lco tEÓrIca de graiis (grãos/g)
Diâmetro repres:ntatlvn (mm)

afastamento de dlstrlbuiçac3 r.om grãos esféricas e
da Igual tamanhtJ (%)

s=Jperficie espeulflca real (cm2/g)
Coeficiente de t:ngulariedade
Ntádula cle finura (AFS)

Teor du:' argila (%)

#

Etn certas misturas utilizou-se po de carvão, constando da tabe].a

XXXv[ a].dumas de suas carac];eristicas.
a

TABELA XXXVI Características do po de carvão uti].izaclc).

L

Teor de uinidade (9á)

íE:o t'' de Uõláteiã '(%)
Teor du cinzas (%)
Teor de enxofre (%)

Popcentagem retida nas peneiras
].2 mesh

4[] nlesh

70 mesh

].[JO mesh

2tlt] mesh

prato

!,].]]
31,3
14,[]
[,]t]

.l.Pq

.nU.LTÍB+H

D

]., 5

11,2
12,0
28,5

].5,7 12,8 9,9
138 196  
1,22 1, 25 1,22

63   73

D,60 ]., 42 Ü:8.}     



3.3 Estiido da muro'o].t3qia de bentuníi; is ern arE!:..a [jí! inúldanPm.n UH 'n»oHH- nB l r PV rbvr' 6e \n UH aOenn4-

nlgumas amíJstras de bentonitas foram examinadas por mic:roscopia
eletrÉinica de verredupa, com o objetivt] de verificar nua morfologia. Num pri-
meiro conjunto, as amostras, preparadas no Laboratório de Areias do IPT, fo -
ram recobertas ccjm carbono t: [Jul'o , utiliza:ado-se evaporador de alto vácuo (pg.

pa o cai'dono) e nsputteTing" (para o üu:ro). Tais preparações foram realizadas
na Laboratopio de Mia'oscopia Eletronica do .[nstituto de Fg.siga da Universida
de de São Paulo. As amostras assim recobertas foram examinadas eríi miéroscopüo
eletrc3nica de v&rredui'a, nE] Depapbamento de Erlgenharia f'letalurgica da Escola
PolitÉlcnica, Universidade de São Paulo.,

Um segundLI conjunto de amLlstras foi preparado e nbserx.radn no Cen

tro de Pesquisas. cla USll'lImAS, IPatinga, f'lG, sendo as amostras reveste.das corri

alumínio, utilizando-se evaporadc3r de alto ..recuo.

3.4 Estudo cla dispersabilidade
bB b&nSdp nF nFrd-- \ lpq HÚ T a#

Este estudo fni. dividido em duro etapas; numa primeira plocurou-
-se deta].har a dispersabilidade de diversas l3entonitas, u=f=tuando-se pari.os
ensaic3s ccJm apenas una ai-noutra de cada bElntLlnit8. A tabela XXXVll relJist;:ra os
teores de umidade e as distribLliÇaes granulürnétricas das 'amostras utiILI.fadas
nesta p:t'iRRiTa fase.

A s:=yunda etapa das Experiências consistiu no exame da di.spepsa-
billdade de varias amostras de cada.bentc3nita, para avaliar a reprodutibilldâ
dd dos resultados obtidos na primüiru et;apa e assim verificar se esl;es real -
mente ref].eti.am caracteriaEicas int:rilnsecas de cada tipo de bentonita (e não
apenas da amostra examinada). [] tempo da mistura fria variado ate ÉiU rni.n., fnrg.

curandcJ-se simular situações existentes ern areia [Je sistema (ver Ap;nrlice ) :
[Jbjetix/ando ainda examina:r o máximo poder ]iDante de cada hentonita, foramelg.
goradas algumas inistuTas eficientemente preparadas. Assim, eln rnlsturadr:Jr com

capacidade de lEll] kg, de mos veTE:i.cais, foram preparadas misturas por 8hi3pas,

adicionandt3-se agua a med:i.da .aue esta evopo.cava. Tais misturas Topam poste -
riormeni;e repreparadas em ]aboratÕric3, pür ]t] min, adicionando-se agua para
variar os va].orou de cornpactabilidade.

n eireia-base utilizada apresentava méclulo de firaupa de 63 nFS (.2
Feia Ra'xnha, tabela XXXv).

»
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Apor a preparação, an mi.stu es eram ensaiadas, det;erminandt:-6e o
teor de umidade, campal. !;aboli.dado (Die-l;erl;), resistência a comproSssão a verde

TnE]EL/q XXXvll : Ca:t'acERTa.éticas das amostras de bentonitas examinadas na pri
moira etapa do estudo de dispersabiliddde.

='nWR&n.''::"T:': ::=:;--= =-=

Tipc3 de bentoni.ta Designa-

ção

Teo:c de l Retenção nas
+ueipspuil#BP.-+an:nipnpaap.

unidade l ].[JE] mesh l 21]0 mesh

(çé) 1 (%) : (%)

[EJ;aE] l [],65 1 6,2[]

[[,]õ 1 [], 29 1 1 z,]a
9, 55 l z,a;] l ia,9õ

].i, 9c; l n, úü l ].i, 7ü

ll,üo l 2,ün 1 1 6, 5ü
v,ao l ü,oo i iü,65

xo,vo .J.J:.ú!:J: b.!!ã..

IL

Deitas
FIPato

(%)

93,15 !
87,52 ]

78,22
87,64
Í31 , 5[]

83, 35

Hnlf+BnT'B%:F+'BnU&HqqW

=.a8«= . =

Sádica brasileira
Sádica brasileira
Sodic:a brasileira
Sadina brasa.].eira
Cà].ci.ca brasileira

Sádica argentina
Sodica amer5.cana

.P

.P

P

a

/

#
aqbl HPPt+VtJW\l= P

BR

BRI

BR2

BR3

BRC

AR

nM
»«nBn++nb#n l:-P l

:.5

Inicia].Frente prol;usou-sE: caracterizar a tcndencla a escamas des
diversas bentonitas, seja Elm ai'eia nova, seja em areia reciclada. Para t;cinto,
Foram.realizados ensaios de resistência a traçam a uinidü t: deteríninaçlão de
''tempo de esicamas'', que Peflete o tempo) iílaximo club um bnln de ardia rabi.ste
sob irradiação cle calor ]30r metal l[qui.do (56)-. A figura 7[] apresenta o co:po
EJe-prova empregado, desenvolvido por Pattersc)n e Boenisch (56). [] metal. ÉI va-

zado ate a];inlJir o nível. d] ressalto e determina-se o intervalo de telmpn l;uns
corrido entre r] inicio do vazamento e o Irlstante de ruptura do bü].ü de 8Tel8ü

Esta ruptura e observada através de orifício no mo].de. [] intervalo de l;empíJ

assim dEtETiDinad] ê uma avali.açaci da resist;nci a eucãlii8s da areia de molda-
gem, sendo denominado de i'tempíl de escamas". A fim de garantir x'epi'odutill11i-
dade de resultados, a dureza do molde foi sempre mantida entre 91 a 9h (esca-
la B), vazando-se ferro fundido a 142E)QC.

Após a caracterização da tendpncla a escamas das diversas bento.-
natas, foi'am realizados ensaios de laboratoPio, examinando-se o efeito de cun
taminantes na creia de moldagem, avali.ando-se os resultados referentes 'as t3di
çtles que ellminari.am os efeitos dns contamlnantes e determinando-se tatnbem a
[nf[uenci.n de a].gumes variáveis no processo de troca Lle cations,

»

a

r.

r-

84



H18

F[G. '7Í] P].aca-teste de escamas (56)

Nos estudos de ct3ntnninantes fol adorado o seguinte prnceclimen-

tü de preparar:ao das TTiistuT8s:

a) pi'eparaçao inicia]., em !nisturadcir de areias:
areia + alJua 1- cüntaminante: l mín
+ bentonita : B iíiin

+ água (pata ati:agir 5% umidade): 2 mln.

b) repouso por 96 h

o) secagem a 7[] çlC, pllr 15 h
d) mistura por 10 nlin, adicionando-se agua para atingir a compactabi.lidado dE.

selada.

e
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Para avali3çl;o dos efeittJS c]e recuperadüre!} de resistência ] tr.g
çlão a unido, as mista-iras foram preparadas cornc] se seqt.ie

a) preparação inicial, enl i-misturador de areias:
areia + agua + contaminante : l min

+ benbor)ita : 5 min

repouso por lE] min
+ recuperador (dissolvido üu eín suspensão em agua)
+ ;Qua (para atingir 5% umidade) : 2 mira.

b) rept3uso flor 96 h

c) secagem a 7n QC, poi' 15 h
d) mistura IJor ]E] min. adicionando-se agua para atingir a compactabilidade dE.

selada.

\

3 min.

3.c Egt Snlg.ggg

Este defeito de fundição foi 2studadü erí] escala de labora-l;aria e
ern escala pi.lobo, utilizando-se uma peça-teste.

Ern labnratorio determinou-se o fãxürlT de explosão de areias demo:il.

darem, ernpregaíldo-se Equipamento similar ao de Levelink e van den Berg (92) ,
como elsquematizado na fi.aura [t9. Com este equipantento,. Reimer e Masiero (].22)
haviam demonstrado que ernpregandJ-se velocidade de irei'dão de 20 cm/s não ha-
vi.a corrolaçaa ent e a incidenci.a do defeil;n em peças -urdidas e o ileso de e.g
l;an'lo penetrado. Alterando-se a ve]ocic]adE! para 8[] cm/o, o peso de estanho PE.

letrado podia sElF correlacionado a quantidade de.peças n.om ü defeito. lstn
p:rovnvelrnente e devido a difclrenças de geometria ent;re o corpo-de-prova uti
gizado por Lex/e]ink e Van den Berço (92) e o emp:regado pclr Fieim=r e .f'f'làsierçl
(IZ2), em especial o ângulo do cone Interno ({:'i.gurlJ 49).

Realizaram-se entãí] a].duns ensaios prelií-ainares, übjetivandü appl.
morar o método de ensaio e a i.nterp:relação düs resultados. Inicialmente fo-
ram efetuadas det;erminaço es de peso de estanho penetrado, com velocidade de
imersão de 8[] cm/s, acompanhando-.se o compt3rtamento de uma areia de si-stema

durante dois meses (].7 Ensaios). lula figura 71 reqistrarn-se as medias mensais

obtidas, bem como a incide ncia do defeito em 2 tipos dUn peças. [Jbserva-se que
os resultados dos ensaios pel:lerem a incidência de penetração 'las peças fun -
dadas

r
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Peça n? l Peça n92

FIG. 71 corripanhamento, pc3r 2 meses ( 3 arncJstras semanais ), de uma areiade
sistema. Incidehcia de penetração nas peças referi:notada a l-!m inda,-
ce arbitrário, proporóiona]. a quantidade de peças cnin penetração .

PrJstEFioTmEnt8 exame.nüu-se eln detalhe a deterrninaçao do PaLoP du

explosão. Segu-ldo.Levelink '(92), a tendência a explosão (fatur de explosão )
seria .ava].inda pela relação entre volume de estanho penetrado e a IJerrrleabi.-

lldade do confio-de-prova. r'Ja figura 72,rios resultados de Levelink (92), refe-
rentes a variação do módulo de fi.nula da areia-base, foram dispootns grafica-
mc!nte, verificando-se que a FEIta, passando pela origem, desc:Deve aproximíüda -
mente o coííipoptamento e)<perimenba]. x'egistpado. Assim:

(volume de Sn) = (favor de explosão) X (perln. cp)

Foram então realizadas experiências para feri.final: se este com

portainento ta'nb=m seria ob=arvado para a gaome brio dü corpo prova emprega

do, e os resultad013 Obtidos constam da tabela XXXvlll[ e figura 73. Verifica
-se que, para }ls duas bentonitas, os resultados sao descai.tos por

(peSO de Sn).. = (falai' de explosão) X ( perm. cp - 5[])
Deste tnodo, para a geometria do corpo-de- prova uti].azado, a ten

vencia a explosão sr?Fi8 dada por

fatos de :explüsláo : Peso: Sn

Perm. cp-5[]

[Js resu]tadcJS dos ensaios foram então sempre tratados de acordo

com a expressão acama.
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PERA:AE.'ILID/\ C)E CP

hoo

E.]lg=:.72 : varia!;ao dn volume de estanho penetrado com a pertneabilidade do co
po-de-prova de penetração. Resultados de Levelink e Berg (92).

TAREI.A XXXVlllBnn9 Effeito da granu].or.letria do atei.a-base scJbre a incidência
penetração, 8 partes de bentünita séldica, 3 partes dn po

45% cc3mpactal3ilidade,

de

de

carvão?
P

a ulíii do.
3 rnin de mistura a seca + 7 min

'''1

e rmea rmea- l f'eso cJo

)l btllda-l bilída- l estanho

de (cmQI de (c.p.l (g)
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(x lü])
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l

módica argentina ( AR )

: ..J
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PEDI.tEABILlDADE DO CP

FIG. 73 : Variação da incidenci.a de pclnetre.ção com a gi'anulometri.a da ?areia

-base (Resultados da tabela XXXVlll).

P. permeabilidade do col'po-de-prova de penal;ração e proporcional a
permeabilidade determinada com c] corpo-de-prova padrão (5a...X 5[] rnm), e a arla-
lise de Zl3 corljuntos de resultados forneceu a segui.nte equação:

\

P padrão = - I0,4 l- 0,89 (P pen=tr.)
F = [],985

ndici.c)naliílente aoa ensaios de laboratório, a inca.dl;ncia do defei
to foi. ainda examinada eln areias recicladas, com diferentes bento.Ribas, uti].i-
zando-s= peça-teste dç:senvolvida por Leveli.nk e Van den Eierg (91), cujas di «
mensnes.constam da figura 74. A explosão ocorre nos ressaltos, avaliando-se a
intensidade d= penetração na superfície inferior da placa. Esta avaliação é
qualitati.va, foto]grafando-se en'bafo as peças fundidas ]3ara documentar os FRsiu].
Lados.

FIG. 74: Peça-l;este para avaliar a tendenci.a a penetraçl;t] por exp].osãü (91).



3.7 Estudo da durabilidade de benttlnitas

n durabilidade de bentonitas foi avaliada através ensaios de la-
büratorio e em ciclos de fundição.

Em [a[30ratorio, determinou-se a redução de adsorç]io de azu]. de
inetileno de bentonitas, calcinarldo-se as amostras em murta, a diversas tende
Paturas, por 3 horas. Experiélnci.as prelimii-lares mostraram que, empregando- se
tempos inferiores a 3 h, a dispersão de? resu]tados ê muito grande. [] contra -
[e da temperatura era rea].azado com terintJps:r co]ocado entre as amostras.

[J= resu].Lados de cic]os de fundição tatnbem fclram uti]i.zados para

se determinar a durabilidade de l3entonita=, reyistrando-se, ern cada ciclo, as
adições de bentr3nita e areia nova, os teores de argi.la aviva da areia rotor -
ilo e da areia preparada, bem como o peso das peças fundidas e da ai'eia de mol
darem.

P

3.8 Detalh12s elos ciclos de fundia;;o

Nestas series da expei'venci.as :avaliou-sE o ccJrnportam=ntü das beD

bonitas com relação a incidenci.a de escamils e penetl'anão, bem corno a sua dur.2
bilidade.

Os moldes eram''vazados a 1420 aC, utilizando-se ferro fundidc3cclrn

3,3[] % C- ].,95 % Si -. [],75 % Mn - 0,[]7 % S, - [],Q5 % P, n;o inoculado, ..para
possibilitar o :retorno de metal .at] forno quando a teinperatupa estivesse abai-
xo de 142[] aC.

n areia de mí3ldalgem af3resentava tet3r de a:rgila aviva em terno de
6,0 %. Empregou-se apela-base Rainha, acllcionarldo-sep:na repreparaçgo, 3 % a -
Feia nova, 0,37.% pã de carvão e bentcnita. Em ux'elas de moldagem com arnidtl

de mi]ho, rea]izou-se uma adie:lo ã.nicia] de [],2 % amido e correio es c]e [],[]3'%
amidi3 por ciclo de fundição. A areia de naoldagem era preparada em mistura -
dor cair mos vertical.s, de capacidade'.igual a 3[11] kg, mistuz'ando-se a areiapor
3 min. a seco + 7 min. a ungido.

nãos cada ciclo de funda.ção as peças eram limpas e p sócias, re -
gist:rondo-se assim a I'elaçao areia/ferro, utilizada nas determinações dascan.2
tartes de "q:teima" das bentonitas.

\
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a

Hs misturas foram preparadas em nisturadi3r de labc3ratario, com

mos verticais, t+6 rpm} capacidade de 10 kg, fabricado pela Nacional Eng. Co.
(Chicag13), modelo LF. Apenas na segunda etapa do estudo dt: dispersabilidade
foi. empregado outro misturador, ilnodelo idelntico ao =ci.ma descrito, porem cüm

maior pressão sclbre as mos. Efetuaram-se vtariaçaes na seqijencia de adiçiies e
no tempo de tnistura conforme o objetivo visado, ando que e ses dados bons -
tam da apresentação dc! cada conjunto de resultados.

Descrevem-sc! a seguir [JS ensa.i.üs realizadE3s, sua tnetodo].agia (nfl)
caso de ensaios não convencionais ) e seu significado.
- compactabilit.!ade: avalia o teor de umidale atino para a moldagem du areia ,
atravéls do decréscimo de altura do corpo-de-prova sob ires impactos. Utilizou.
-se aparelhaDern Dietert.
- teor de umidade: foi determinado atrai;s do volume de acetileno gerado pe -
la reaçao com carbureto de cálcio.
- permaabilidalJe: x'eflete a dificuldade caIR que os Bases atravessam []
(123, 124) e foi determinada pin aDoreI-ho Dietert.
- resistência a coinpressao a verde: repleta a intensa.dado da liçlação entre as

t51cu].as de argi.la e os grãos cle areia Influencia a qualidade dos moldes

produzidos (extração clo modelo, rluebra de canto, quebras no manuseia) (12[t ,
1215) sendo, portanto, desejável alta Tesa.stencia a verde. Füi deteríírinada RiR

aparelho Dietei't.
- resistência a trarão a umido: ref'lote a resistência na camada de condensa

çãü de alaua. [] tempo de contacto ente o elemento aquecedor e o corpo-de-pro
va e variado, sendo a resist;enfia a traçam a urnido G :ninimo dos valores obti-
das, ja qu= nesta situação o plano de rup+uura dc) corpo-de-prova coincida.u com

a camada de condensação de agua (56). A aparelhagem empregada era Georg

Fischer.
- adsorçao de azul de iREtilEno: EsxuE ensaia ataliaria a quantidade de esm=c -
tira presente na berttonita e, portanto o seu grali de pureza (h91 126). A fim
de garantir máxima dispersão das amostras; estas foram ensaiadas em seu esta
dt3 de recebimetnto, isto e, sem secagem. Como agente dispersante empregcJU - se

pirofosfato de sodio e agitação ultrassonica com abusivos (areia E carbeto
de silício), determi.nando-se a quantidade de azul de metileno adsorvido PO.r

[],5 g de bentonita (base-seca). f\ soluçãr] de azul de metileno el'a fatoradacom

titulaç;o com TíBIa segundo procedimento sugerido em (127).
[P mo].darem. o teor de argz.La atava xllu-Lua

/

mü 8areiaargila atiça dumadeteor

mo].de

$
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a quantidade de bentt3nita nãü deteriorada termicamíanl;e e, pt3rtanto, dispani.-
vel para fornecer resisto;nela. Determina-se a adio:rção de azul de rnetileno
da areia de rnoldagçlm e, cl]rn c] auxilio de curva padrão, estima-se o teor doar
alia atiça (128).
- índice de inchamento da hentonita; meda a quantidade de agua que a bentoni-
ta absorve enqLJanto incha, relacitJnando-se com a capaci.dado da bentonita de
manter agua sob forma r5.vida. [] volume atingido após 24 horas, por 2 g de beE.

bonita (base-seca), após dispersão em agua, seria de 6 a 10 rnl para uma benta
nata ca]cica e de 18 a 5[] m] para a sádica (71).

- teor de particu]as rnainres que 21-].Nm : e uma avaliação da quantidade de im-
purezas na bentnnii;a, princi.palmente sã.liça (82). A amostra e dispersada ern

solução de pirofosfato de soda.o, realizando-se posteriormente decantaço es su-
cessivas, d2 meado a.retirar da slispensão as partículas menores que 20 .}Ain (82)
- teor de carbc.netos: dali:rmi.na-sa a quanxuidadE= totttl de carbonal;tns presentes
na amostra de Elentoni'];a, rnedindn-se o va]uine de Ct]o ç3erado apor reaça]] comi-]C].

- teor de carbono: trata-se de uma avaliação da quantidade de rrüeria organi -
ca prr:sente l a bentonita. [] ensaio e semt?]hante a deterininiaçlão de ];emir dn car
bodo em aços, i'ea]izadc entretanto a 6[Jt] aC para evi.tar a decclinFosição dasca=
bonitos (130).

- granulometria da beritoni l;a: indica carão beristicas do beneficiamento ( moa-
gem) e foi rt:alizada em apa:relhagem cair percussãot a simples vi.bpação não e
efetiva ern garantir probabilidade: içJual a todas as parei.Bulas de passa:r utra-
vês da gene:ira pois, c imu a bEntonita apresenta um teor de urnidade ern torno de
lE] n%o, ocorre aderência das particu].as as malhas e asse.m apenas as ljrirneiras
pal'ti.Bulas que caem tem ocasião de passar palas fleneiras sucetssi.vas.

grau de oolitizaçao: expressa a quarltidade de argila sinteri.fada E ade:lida

ao grão de areia. Esta argila e i'ernuvida pop meio de tratamenLüo com llCI, lava-
gem e tratamento com HDH (].31).
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4 npPtcscNTnçno E DisCUSSãO DUS REsuLTnDnS

4.1 10 Serie exllerirneDtal =. jj;arqg&g!.!=Z.qqgg..do cümoortallFnto de bentonita soda

ca brasileira:

a

h.1.2 Resultadü}3:
Mapa :-. -+d

Procurou-se ini.cia].ineinte caractel:'azar o comPC)rtamenta da bentoni
ta s8d:i.ca brasileira (BR) com relação a inc:=i.denr:ia de defeitos de f'undiçao
(escamas e peilel;ração) e durabilidade, ct3mlsarativamente as bentonitas sEJdicas

naturais e a um.] bentonita sádica trataria alemã. Esta caractel:izaçaa Foi efe-
tuada em cic].os sucessivos de fundição, ou=los resultados constam das tape -
las XXXIX a XLI.[ e da figura 75r :reagi.stranf]o-se na ta])e]a XL]]]] os resulta -
dos médios obtidos. A figura 76 aprc?senta :resultados tipictJS de penetraçaopor
explosão em peça-teste.

[] ct3mf30rtamento com re]açlio a Escamas foi ainda exanlinad3 em a-
reias de faceamtlnto (não recicladas), J:'eÇ3ist:candt:i-se na figura 77 os result.g
dos obtido s.
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Tabela XLlll Resultados médios.de ciclos sucessivos de fundição

Resultados íriedios Bentonita sádica
argentinas americana l alem:l

<1413) (nM) l (nl)
a,i l ü,ia l a,ü
z,a l z,üo l z,7

4z., o l 4õ, 5 l [tõ,o

19,70 i 2[], 2 l ]a,7
.Z, q5 1 z, ü7 l z.3:s

o,za5 0,390 l ü,3ao
o,035 l o,oça l ü,047

27,2 l 32, 5 l 23,4
:s,4 l ü, o l z,9

iüz l iiz l z05
1,25 i l,üa l 1,34

iú,7 L: :;;Z,}....]

braailelra
(BR)

7,78
3,2

2[],1
Z,Sa

D,215

[] , [] 28

16,0
2,1

..2,ú: .
IÜ4

1,67

21, 6 .

Teo:E' de argila atiça (%)
Teor de umidade (%)

Compactabilldade (%)

RCU (N/cm2)
RCV/AA (N/cmz)

FiTU (N/cm2)
RTU/f\A (N/cmz)

tempo de escama (s)

t esc/AA ( s )

t esc/AA.RTU (s.cm'/N)
Permeabilidade (cm4glmi'l)
Peso de Sn (g)
Eator de exp].nsão (X IQ3)

adição de bentonlta.-base
seca (%)

Re].ação areia/ferro
Constante de í'Queimam

Tensãt] de compressão (kgf/cm
( 'b )

Teor de argila AFS após o
l Ba c tolo-- (% )

grau de ooliti.zaçãü
l [la cj.c]o (%)

1, 2[]0
3,77

[],764
3,77
D, 252 276

[],722
4, 57

[],867
4,63

D,483
g

)

10

1.3, 65?
aptas o

. ]P.:#

3,68

('B) - estimado a partir da figura 27

b
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Sodica bi'asilel
ra (BR) W

P

#m

Sádica americana

(AM)

P

Sodica alemã

(AL)

.;w q

P

Sodica argentina
(AR)

»
E'

FIG. 76 : Penetração por explosão em placa-teste. Resultados típicos obtidos
com areias i'ecicladas
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TEOR DE BENTONITA {%)

TEOR DE BENTONITA {?G)

TEMPO DE ESCAMA { s )

FIG. 77 Variação dü tempo de escama (a) e pesistencia ; oração a amido (b. )

com o teor de bentünita, para as bentonltas sÉ)dicas argentina (AR)
e brasileira (BR), em areias de faseamento. A figura 77-c apresenta

.A\./P
a resistência a traçam a umido necessa:ria para obter-se um dado tem
po de escamas, para as duas bentoilitas. Preparação: 3 min a seco +
7 min. a umida

P
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4.1.3 Dj.scussão

[lbserva-se na tabe]a XL]]] que a cc3nstante de "queima'' decresce
na seguinte ordem das bentonitas sádicas examinadas: brasa.].eira (BR), alemã

(AL), americana (AM),e argentina (AR), sendo que estas duas Últimas bento)ni -

tas apresentam durabi].idade muito semelhante.
Devido ao fato da bentonita sádica braái].t:ira (BR) apresentarbal.

xa durabilidade, o teor de argila AFS e o grau de oülitizaçao da areia de mol.
darem contendo esta bentonita reve].atam-se bastante altos, de modo que esta
areia necessitou alto teor de umidade para se obter a compactabilldade deseja.
da (tabela XLllEI).

Deve-se inicialmente destacar alguns aspectos em relação egs re-
sultados da fique'a 75. Para as bentonitas sádicas argentina (AR), americana

(AM) e alemã (AL), a reslstencia a compressão a verde aumenta nos 3-4 primei-
ros ciclos, o que indica que a maior parte do poder ligante destas bentonitas
se estaria sendo aproveitado após o ternpü d= mistura acumulado em 3-h ciclos.
Ja com a bentonita soda.ca brasileira (BR) estar-se-ia utilizando a maior par-
te de seu poder gigante ja no la ciclo, pois trata-se de bentonita de altadiâ
persabilidade; a diminuição de resistência a compi'essas a verde ate o 3a ci -
clt3 certamente ; conseqÉjencia da dificuldade de controle do teor de a:rgila a-
tava, pois esta bentonita apresenta baixa durabilidade.

Analisando-se as figuras 75-a e 75-b, observa-se que, pax'a todas
as bentonitas, ocorre diminuição da resistência a traçam a urdido e principal-
mente do tampo de escamas com os ciclos de furldição; com certas bentonitas eg.
te comportamento se se manifesta apÉls alguns ciclos iniciais, conseqHencia
provave].mente de um aumento da utilização do poder ].igante da bentí3nita Gomos

ci.Elos iniciais. nãos o 6a ciclo de fundição pc)de-se considerar, para todasas
bentonitas, situação aproximadamente estacionária, observando-se na figura75-
-b a comportamento excepcional da bentonita sádica americana, seguindo-se a
argentina e posteriormente as bentonitas alemã e brasileira. [ls resu]tadüs mE.

dias de tempo de escama (tabela XLlll) mostram esta mesma sitilaçao. Nesta ta-
be].a constata-se Lambem que o tempo de escamas nao pode ser correlacionado apg.
nas com a resistência a traçam a amido, caído ja discutido anteriormente. Cal-
culou-se então o tempo de escamas pol' teor de bentonita e por unidade de pe -
sistencia a traí;o a amido, índice este que refletiria a plasticidade 3 quen-
te da bentonita. Tais resultados constam Lambem da tabela XLlll, verificando-
-se que as bentonitas sádicas argentina e americana seriam as que apresenta -
riam maior plasticidade a quente. Esta mesma cclnstatação pode ser obtida com

o auxilio da figura 27, estimando-se a tensão de compressão a partir dos re -

P

P
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multados médios (das areias recicladas) de resistbnci.a a oração a umido e
tempo de escamas. Tais estimativas constam cla tabela XLlll, observando-- se:

que, com as bentonitas sádicas naturais conseguir-se-ia minimizar a tensão iD.
po sta pela expansão da sílica.

]sto tarnbem pode ser verificado em atei.as de faseamento (figura
77), onde se nota que a resistência a traçam a'umido necessária para obter um

dado tempo de escamas (pQr exemplos 18 s) e'màlop para a bentonita sádica brg.
si].eira (BR) quando comparada 8 argentina (nR).

n tabela XLlll registra lambem avaliaçEles (em laboratÉirio) datem.

descia a penetração por explosão (peso de estanho penetrado), constando da f.L
aura 76 resu].Lados típicos obtidos com peça-teste. A incidência deste defeito
decresceria na seguinte ordem das bentonitas sádicas examinadas: bi'asneira
(BR), amei'icana (AM), alemã (AL) e argentina (AR), Rs diferenças entre as beE.

bonitas americana e alemã parecem ser devidas apenas a permeabilidade, ja que
a tendência a explosão (falar de explosão) seria similar. [ls comportamentos
das bentonitas brasileira e argentina seriam explicados por diferenças de fa-
lar de explosãi]. ,

Ern suma, este conjunta de resultados indica que a bentonita soda
ca brasileira (E3R) apresentaria baixa durabilidade e alta tendência a forma -
ção de escamas e penetração por explosão. Tais aspectos foram então estudados
em detalhe em laboratório, iniciando-se tal etapa experimental com o estuda

da morfologia de bentoni.tas e da sua dispersabi.lidado, som o ob.jetivo de ob -
ter subsídios para a compreensão dos fenomenos envt3lvidos.

#%

P

4.2 2a :;,i. WPE.!y'qB:Çgl:
a

h.2.1

h.2.]..1 Resultados

Inicia].mente apresentam-se micrografias de areias-base e de ben-
tonitas e, posteriormente,' de areias de moldagem.

Rs figuras 78 a 8[] mostramm]crografiasde areias-base, observan-
do-se a forma sub-angular dc3s grãos. Na areia Paranaguamirim, que apresentaum
teor considerável de argila (tabela XXXV), podem-se notar pequenas particu -
las de argila, aderldas ao grão de areia (figura 79). A apela de E)escalvada

(fig. 8[]) apresenta grãos com supe:rficie bastante irregular.

C
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(a) 7[] X (b)

F'lG. 78 : Areia Rainha. Recobrimento com carbono e ouro,.
120 X

(a) 14[] X (b.)' Ihn x

P 'f +*' +.*te

(c) 14[Jl] X (d) 14[Jt] X

f'lG. 79: Apela Paranaguamirlm. Recobrlmento com carbono e ouro.

8



(a) 8[] X 160

(c) 1 . 400 X

FIG. 80 Areia de Descalçado, SP Recobrimento com carbono e ouro

As figuras 81 a 84 apresentam algumas miar.agrárias eletranicasrE.
Parentes as bentonitas. Na figura 81, pode-se notar que a bentonita sodlca al
dentina (AR) g constituída de agregados (grãos) bastante compactos. .]a a ben-

tonlta oédlca brasileira (BR) (fig. 82) apresenta 'agregados não muito compac-

tos, com multas fissuras. As bentonitas c;laca brasileira (BRC) (flg. 83) e
sádica ameríêáõR'(AM) (fig. 84) mostram agregadas de aspecto Intermédlàrlo ,
com algumas fissuras;'

P

t
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FIG. 81 : Amostra (npacotesn) de bentonita sádica argentina (AR).18[] X. Reco

brimento com carbono e auto.

(a) l 700 X (b) Í lttOQ X

3 FIG. 82 : Amostra (npacotesn) de bentonita sádica bras]].eira (8R). Recobrimen
to com carbono e ouro.
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(a) 17[] X (b) 42[] X

FIG. 83 : Amostra (npacotesí!) de bentonita calcica bi'asneira (BRC). Recobr.L

mento com carbono e ouro.

FIG. 84 : Amostra (npacatesí!) de bentanlta sodica americana (AM).16D X. Reco

brimenta com carbono e ouro.

Na figura 85 apresentam-se microgi'árias de grãos de areia reco -
pertos com bentonita. Em todas as bentonltas examinadas (BR, BRC, AR, AM) ob-
servou-se o aspecto da figura 85, verificando-se regiões com aspecto flocular
(figura 85-d) e regiões de bentonita compacta (figura 85-b, região ouperiar
di.Feita).

IÜ7



(ay1 7[1E] X (b) } 14DO X

(c) : 35[11] X (d)l 3500 x

FIG. 85 Areia de moldagem cantando 8 partes (em peso) de bentonlta sádica
brasileira (BR) .. Recobrlmento com carbono e Dura.
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As figuras 86 a 88 mostram superfícies de compactaçan de corpos-
-de-prova. Na fi.aura 86 pode-se observar que, em areia de mo].darem contendo
bentonita sádica brasileira (BR), ü filme llgante sofre amassamentona

superfície de compactaçao, verificando-se a presença de um grande numero de:rE.

gi3es corri bentonita CQmpactal o mesmo nao ocorrendo com a bentonita sodica a-
mericana (AM) (fig. 87).

P

(a) 80 X (b )l l ÕE] x

FIG. 86 Superfície de compactaçao de a -
Feia de moldagem contendo bento-
nita sádica brasileira (BR). A -
Feia de Descalvado, 8 partes de
bentonita, 45% compactabilidade.
Recobrimelnto com carbono e ouro.

(c) l 4[]0 X

b
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FIG. 87 : Superfície de compactaçaa de areia de moldagem, contendo bentonita
sádica americana (AM).. Areia de Descalçado, 8 partes de bentonita ,
45% compactabi.lidado. Recobrimento com carbono e ouro/71] X.

n figura 88 ilustra as influências do tipo de bentonita, grau de
compactaçao e teor de umidade sabre o aparecimento de legiões de bentonitacaE.
parta. Comparando-se a figura 88-a com as figuras 88-b e 88-c, verifica-seque,
com a bentonita sádica brasi].eira (BR), e mais intensa a presença de reÕloes
de bentonita compacta do que com a bentonita sádica argentina (AR). Quando ay.
menta o grau de compactaçao (comparar as figuras 88-b e B8-c com as 'eügupas
B8-e e 88-f) aumenta o numero de regiões de bentonita compacta! sendo que a
aumento do teor de unidade Lambem apresentou este efeito (comparar as figuram
88-e e 88-f com as figuras 88-g e 88-h).

Na areia de moldagem compactada pode-se observar Lambem a liga -

ção entre grãos revestidos com bentonita (figura 89). U'edifica-se , que
a compactaçao resu].ta em extrusao de bentonita entre grãos de areia ( f;Bufa
90) a

110



ã
's

..'K "\

m

0

E

.Q

0
r]

(a) ( d)

(b)

(c ) (f)

aumento do gi'au de compactação aumento do

\

111



FIG. 88 Influ;nela do tipo de bentonita, grau de compactação e teor de uml
dado sobre B morfologia do li.gente na superfície de compactaçao .
trela-base com mÉ)du]o de finura igua] a 3[] AFS, 5 partes de bento-
nita. Recobrimento com A]..

8 - bentonita sádica brasi]eira (BR), h5% cpt, 3 impactos, ]EJE] X.
b - bentonita sEldica argentina (AR), h5% cpt, 3 impactos, 150 X.
c - bentonita sádica argentina (AR), h5% cpt, 3 impactosl 3[JE] X.
d - bentonita lúdica brasileira (BR), 45% cpt, ]E] impactos, ]]Jt] X.

E - bentonita sádica argentina (AR), 45% cpt, ]E] impactos, ]EJE] X.

f - bentonita sádica argentina (AR), 45% cpt, ]E] imp.actos, 2[]0 X.

g - bentonita sádica aPgen fina (AR), 52% cpt, ]E] impactos, ]]Jt] X.

h - bentonita sádica argentina (AR), 52% cpt, ]E] impactos, 3[JE] X.
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(h)

teor de umidade



FIG, 89 : Detalhe do filme ligante entre dois grãos de areia. Bentonita soda

ca argentina (AR), 95[] X, recobrimento com carbono e ouro.

F[G. 9[] : Extrusão de bentonita entre dois grãos de areia. Bentonita sodica
brasi[eira (BR)) 85[] X, recabrimento cam carbono e ouro.
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Na figura 91 registram-se aspectos verificados em corpos-de-pro-
va fraturados em ensaio de resistência a compressão a verde. E bastante comum

a ocorrência de ruptura acompanhando a extrusão de bentonita.

%

(a) (AR) 4BE] X (b) (AM) 350 X

(c) (AR) 95[] X

FIG. 91 aspectos de ruptura do filme ligante
ouro.

bentanita sádica argentina (AR).
bentonita sádica americana (AM).

bentonita sádica argentina (AR).

Recobrinento com carbono e
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h.2.1.2 Discussão

[ls resu]tados apresentadcJS mostram que, em areia de mo].vagem nao

compactada, a bentonita apresenta-se sob aspecto floctilar e compacta ( figura
85), e esta morfologia foi ousei'fiada com t13das as bentonitas examinados.

Em amostras compactadas, a principal diferença clbservada entre
as bentonitas foi a frequência de regiões cle bentonita compacta (na superfí-
cie de compactação) } sendo esta mais interlsa com a bentonita sádica braslle.L
ra(BR) do que com a argentina(AR) e americana(AM).

As micrografias obtidas permitem ainda telex' algumas considera -
ço es, sobre a ligação entre grão s de areia revestidos com bentonita. F\ morfo-
logia do filme ligante da figura 89 sugere que as inl;eraçaes face/aresta se -
jam as predaminantes neste tipo de estrutura. A ocorrência de extpusãü de beE.

bonita (figura 9[]), comum em todas as bentíinitas ousei'vidas, deve alterar a
estrutura da lã.gaçaü e, apesar de nao se conseguir ousei'vàp em detalhes a li-
gação entre a bentonita extrudada e a que l3ermanece revestindo o grão, e dose
esperar que ditninua a predominância das interaçÕes face/aresta e come.c:em a a-
parecer interaçSes face/face, em virtude do deslizamento ocorrido. Esse tiPO
de ligação não deve forntlcer a].ta resistência a areia de moldagem, ja que e
comum observar-se ruptura acorílpanhándo a bentonita extrudada (figura 91), em
amostras fraturadas.

Outros aspectos referentes a mol'fologia da apeia de moldagem, pag.

ticularmente os que aPeLam seu desempenho em serviçal serão discutidos nos
itens específicos que se seguem.
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4.2. 2 - Dispersa»llidade

4.2.2.]. - Resultados

Rs figuras 92 a ]t]3 apresentam a evolução de propriedades de a-
reias de moldagem com diferentes bentonitas. [ls resu]tadíls das figuram 92 p
93 foram obtidos real-izando-se seq'uencia de adições "bentonita/ãguan, enquan-

to as figuras 9 } e 96 apresentam resultados foi'necidüs com seqijl$ncia de adi -
çn es 'lagoa/bentúnitai'.

E

\
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IJJ
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LJ
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(D
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LU
Q:
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E.
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Í(IÓinP. IBentonita

Is Ódíca
brcisilei -

21)

1 9
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lsó dic a

argen ti-

1 1

10
0 5 10 15 20 25 30 35 60

TEMPO DE MISTURA Imin.)

FIG. 92
---16dn=

Resistência a compressão a verde em função dí] tentou de mistura. 8
partes de bentonita e 3 partes de po de carvão. Sequência de adi -
DOES:

bentonita + po de carvão
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lJbserva-se nas figuras 92 a 9í3 que a bentonita sodica b:rasileira
(Bll) confere maior VElucid8dB de desenvolv.iínenta de propriedEides que a bento-
nita sodica argentina (AR). A bentt3nita sádica americana (Atq) apresenta cüm -
parlamento similar a a:E'dentina, sendo um pí3uco mais facilmente dispersavel sob
pequení3s tempos de mistura; aros longos tempos de mistura, superiores a 3[Jminp

a situaçlão altera-se, verificando-se maior RCv com a [3entonita argentina (fiE-
lura 94).

P
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180

C
E

E

UJE

E3enlonita sádica

brasileira 1 8R)

Bentonila sÓdicct
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52

Pb'P ' "F

100
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0
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20 30 40
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80

60

0 10

FIG. 93 : Variação da permeabilidade -com o tempo de mistura. 8 partes de ben
}.i bonita e 3 partes de pa de carvão. Sequência de adições:

- bentonita + po de carvão

- agua
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FIG. 94 Efeito do tempo de mistura rla :resistência a compressão a verde. 8
partes de bentonita e 3 partes de po de carvão. Sequência d3 adi -
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Em misturas eficientemente preparadas, esta situação SE3 alúElra,

como se pode notar na figura 97. [1s melhoras resu]tados de RCV foram obtidos
com bentonita sádica argentina (AFI), seguindcJ-se a bpasileiJ:'a (BR) e ..poste -
i'iormenl;e a americana (AM).

E

Z

ljJ
>

-<

a.
E.

-<

28 30 ko se

COMPACTA81LIDADt [ % )

FIG. 97
U

Resistência a compressão a verde ern função da compactabilidac:le, pa-
ra misturas eficientemente preparadas. 8 partes de bentunita e 3

partes -de po de carvão
+ - bentonita sádica argentina (AR)

(D . bentonita sé.dica brasileira (BR)

1=] - bentonita sádica americana (A14)

#

6

Ü

= Também os resultados de permeabilidade a].leram-se em misturam e-

ficientemente preparadas (figura 95), verificando-se maior permeabilidade com

as bentonitas argentina (AR) e americana (AM).
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FIG. 98 : Permeabi.lidado em função da compactabilidade, pai'a misturas eficieD
temente preparadas (8 h). 8 partes de t3entünita e 3 partes de pÓ de
carvão.

f\ dispersabilidade da bentonita calcica brasilei:E'a, comparativa-
mente as outras bentonitas estudadas, pode ser vista na fi.gui'a 99,onde estão
registradí3s resultados de misturas preparadas por 5 min, para dois níveis de
compactabi[idade. Nota-se que a bentonita cà].caca brasi]eira (BRC) apresenta
dispersabilidade similar a bentonita sádica brasileira (BR) e superior as sá-
dicas importadas (AR e /qM).

Na figura ltjt] apresentam-se resultados da dispersabilidade de al.
gumes bentonitas sádicas liras.í]eiras. Estes resu].Lados indicam que diferentes
bentonitas, porem de um mesmo deposito (Boa Vista, Campina Grande), apresent.g
riam dispersabilidades semelhantes.

[ls resu]tados ate aqui apresentados referem-se apenas a uma amo.g

tra de cada bentonita. Nas tabe].as XLIU a XLvl registram-se resultados obti -
dos com diversas amostrar médias de alguns lotes (20 t) de bentonitas. Na fi-
gura 101 apresentam-se os resultados medias destes ensaios, confirmando-se as
observações dos testes anteriores, isto e, que as bentonitas brasileiras se -
dica (8R) e c;laca (BRC) apresentariam dispersabilidade semelhante, superior
a da beintonita sÉldica argentina (AR).
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As diferenças de dispersabilidade entre bentoni.tas, avaliadaspor
meio da resistência da CIFEia de m-3ldagem, 3ao Bati.varias por diferenças na moE.

folügia do filme gigante, isto e, na distribuição da bentonita sobre os grãos
de areia, .como apresentadi] na figura 102. No caso da bentonita sádica americ.g

na (AM), aparecem regiões do grão não cobertas por bentonita, o que confere ;
ria baixa resistência a mistura; ja com a bentonita sádica brasileira (BFI) a
di.atribuição da bentohita sobre o grão de areia parece ser bastanteholnagenea,
neste tempo de p:reparação.

a

] ã

i: .LG. 99 : Resu].Lados de= reéistencia a compressão a verde fornecidos por diveg.
sas bentonitas. ].Ot] partes de ardia, 8 partes de benbonita e 3 par-
tes de po de cabrão. Sequência de adições: agua/bentonita + po de
carvão. Tempo de mistul'a igual a 5 mi.n.
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FIG. 1[3[] : Dispersabi]idade de bentonitas {iodicas brasi]r:lias, com base em

sulcadas de resistência a compressão a verde, a 45% compactabilid3.
de cüm 5 e 2[] min. de mistura. ]E]0 partes de areia e 5 paz'teu de
bentonita. Sequência de adiçÍies: agua/bentoniha.

TA8ELP. XL]U : Resu]tados de ensai.os com amostras medias de ].c)tes. Elent-lni-l;asg
dica argentina (AR). ].[]0 partes de areia e 5 partes de bentoni-
ta. 45% compactnbilidade. Seqüencia de adições: agua/bunntonita.
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rnBELn XLV
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Resultados de tlnsaios com amostras medias de lotes. Bentonitasg
dica brasi[eira (BR). ]EJE] pal:'tes de pl'eia e 5 partes t:]e :Jentnnl.
ta. h5% compactabilidade. Seqilenci.a de adições: ;lyua/bentos-lira.
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Na Cafla
arg ensino brasileiras

.fa silei

AR BR BRC

F[G. ]tJ]. : Dispa:rsabilidade de bentonitas, avaliada pela relação ERxuTE resul-
tados de ensaios com 5 e 20 min. de mistura. Amostras medi.3s de.lg
teà. (resultados das tabelas XLiV a XLV.[).

4.2.2.2 - Discussão

analisando-se üs resultados da variação da resistência a compre.g

sãt3 a verde corri o tempo de mistura (figuras 92) 94 e ]tJ]), verifica-sE! quc! as
bentonitas brasileiras de Campina Grande apresElntam dispez'habilidade supe:pior

as bentanitas sádicas naturais argentina (nR) E: aderi.cana (AM), sendo a dio -

persabilidade da bentonita sádica americana (AI'4) um pouco superior a argenti-
na (AR). Rs micll'ogx'qflas da fi.Bufa 102 mostram qua estas difertanças de resis-
t;nota a compressão a verde sao reflexos de diferenças de inorfo].agia do filme
ligante

Também os resultados de permclabilidade fornecem indicações scJbre

a dispersabili.dado das bentonitas (figuras 93 e 95). De um modo geral, a pei'-
meabilidade aumenta com o tempo de mistura, provavelmente devido a migração de

agua para entre as PJ.aquelas de bentonita, fazendo-a inchar, o que afasta os
grãos de areia. verifica-se tambern que a berl-bonita sodica brasileira (BR) coE.

fere alta permeabilidade a rnistul'a (superior B fornecida pelas bentonitas ar-

gentinas e americana), mesinc] sob pequenos tempos de preparaçaol o que eviden-
cia a alta velocidade de inchamento desta benton].ta.

\
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(a)(b)

Bentonita sádica americana (AM). RCV = 18,6[] N/cm2; permeabi].idade = 69 cm 4
gLminl ; compactabilidade = 479é.

Bentonita sádica brasileira (BR). RCv = 20,30 N/cm2; permeabilidade = 96 cm 4
gLmln'; compactabilldade = 47%.

(c )

FIG. 102 Mlcrograflas de areias de moldagem com diferentes bentanitas
croscopla eletronlca de varredura, EPUSP. 14[1ü X. Sequência

preparação:
- agua : 0,5 mln

+ bentonita : 20 mln.

MI..-
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Uma ouvi'a evidência deste fabrt pode ser obtida atrav;s do ensaio
de inchamento, no qual se verificou que o tempo necessal'i.o para aliso:rção [Je g.
gua (tempo de adição da amostra) e de 3 horas l3ai'a a bt?ntonita brasileira(BR),
sendo de Ih horas para a bElntonita sádica argentina (AFI). Esta direi:'onça de
ve].ocidade de inchamentü permite exÍ3licar a direi'onça de permeabilidade encEln

irada; entretanto o va]or fina] do ensaio ]e= inchamento (ãlndice de inchamento)
naco e corPnlacit3navel com a permeabilidade, ja que numa areia de moldagem a
umidacle e limitada, não ocos'Tendo todo o itlchamentí3 possa.vel da bentünita.

De qual-quer modo, os resultados de permeabilidade cürlfi.amam as
conc[usÕes obtidas através de resu].Lados dc! resistência a cornpressao a verde.

Estas diferenças de dispersabilidade de bentonitas podem'iam ser
atribuídas, em :3rincipiü, aüs seguintes fatüres: g:t'anulometria da bem,onita ,
teor de unli:dado, grau de compac cação düs ".]iJFE?gados" de bentonita e tipo de
camion t:E'ocavel. Comparandcl-se as bentonitas. sádicas examinadas (brasileira ',

argentina, e amei'icana), parece que o favor que mais afeta a di.spersubilida -
d= e o grau de .=amfJactaçãn dos "agregados" de bentonita, ja que foram ensaia-
das amlJsti'as de cada bentonita com diferem;es granulometrias e teores origi. -
Dais de umidade. Assim, a bentonita sÓdi.ca brasileira (BR) é consta.tt.lida de
agregados fissuradüs, pouco compactos (fig. 82), o que Ihe c-infere alta dis -
pç3rsabilidade. A bentonita sádica argentinEI (AR) apresen ba agi'egados bem com-

pactos (fig. 81),;.o que resulta ein bai.xa dispePsabilidade. A bentcJnita soda -
ca americana (nM) possui agregados de cornfJactaçãt] i.ntermediária (fig. 84 ), e

dispersabilidade Lambem intermediária.
[] efeito do grau de compactaçao elos agi'egados cc3nfirma que a e-

tapa critica na preparação da mistura e a homogeneização da umi.dado na bento-
nita, como ja mencionado em trabalho antElrior(52). . sentiu tanto mais lenta
quantc3 mais difícil for o acesso as partículas de bentonita (agregados compag.

n alta dispeJ:habilidade da bentonita calcica brasileira (BRC) prg
vavelmente e devida a presença preponderante do cálcio como camion trocavel.,
segundo mecanismo ja discutido na revisão bibliográfica.

Ja em misturas efici.entemente preparadas, verificou-se maior re-
sistência a rompi'estão a vei'de com a bentortita sádica argentina (AR), seguin-
do-se a bi'asneira (BR) e posterioremente a americana (AM) (fig. 97). Nestas

condições o que ditaria a resistência seria o grau de interaçÊlo das pnrticu -
las d= bentonita com a agua. Esta interaçãcl seria, em pl'incidia, tanto maior
quanto maior o teor de esntectita da bentonita, quanto maior sua capacidade de
troca de catlons e quanto menor o teor de impurezas. Das caractere.t3ticas de -
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tE3rminadas, a que melhor se correlacionou com a resistência a compressão ave.=
de foi o teor de impus'eza8. Assim, a menor resistência foi'necida pela bento-'
nata sodica americana poderia ter sido motivada pelo seu alto teor de parti -
cu[as maiores que 2[] Nm (tabela XXXIV). A8 beantoriitas sildicas argentina (AR )
e brasileira (BR) possuem teores dE3 impurezas muito pl'oximüs, apresenl;ando v.g
Lares dE resistÉância também simi].ares.

Também os resultados de permeabilidade altei'am-se em misturas e-
ficientemente preparadas (fig. 98), verificando-se maior permeabilidade com

as ben bonitas argentina (AR) e americana (AM). Ê possa.vel que, nestas mistu -
ras, as diferenças de pei'rrleabilidade estejam .relacionadas a diferenças de teor
de urnidad= (Feira um dado nive]. de compactabilidade).(fig. 96). Posei.valmen -
te a ber[tonita sádica .brasileira (BR) oferece menor resistência à compactaçãt]

(do que as outras benton.iras), o que pesu]taria e-n menor. teor de uíni(Jade pa-
ra l.lm dada ni.\JEI de compactabilidade e portanto, menor inchamento da bentüni-
ta, resultando em menor permeabilidade.

Ê unidade, necessária para manter a cnrnpactabilidade no nível dE.

selado, varia conforme a figura 96. Verifica-se que, de um modo geral,. a umi-
dade decresce com o tempo de mistura ate um pontcJ de mínimo, aumentando a pa=

tiP dai. Isto fica claro quand-3 se observam os teores de uinidade de misturas
eficientemente preparadas.

Verifica-se Lambem. que o teor de umidade rnecessario para obter
a cornpactabili.dado desejada) varia com o tipo de bentt3nita uxuili.zada, auíllen -
band-) na selguinte ordem: bentonita sodica ax'dentina (AR), benta)nata sÓdi!;a

americana (AI'l), bentoni:ta sádica brasileira (BR).

f\'posição do ponto de íninimo teor de umidade varia conforme o t.L
po de bentonita, ou molho.r, conforme a dispersabilidade da bentonita. Assim,
com a bentonita soda.ca brasilei.ra (8R), de alta dispersabilidade, o ponto de
miniino teor de: urnidade e atingido .com 2[] - 3[] min. de prepai'açao, enquanto pg.
ra as bentonitas argentinas (AR) e americana (AT'l) este tempi3 é bem superior .

Tais resultados pc3dein s=r entendidos considerando-se que, noslnB.
tantos iniciaiis da preparação, o fal;or mais importante ê a distribuição da u-:
cidade entre as pari;zculas. de bentonita, prDVÜCa-tlü ueu i.itchamento, de müdtJ

que diminui o teor de umidade necessário para obter um certo nível de compac-
tabilidade. Ja misturas eficientemente preparadas, pc3ssuem alta resistência e
são de difícil compactaçao, tornando-se necessário utilizar altos teores de
umidade para conseguir a compactabilidade desejada.

Cüm base.nestes resultados propor-se um diagrama de variação da
resiBtencia CDiH o tempo de mistura.(figura 11]3). Neste Dràfico, um conjunto de

%

/#

P

J

/

Z a

Pz'

4

+

128



T
l

cui'vas correspõndei ! a evolução de regi.stencia sob cornpactabilidade ( fi.real )
constante, tal como jà registrado nns figuras 92 e 9Z}. Os outros con.juntos d.i
curvas correspondem as si.tuações de umidnd= inicial ccnstantp a uiuidade= . f'iria].
constante. n diferença de inc]inaçães rttrt? as si.tt.iaçães de unidade in]cia].
constante e urnidade final constante e devida a evaporação dtz agua. Assim, con-
siderando-se pop exemplo uma mistura com Luar de umi.dado inicial de 3,[J%, sua
reses ];Éincia CFe3cel'a com o temFiü de preparbç]io, de moda ta]. que aumenta xüambBm

a compactabiliciade (comparar as :situações A e B da figul'a lü3), delvi.da a um

maior inchamentü da bentonita. Entretanto, anos uín certo tempo torna-se sensí-
vel o efeito da evaporação de agua, diminua.ndo a compactabilidade (co'rlparaF os
pontos e ).

Considerando-se agora uma mistura com teor de umidade final '. clg

3,0% (constante), a evolução de i'esist;nciti também ocorre ini.ci.almElnte com au-
mento de compacl;abiliclade (devido ao maior inchamento da bentonita), porem

mais rapidamente que na situação de umidade inicial ct3nstante (tf - xuE<tb-t )l
ja que a evapor:lção de agua e compensada. P.pias um certo tempo de preFnraçãol a
tnistura adquire a]ta resistência e torna-se de difici]. cornpactaçao, o que re -
su].ta em decréscimo de compactabilidade.

Ut:Típica-se ainda, a parti.r da figura ]i]3, que a comparação entre
valores de resistência deve ser sempre efel;uada sob idÉinticas cí3ndições de prE.

paraçao.

\
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#

compacta.
bi].idade

final
constan-
te.

--- tJÚI.dado

inicial
constan
te.
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Ç
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Diagrama de pari.ação da resistência a comp:ressao a verde caiu tempo

de mistura.
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h . 2. 3 - Escamas
b :=== := ::=''=

h.2.3.1 - Resultados

n partir dos resultadtls da caracterização dü coinport3mento dasv.g

rias bentonitas, procui'ou-se examirlar a possibilidade de compensar a al--l;atei.
dencia a escamas da bentonita sádica brasileira com adições de amido tjE mi--
Iho, aditivo comumente empregado em fundição. Como mostram os resultados da
tabela XLv[[ e Í:'igura ]E]4, em areia nrJva, adições de amido de milho realment-
e aumentariam .] resistência a braçâí] a umido da areia de moldagem. ReaILI.za-

ram.,se então 3 :idos de fundição, iniciaftdo-se com mistiiTãs novas, cnhtendo
apenas bentonita, bentonita + po de carvão e ben-brita + po de carvão + ami4
do de milho, FJT'Jcurando-se assim avaliar a influencia de adie;avos na cenden-
cia a escamas d2 areias com bentonita sÓdi.ca brasa.leira. [Js resu]tadoli desta

sel'ie experimen];a] constam da tabela XLv]]] e figura ]E]5. Pode.-se novnmen --
te observar que o.tempo de escamas e a resistência a braçal a unida diininuern

acen'];uadamente l.ogo após ü lg ciclo de fur]diçáí]. :A presença de po de carvão
pouco aPeLou o comportamento a. osga'nas da areia de mo].darem, enquanto a pre-
sença de ami.dü de milho diminuiu a tendenL:ia a este defeito, revelando-se um

aditivo que püdBpia compensa:r parcialínentp certas deficiências da bentonita
sádica brasileira.

a

a

a P

\ a

.a

/

reBELA XLvii Efeito do teor de arnidcJ de milho sobre as propriedades de a-
reia de moldagem. Ardia Rainha, 7% bentonita sádica brasa.leÀ
ra (BR), 3% pÓ de carvão.
[lrdel-rt de--m4s+ura:- - ---- -

- areia + agua : l min.

- + bentonil;a + pã de Gare'ão + amido de milho 9 min.

130

LJgg=..sl=..!Jl1lg@g ç$} 2.1 2. 2  2.2b  
.-l'=!

l [ornoa=tatlljjdad= (%)    
RCU (IU/cm2)            
RTU (N/cm2i            

!.. .-:i;:l;:l:'il;:?ljr'           
Densidade compactada
(a/cm3) [.s] 1.52 1.52 1.52 1.51  Permeabilidade (c.p. de

penetração)  
( g ) nha 1,86

1.64          
Fatos de explasãa

( x lo) )     19,2
21,0

2t}, 9
19.2    
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FIG. 104 Efeito do amido de mi]ho sobre as propriedades de uma areia de rno].da

gern (resultados da tabela XLVll)
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TABELA XLVllEI : Resultadas de ciclos de fundição, empregando-se bentonita sg.
dica brasileira (13R).

#

25

E
3 20

=

IS
35

30

E

Z

D

ce 2S

N? DE CICLOS DE FUN DIÇAO

FIG. lü5 Resultados de ciclos sucessivos de fundição. Bentonita sádica br3.
fileira (BR).
X - bentonita

(D - bentonita + po de carvão

Í:l- bentonita + po de carvão + amido de milho.
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  bentonlta benttlnlta + amido bentünltn + pà de

Ciclo ng l 2 3 l 2 3 l  
Teor de unidade (% )

Campactabllldade (%)

RCU (FJ/cm2)

RTU (fl/cm2)

Permeatlllldüde (cmbglmlnl)
azar de rgll atava (%)
Tempo de escama (s)              

2.7 3,0
rl2, o l h 2,C]

z1, 6 l 2z, 3

0,27 l 0.2s
lEIo l 98,n
o, o l 'z.o

i9.ú l ia.5



Entretanta, a fato mais importante deste conjunto c]e resu].tadosp.2
Tece ser o aumento da tendência a escamas a medida ..ILie a areia de moldagemval

sendo reciclada, particularmente nos primeiros ciclos com a bentnnita sod:i.ca

brasi[eira. Cano o teor üe argi].a atava foi mantido aproximadamente constante
(tabela XLvlll) procurou-se t:xaminai' então o que ocorria ccJm a bentonita , a
temperaturas inferiores a perda de adsnrçao de azul de metileno. A tabela IL
apresenta os resultados obtidos, verificando-se que a exposição da bem;oni -
ta a temperaturas d= ]E]E] a 3t3EloC, apesar de nao rc3duzir a adsorçao de azul de
meti.lení3 e! a resistência a comlJressao a verde, provoca decrescim3 da resistem.
cia a trarão a u:lido. Esta diminuição ocorre tanto com a bentonita sádica brg.
fileira (BR) ccJma com a argentina (AR) eín !ntensidades semelhantes, o que su

gere que nao sejp3 este o principal motivo do .àuménto da ten.vencia a escamas nos
primeiros ciclos de fundiçãol com a bentonita sádica brasileira (8R).

%

P

.ih

TABELA IL
n ..rP4

Influencia da temperatura de secagem sobre as propriedades da
Feia de mo].dag2m. Secagem da bt:ntonita por 4 h. Areia Rainha,
partes de bentonita. Mistura:
areia + agua : l min.
+ be--itonita : 2B min.

P

a-:

5

..Procurou-se examinar então se este efeito seria devido a reações
de troca de cations e/ou a presença de aniüns na areia de moldagem. Foram re.g
lizadas análises químicas das areias recicladas, determinando-se teor dt3 ni -
trog[;ni.o (tota]), c]oretc3s, sulfatos (e su]fitas) so].Úteis e carbonatos, cu -'
jos resultados são apresentadas na tabela L. [lbserva-se que em areias recic].g
das, ocorre acumulo de nitrogénio, cloretos e sulfatt3s, bem como diminuição da
quantidade: de carbonatos. A tape:la LI apresenta ainda resultados de analisesE.

%

P

.P
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+-ípa da bentonita Scdi.ca brasi].eira (8R) 5odica argentina (.qR)

remperatur= de sec=-
npm (çlC )

amostra
orioina]     «ú ]$11'nT";;''l'':=''

Teor d= unidade (%)
Cümpac;teb ili dada (%)

f?Cv (N/cine)

Permeab ilidade(cm4 dh ii?
RTU (N/urna)               T
!nchürr-:nto (ml/2g)
nElsorção de azul de me
tilenn (ml ) ::   45

:   ::
U l J. LJa

35

U t & tlJ

35



fetuadas numa areia de sistema, observando-se que a preseinça dos itens acima
mencit3nados e típica em ai'eia de sistema.

[] nitrügenio s ria originário pi'incipalmclnte do po de carvão (que
contêm ern torno de 1% N), sendo que resíduos de machos Lambem poderiam.l conta.i
ruir }lai'a aumentar o teor de ni.trogenio na areia de moldagem.

[Js sulfatos (e su]fitos) formar-sl?-iam a partir dc:i SE]., proveni-
ente papcialmen'ce da combustão do po de carvão e parcialmente da combustão do
Óleo (BPF) empregado para secagem da benbonita, ja que, como mostra a tabela
Lll, a maioria das bentonitas comerciais aprt2sentaria teores razoáveis de en-
xofre. n bentoni.ta sÓdi.ca alemã (AL) provavelmente foi secado em forno serncon

tacto ccJm SÜ..
[Js c].oretos seriam originaria;s principalmente da própria bento-

nita (tabela Lll). Na tabela Llll pode mparar teores de cloretos e sul-
fatos determi.nados nas areias recicladas com teores calculados a partir dos
teores Eie cloret s e sulfatos das bentonitas, observandí3-se-a razoável condor

dancia entre os valores calculados e os dExuEFHinadQS. Na 'Çabela Llv reaistraD.
da as contribuições da bentonita e da agua ao acumu]o de c].oret13s em 'a

rei.a reciclada, situação exemplificada papa a reciclagem CiJFR bentonita sádica
brasileira. Observa-se que e pequena a paralela referente a introdução de cloPg
tos através da agua emp?egada.

/ #

TABELA L Concentração de cations e anions em areias recicladas

Tipo da bentonita (na a

ela reciclada)
Designa.

çao

Numero óel .. Concsntrac30 dc ccntaminan'.cd

;:=::=;:'hgh?dl:=lli::. 111 i:iii :: :lli:
k94 l zo
.6l!
s3õ l pü

ç7ç l 18

J!.ZL l

Sodlca brasi].eira

AR

nl

3

12

!2
5

7.SLglÇ:!ca argentina
S. dica e:nerlcona

Sádica alemã

ND - não determinado
+

* Considerou-se í]ue a areia apresentava 3% pé de cartão. Como este . material.
possui 1% N, considerou-se que 3[1t] ppm dc' total. de nitroggniü analisíado na
areia não esta disponível para troca de cations.

Z
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TABELA LI
be .-«. e Concen'l;raçatJ de contaíninantes Em areia de sistema, coRtt=ndL] ben

bonita sÓdi.ca brasileiJ:'a(BR).

teor de ar te(3r dc! cloretos l;e'3r d,: sulfal;o s
/

soluveis
teor dE3 nitrügenio

:= 19+unBPHiH3qBn.IBpHw+q

gi.la aviva
(%) ppm'P jmeq/loEI g

bentonita
620 25

#

meq/].Oürgpp:n

bentorlita
ppm H' rneq NHtt/.

pOÇJg.b glü
570 295

230

197238

340

B

340

11 18

# ein :relação ã areia de mclldagern
b

TABELA Lllne vqr a neu»- Concentração de tons em bantonitas

Tipo de E3entonita l Design.g

çao

.g... I'oi . s-l; l '-l;
meq n}4i/ jmeq/ioo .g lmeq/ioo g jmeq/

100 g bentlbentorlita jbentonita 1 100 g benta
nlti}

ppm

Soçlicas brasileJ;. BR

8R5

HRCI

A

B

C

D

E

F

nR

113

ND

ND

25&

ND

130

210

310

150

280

113

B,8
ND

nJD

5,0
8,7
8,5
6,2
9,0
8,3
5,2

].1, 9
z+,9

3,8

9,h
4,Ü
5.8
9,1
8,1

ND

ND

ND

ND

ND

b9

28

9'p

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ras

calcicas brasile.g
Fas
8entonitas bra
fileiras
i-ln natura''

sã dic a artien tiníl l

Sádica a'nericana

9ãçllca alçada....J

127

127nl

i' provavelmente carbonatos de ca].cio e magrlesio, ja presentes rla matéria-pri

'B'p provavelmente parte dos carbonatos ja estavam pi'esentes na matenrla-prima

ma
P

q
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TABEILn Llll : Tentes de cloretos E dt! sulfatots (s.JIÚ.fieis) em i3rei.as de molda

gem x'ecic.fadas.
+

bentnnita
P

Sádica
.f l J'

Suplica l Sádica

argentina l acne?ricana:l alemÊI

(aF<) 1 (nM) l (nl)

UBVT+ lnPnq.=n a-n+ BP»0 W

qalPnlnngrb Hn+AHnhnB rF-aH+e«Ir+PbLn

Sodica

bpasi].eix'a
( E]R )

a r Bnqr#

teor de cloretos na bentoniea
(mea/10[1o bens)

teor de c].pretos na areia re-
:çli..F +:;aqq.;Ç:m U./l OO q b e rt t; )

têt3r de cloretos de eEluili .=
brio * (meQ/1l]0 c] bens)
teor de sulfatos na ben.tom -

L ta (pleq/ltJEJg :bqnt)
l;eor da sulfatos na al:'eia re-
gi.c]a(]a (mea/100ct bens)

tec)r d= sulfatos de equili.
L IEl;!T:'..;ÇJagU'l-OOq bens .)

.:ê U f=#5 !H+BPSBPH

#

+J.

;b.%Hiv+B#q+e+aa+u

P

5,[] 3,9 i o,ü l o, 6
1 1

9,a l i,o l i,7
npan a,nBn .,Bib n

7, 5 2,0 [],8

% = n AnJP+--P\nn U

J...14,5

].8

9,4

29

32

i9,i i5,0 i 1,:5

47
naÜ:».,elfqlh

26
drT-alr'%+qP\'PÇ>:'lLbHPHaP-q ».q&uBP'»trf.P.üu

ç4 l :sz l 3, 2
MXAHTE%iPr&JPrnlb++ BpbnpFBabw=ivEiHniuH

* ca.]cu].ado segundo a equação (dedução siini].al: a equação XVlll, do Apêndice)

(CI') eq = gçll:S.gg..DS=i.' X 100 X 'lS.g1:2.-tJent.

adie.gg.]lçnt. X ]EJE]

(se ) bens.L
X

AA(SOi) eq

[àR - grau de renovam;lo (%)

nA - teor dd;-ârgtlà atiüa= (%)
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TABELA\ L[v : Contribuições da bentonita e da clgua ao acumu]o de [;].OFctiJS em

areia reciclada.

/ P

material Í adição
püi'

tipo l teor de clo-. l cic].o
PEITOS

teor de c].oretoo na al:eia Fcr.ic].Qd8

( ríieq/11]0 ]] bt3nxuonita)

i.ntrodução por l ferir de equülibz'io
cic].o ( 'p) 1 ( '*#)p.'L+Jw+8n+w;waBqüv++fB'

';

bt3ntonita
/sodica bra

fileira
(BR)

/
agua

5 ineq/10[Jg J /

1,2% C,77 18

],7 ing/l
(O,[lE]2 meq/

].ÕO c])

2%

2

[], 51 X ]]J' 12 X ID''

( '': ) adição X (CI')

( ** ) -JIB©: L;Çc}2 * 1W
nA , GR

(dedução similar a equaç;lo XUlll[, do Apendi
ce ).

Entra:tanto, cumt] a agua não contém apenas cloretos, (tabela LU )
avaliou-se a intensidade do efeito dos conxu8Min3ntPS presentes na agua se
hre a resistência a trarão a unliclo. Assim, supôs-se unl si.stema de areias que
apresentasse um grau de renovação de 4%, e no qual- fosse empregada àdlção de
2% de agua nn resf'riamento da areia rettirno e 2% d= agua na preparação da a -
Teia de moldagem. [] teor de equílibrio de rí:siduos provenientes da agua, que

ptzrinanece na a:Feia de sistema, seria caU.Guiado de acordo cola pracef:lim=nto si.-
molar à determinação do tempo de mistura acumulado.(Apêndice). Assim:

a

percentagem de agua na qual estaria'\
presente a quantidade de .resíduos /
de equilibrirJ ,/

P

adicê[o de aui!; üor ciclo X ].[lE](%)

grau de renovação

Ap].içando-se os valores ti.p-ices acima sul)ossos, resu]ta ].[lEl% a--
gua. Assim, para uma mistura de 5 kg, a situação [le ecluilibria seria represeD.

fada pela quantidade! de resida.tos pl'esentes em 5 1 du= agua.

#

P

Q

l
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n tabe[a LV[ apresenta os rt:su].t;actos ob];idos caiu adição dos resj:.
dt-.ios presentes ern 5 1 agua, VETifiCHHdii-sB que estas contam.i.nações rede.izern en'
cerca de 21]% a resistência a tracylão a ur-lido.

a

\

TABELA LV Caractel.isto.cas de aguas indo:abri.ais na retyiao de Joinvi]].e.
P a

prcJde(vencia

pH

teor de cloro livre (mg C12/l)
teor [Je c]oret;os (mg C].'/l)

dureza .total (mg CaCQ3/l)
alcalinidada total (mg CaCeI/l)

\

nq ,.Õ+

Cubatêlo

].0

l,ü
ri,78

46, 5

BA b#\:PnTI b+'«++ B

Ü+ H= q rn #l + . . ; .TVH

/

Pirai

9,7
D, 215

[], 67

TABELA LVI Influencia de contaminam.tes club acompanham a agua sobre' a regi.g
#.. \ ,. P

tenda a traçam a umi.do.

Pracedirnentü: - evaporação de1 5 1 agua
dispersão do resíduo em 715-ml agua deicnizada
mistura: areia + amua = 1 inin.

b bentonita n 2[] min.

lE]0 partes areia ríiodu]o 56/6]. AFS

5 partes de bentonita éodica bl'asneira (BR)

a

a

ColnPÜ siçlãc3

temi' de umã.d8del cnntilactabilidadel RTU

(a%) l (l?á) l (N/crn')

-B--nqq

prova em branct3 (corri água deiüni
zada)

cüm resíduo de açlua do Pirai
n n n n ll Cubatlãt]

Wq%a « T% !Hqn+ Bq:» H :': ' ::: 'PBV+e

1,65
1,7[]

. a,zg
45,5

0,25
[], 20

l o, zo l

Examinou-se a seguir o efeil;o de cloretos, enxofre e . nitrt3geüio
sobre a resistência a trata;ão a umidü, adicionandcl-se NaC], HpSE].S e NFli,Otl

a misturas de areia nova, contendo diferentes beiltoni.tas. A tabela Lvll e fig-
ura ].06 apresentam resultados de resistência a traçao a umldü, em misturas
ensaiadas logo após a adiçlão dc3 cüntaminante

\ P
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Na tabe[a Lv[[[[ e ficyura 11]7 constam resu]bac]os nbbidoss prn rnistu

ras ensaiadas & dias al3Õu a adição du cnntami.nana;e. [lbserva-se que, de u;n mg
dt[ gt:ra], as adiçaas rt:a]izadas provrJcaram a].gum decréscimo dcl resist;ncãa à

traçara a urdido. Alem disso, EsxuE E3fpito E geralmnntuJ mais acpn buadü quando
da uti]i.zação da bentonita sádica ]li'asi].eira (BR). Este fato 'é pai'ti.Guiar -

mente ressa]taí]o pe]rls relsu]tadotl da fiElula ]t]7, quando fíJrant adicionadoscúD
Lama.nantes emquanti.dados iguais afi tl2termi;sarjas numtl amlJst3:a de areia cle sis
tema (tabe].a LI).

/

\

TABELA Lvll : Efeito de t=ontaminantes soar ! n r sisa.encha a traçam a umido. 5
Partes de hentonita =Õdica. }:rocedímerttu:

art3ia + àgiia (+ cc3ntamirtanhe) : l min.

+ bentonita : 2[] mi.n.

13c?ntonita l Adição (meq/

lEJlJg bens )
em branco

!

2[] meq ]-2 3

27 nleq IVH4[li"]

tt?or de unlidadE?

(%)

: .:+,g ..
1,7

l,B

1',7 5

rüD

IND

1.7

1,75

ND

1:7

Fr

PIPA . = .

aW.

' ''q ::;; -n

CW .FLHn«q9-H+:qUU

compactabilidade
=q H.'BH +

Rtpi (N/crn2)

. . q7l:!
[] , 16[]indica bra

fileira
( Eira )

P

27 meq Nt-i4OH [] , 19 []

[] , 21 []

D,145

.l;g:a.
.P,:!PO
[] , ]. 75

D,16D
n,140

::= ppnbq» B#+n a

5inElq Naco
10 rne?Q Nazi

=ç u {»\ l

::--:: ": 1 " -- '':". 1
p zc an a t------...-....=,..-.ú-.

(AM) l 5 me=q Naco

J::!!LJl!!!=q Nazin+'+n+wsp;np»qn=qnbHBip"ulpellwwaan:

42,5

... .;.gl:.z.
i'-'-n -n: -N''- ''---' '=-,----+ -+..--,+..-«----l

44,5

45,5

:+&l...

n+An-rq'aqàLnRÇO.qV\nnb r

ND - não detenTtinado
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i
íA \ N e .. / ..

FIG. 106 : Eféibo de cantaininantes na resintencia a traçlão a mini.dü (resulta
dos da tabe].a LVll).

TABELA LVlll Efeito de contami.nantes (após repouso) SJbl'e a resiste'nota
trarão a umido. 5 partes de bentclnita.

\

a

.=:=.=, ,...[:::; ''-'1 ;: ::iTH..,i;>,
branco 1 .-- 1 t+7,0 l 0,280

0,205
0,210
0,190
0,07C

tl:nttlni ta
J'3de ('% )

h7,0
b6.0Sádica

brasileira
( [3R )

em branco

20 meq H2S03

27 meq fIHI.CI
lr] n'lt:q Naco

17 meq H2S33 + 2S mcq

RleC1 + 27 rl t] ill ptl
em branco

20 meq H2503

27 meq NH4Ofl

17 meq t-i2S93 '} 2S meq
lxlaC1 + 27 meq Nt{.OH

1,8(]
1,85
].,80

q6.0
r+5,0

íl3, 5

0,235
0,20S

0.20Í]
0,120

Sádica
americana

(A f.i )

Sodlca
argentino

(AR)

em branco

17 meq t12SO3 + 25 meq

Naco + 2'7 meq NH&Ol{

2,0
2,2

&6.0
45.5

.C,19S

ü,100

Sádica
Hiena

(AL)

eín braíico l --

ZO m:q H2SO3 l --
27 meq f';shot-l l ---
IC] meq Nazi

.B= eH rlt.l:....

b6,5

h65

0,16S

0,170
t1,150

o.100

0. 22t)

l it [)



AL

S5

l

. 1
a

Ê.l
l

E
R+

:c
(!)
E

r\

49 49

E

+

ÜJ

E
t'-

+

Cxi

g
t.r
E

+

õ.l3:

E
c'-

+

d"l

aJ

E

32

Ü

E

F16. 107 Efeito de contaminantes (após rellouso) sobre a resistbricia a traçâo
a u-mêdo... (resultados da tabela LUlll).

%

Procurou-se,' ern seguida, examinar a piJss.ibilidude de recuperar a
resistencla a oração a umido, em misturas contendo contaminam-ires, einpregando-
-se adições sugeridas na Literatura (8].). 1Js resu].+.idos obtidrJS constam daa
tabelas LIX a LXll e das figuras lEIa e ]]ü. Dbselrva-sol na fi13ui'a ]E]8 qti13 0
efeito do ácido sulfuroso e eliminado pap adições de carbonatc3 de bário. Adi-

ções de Na2CE]31 CaO, [qgtJ e Caem t Mgt] revelaram-se pouca efetivas.

%

+
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[Js resu]tados das figuras ]E]9 e ].]O mostram q].ie tainb=m e?m areias
dt: mo]dagem contenc]o NH/.[JH e Naco., adiçíies de c8Fbr-ãto de bário fazem aumen-
tar a I'esistenci.a a traçam a urdido.

/

P

\ a

TABELA LIX : Efeito de ad:i.çoBS visando recuperam' a resistência a ];ração .a umi
do. 5 partes de bentonita sádica brasileira (BR). Areia contendo
H 32

adição (meq/]-tJOg bens) lteclr de umidad
(9 )

1,8

2,b

1,8

l crlln9ac tab ibid

1 . ( 9 )

48,5

h4,5

k5,S

44,5

de l RTU (N/cm2)

em oranco

ZO meq H2SC13

20 meq F12Sa3 + 2t] müq CaÜ

20 meq 112SC]3 + 4[] meq Cat]

20 meq }]2S0) + 60 meq Ca0

20 meq H2S)3 + 80 nleq CaO

2U nteq H2S03 + ltJCrnaq .CaÜ

n + 120meq Ca0

20 meq H2SE]3 + 20 meq
(Caü + f4g0) (cal dí3lúHl-
ti.ca)

2[] meq HpSO.4+ 40 meq (Ca0

zo rneq }12s]]3 + 6[](nteq caül

2[] meq H2S)3 + 8t](meq CaQ

.- FIGO)

20'meq H2SO3 + 20 m=q mgol

+ 4[] :i

[] , ].8

0,].5

D,135

0,125

0,125

D,155

45

Ü,].7S

--r"- -

h5,5

h6

D,16

0,].5

2,1 ith,5

lts

4Z},5

[],15

D,125

[],120

0,155

1,7

1,9

1,8

+ oo '' " l i,ü

20 mclq 112SO] + 20 meq-

Na2CO3

20 meq H2SO3 + bE] meq

Na2Cl]3

20 meq H25[]3 + ÉO meq

Na2C03

.

it + 60 il 0,15[]

[],120

0,16

0,13
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TABELA LX Efeito de adiçõcls d= carbonat;o de bai'io sob e a cnsistencia atrg.
ç;a a unido. 5 partes de bentonita Radica brasileira (BF!). f\Teia

\

colntendü H2St]3'

erlr de um1l coínpac+.a.

Idade (%) i hllldade
(9 )

RTU

(N/crn")

l;arbonata!
(oZ&) corborlatoo (en meQ Na,.CO +

]2
rel.aí;:o 'a ben.- naCO./]Dt] g
tnnltn) 5entonita

D,98 lt3,5
0.83 IS.7
1,39 26.2
1.70

53.b2,83
Sq,2

a. cardo

natas (meq/

100 g) ''8dlçaa (mt?q/leal bent)

em b?cinco

20 rneq H2S33

20 meq H2SO3 } 20 meq naCOS

ào m=q H2SO3 } t+C íneq BAGO)

20 mec: H2SO3 + 6C meq BaCOn

20 meq H2SS3 + 80 meq BAGO:3

8entcnita (BÍI)

1,8
2, k

1,9

2,0

1,9

1,8

b8,S
[+6

k7,S

45,S
l h

l

* - ernpresso em % Na2Ci] .q

quantidade inicial + adicionada - quarltidade determinada.

TA13ELA LXI : Efeito de adições vi.sande recuperar a resistência a traçam a Úmi

NHz.0H.partes de bentonita sádica brasileira (BFI). Apeia contendo

tec)i' de unidade (%)

rüD

ND

compactabílidad: ( 9 ) RTU (N/cm')

D, 21

Ü,29
0,29

[],205
0,20
[] , ]z}

4'7

ND

ND

ND

ND

4$,5
47

47

461,9
1.8
1,85

Ç
bJD - não determinado

143

adição (meq/100q bens)

em branco

27 meq NHb01]

27 meq NH4OH + 20:'meq BaCOn

27 meq Nl14OH + it0 meq BaCQ]

27 meq NHZtOH + 6[] mcq :r93

' 27 meq N]]hOH + 8[] meq BaCOn

27 meq NH4[lt1 + 2D meq NaCO3

27 meq NllhOH + bO meq NaC03
27 meq .Nt14OH + fi]] meq NaCOs



TABELA LXll Efeito do BaCE]3 st3bre a reslsl;eilcia a traçao a umirlo em ai'eia
c(intendo Naco.. 5 partefs de bentnnita sádica brasileira (8R).

adição (meq/lElElg bens) teor de umi
daEle (%)

compacta
bilidade

(%)

h5

[l5, 5

em branco

10 meq Nazi

lE] melq Naco + 2[] meq ]jaCD3
40 1 1

1 1

: '4

F

(:)

E

<

Z
LU

UJ

BaC03

]
,+

,Cu0. FIGO

IMg0

'Nn2C03

20 60 80 100 1N

ADIÇÃO t meq/IUg bentonitci )

FIG. 108 Efpitc) de recuperadüres de resisbencia a traçam a umido, em a!'eia
conterldo H.SO: (:resul-t;dedos das tat3elas LIX e LX)
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Eqo?C03
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ADIÇÃO (meq/100g bentonitci )

FIG IQ9 Efeito de recuperadores de resistência a t=raçao a unido,
contERdí] ÍHl-lZ Ol-l (resultados da tabela LXJI)

em

0.28

E

Z

= 0.2/.
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Z
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b

0.12
0
e
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E
aJ

=l zo bo
=gl ADIÇÃO DE BaC03 [meq/10Qg bens.)
U
E

60

FIG Variação da resistência a traçam a urdido em areia contendo Nazi
\ #

Belltonita módica brasileira(BR) (Resultados da tabela LXll).

!h5



Também em areia de sistema, contclndo bentonita sádica brasileira
(lIR), adições de carbonato de bariri aumentariam a resistência a traçam a um.L

do (tabela LXlll e figura 111), veria.cardo-se Lambem que adições de Na2CO31

CACO'z e Caos f']gt] solo pouco efetivaB neste pal'ticular. [Jbservou-se adic]ona]-
mente que adições de BaCEll diminui.am o teor de nitrogénio da ai'eia de siste-
ma (tabela LXlv).

/\

TAlBELA LXlEll : Efeitos de rE3cuperadores de resistenc-ia a traçam a uinidü, em

ai'eia de si.stema contendo t3Elntonita sádica brasileira (BR).

7 - 8% argila atiça.

\ P

b

1 : '

omootra adiçãl] (meq/llJOg bens) campal-habilidade
(E )

RTU (N/cm2)

em branco

20 meq CaC03

hO m.q CaCOs

r1,140

Ü,140

0,130

em branco

10 m:q (CaO + FIGO)

2[] meq (CaO + figo)

hO meq (Cat] + FIGO)

b6,5
49

[] , ]. 6
[] , ]. 6
[],18

[] , ]. 5
2

em branco

[O nleq Na2CC]3

20 maq ÍUa2Cin3

3a meq FJa2C03

41

h7

47

50

[+2

Ü,185

[],165

Ü,1 6[]

0,].75

3

em branco

2Q m=q FJa2C03

40 meq NakCÜ3

E;O meq Na2 CO3

0,17D
[],185
0,175
0,150

4

20 «:q B'C03
40 meq Bat:O3

60 m:q fl-C%
8ü ineq 8aCC]3

D,230

Ü,24D

D,250
D,21550

h8

5

êh branco

20 meq BaCÜ]

hO meq 8aC03

60 m.q 8aCO3

80 meq BaC33

IOE] rneq 8aCO3

D,155
0,150
D,].70

0,].80
0,19t]

Ç
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.9 0.20

«

.= 0.15
t/)

BaC03

.Na?C03

CACO
3

'.''t 20 IGO

ADIÇÃO (meq/100gde bentonitu )

FIG. 111 : Efeito da recuperadtJpes de resistência a traçam a umido, E?ln atei.a
de sistema contendo bentE3nita sádica brelsileira (resultad:-ls da

bc1la LXllll).

\ Z

TABELA LXIV Teo:res de nitrogenicl em areia de sistema cclntenclc3 bentúnita
dica brasileira (BR).

amostra l Teor de a-
ma l gala atava

(E )

adição de E3aCO3 (meq/
I00g t3entnnita:,) l ppm

/ n N

l(em relação a

areia)

+

meq hJH4'/
lE]O ç] bens.

l 7,94
0

225

2 7, 3[]
Ü 210

162
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n areia de mc)].dagetn contendo bentonita sodica bJ'asneira (BFI) ,
cujos resultados foram ap:rebentados na la série ex;..:rimental (item Z+.l),. foi
tambern tl'atada cnm adi.çoes crescentes de carbonato de bário, constando cla ta-
bela LXv t' figura 1].2 os resu]tados ObtidOJs. verifica-se o sensive] aumento de

resisto;rlcia a oração a Elmido ctJlu adição de 12[] rneq E]aCt]3/]OO g berítonita-

P

\

TABELA LXV = Efei-t;o de adiçoes de carbonato de bário em areia de moldagem coE.

tendo bentonita sod]ca brnsi]eira (BiR), após ].[] cicios de fundi-
ção. Teor de argila atiça = 7,0%. Teor cle sulfatos soluvei.s

28 meq SOi/tOEt g bens.

adição de Band.X (meq/llJElg bens.) teor de unli
dado (a%o)

compacta
bi].idade

(%)

[t5, 5

h5

[F5

RTU

( N/ cr.I'')

3,75

Í} , ÜE]

!+ , [lC]

N.D.150

F

l-'8''--'--.-.'---.n'''-'' -.++n

0,35

]E

Z

8 0.3QXD

c)

$ 0.25

tl.iJ

UI

0.20L
0 éo 90 120 150

ADIÇÃO DE BaC03 tmeq/100g bent.)

F16. 112 Recuperação de :resistência a trnçaa a umi.do de areia com bentonita
sádica brasil-eira (BR), apéls ]O cicios de fundição (resu].tados da

tabela LXV).
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Realizaram-se poste:riormunte algumas experienc-ias complementares

objetivando obter subsídios para o entendimento do efeito do carbonato de ga-

na tabela LXVl[ pode-se verificar que ensaiando-se a areia de mol-

dagem logo após a adiçaa do carbanatt3 de bati.o, nao se consegue aumento de
RTU. Foi então investigado o efeito do tempo de repousa sobre.a influencia do
oarbonatn de bário, numa areia de sistema =onbenclo bentonita sádica brasilei.
ra (BR).

TF\BELA LXVI : Resistência a traçam a amido de areia de moldagem com 5 partes
de bentonita sodica brasi]ei.ra (BR). 2t] min. [Je misturam seFn rE.
pouso.

:.: ; :=:' '= = = -n

adição teor de unida
de (%)

1,8
1,7

2,0
1,7

compacl;abil3.
dado (%)

[t6

57

RTU (ÍXI./cm

ern branco

lE] mEq H2S]]4

lE] meq H2S]]4 + ]t] meq BaCOn
+

[], 21 5

[],160

[] , 16[]

1] , 17 []

Selecionou-se inicialmente a adição otima de carbonato de bário ',

para um tempo de.repousc3 de 96 h. (fig. ].].3-a). Foi então preparada, - por
lE] min., areia de moldagem com este teor otimo de carbonato de bati.o, e efe -
suaram-se repreparaçoes da art2ia de moldagem, por ]t] rnin., apc)s diversos tem-
pos de :repouso. Na figura 113.-b pode-se observar que o incremento de RTIJ e
bastante rápido ate 24 hl decrescenüa lentamente a partir deste maxirno. A di-
ferença de RTLI entre 24 h'e 96 h e muito pequÉí'dl JÉ tiiudú que manteve-se o
tempo de repouso de 96 h como procedimento padrão.

Foi ainda examinadEI n efelito do carbonato de bário em areias com

diferentes teares de sulfatos, constando da figura 114 os resultados obtidos.

Ve:fifica-se que, a medida que aumenta o teor de sulfatos, aumenta a .àdiçaa
étima de carbonato de baTiol sem que, entretanto, haja modificação do valor
máximo de RTU, ou seja, e sempre possível uma recuperação da resistência atrg.
ção a Úmida.

P

a

].49



96h cie repouso

C"'i
E

D

a

X

0,25

0.20
100306020 40

BaC03 {meq/100gi

30meq BaC03 /100g bentonita
0.30

E
.gZ

0.2S

0.20 l 2 3 & 5
TEMPO ih )

10 20 30 40 SO
100 3C0 Sm

F16. 113 Efeito do tempo de repouso sobre a açao do carbonato de bário. ' n-:
Feia de sistema contenda bentonita sádica brasileira (BR). '7,5% a=
giba atiça.

determinação da adição atina de carbonato de baricJ

efeito dõ tempo de repousa.

/

P

»
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s".Sq.:$
N +.

E

0c)
ED

: 0,20

'(a

tl.iJ

«

/'.+,-.'+K
+

'o-- +»

0]0' "'L5 ?5 73 0 .30 60 100 IS 0
SOi [meq/100g) BaC03 [meq/100g)

2m

F[G. 1].4 : [fei.to do teor de sulfatos (adição de HoSOZ.) sobre a aç:c] dtl carbg.
nato .de bai'io. 5 pai'tes de bentorlita n3dica brasileira (BR).

[] efeito compai'ativo de BaC]] e Ba (ÜH). pode ser visto na fi -
gul'a ].15.'EJ6serva que adi.çÕes de hidroxido de bário nem sempre aumentam a
resistência a traçam a umido e, papa teores elevadas de E3a ([IH). a regi.steD.
cia a traçao a urnido diminui acentuadamente.

Foi examinada ainda a influÊnci.a do c3Tbon8Luo de bário sobre a -
Feia de moldagem, sem adição de contaminantes (deve-se considerar que! a pra -
proa bentonita ja contem alguma quantidade de contaminantes). A tabela LXv'vll.

E a.figura 116 apresentam resultados de resistência a umido com adiçÉies cres-
centes dE? carbonato d= bário, em areia contendo bentonita sodica brasileira
(BR), sem adiço es de ctlntaminantes. [Jbsepva-se que ocorre um PeQUeno acresce
mo de resistência a traçlão a umido.

\ P

q
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TnBEILA LXUll : Eleita do carbonato de bário sobre a resistência a trai;ãO a a-
mido. 5 partes de bentonita sádica Brasileira (BR), sem adiçacl
de contaminantes.

adi.ção de BaC]].
' J

.ÉUU.d::oB.g.PUQ
0

r.:

lü
20

5D

rT

teor de unidade

(%)=l»n HPHAdllBR'Bb++

ND

2,Ü

1 ,.5
1,75
1,8[]
2,1

HUUW IP ' ;: ='::- . =lbÜTÜ-=bÍ+PH

T' cünpactabilidn
(%)de

RTU (N/cm')

47

[t6

47

1] , 28Í]

0,310
,255

1], 21a

0,25n

0.35

E

; 0,30

Q
ED

0

'(

.= q2s
'(
Z
U
c/}

«
0

10 20 30 1+0 50

meq BuC03/100g bent

... . l0.20
0

F]G. 116 : Efeito do carbonato de bário sobre a resistência a tpaçao a umido,
c?m areia de moldagem com 5 partes de benttlnita sádica brabiléira
(EIR), sem adição cie contaminantes (resultados da tabe].a LXv11).

Na figura 117 constam resultados de resistência a umido com adi-

ções crescentes de Na2CE]3 E BaCü31 em areia contendo ben.bonita calcicn bra -
fileira (BRC). Verifica-se que, em bei-ttonita calcica, adiçiies de carbonato de
bapir3 não aurnentum a resistehcia a oração a umido.

P %
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É oJS

oJO

BaCOn
T''OPS

0

0 ?0 bO (0 80 100

ADIÇÃO tmeq/le0 g bentonitü )

F[G. ].17
nnnn': :

Trc3ca de cations em bentonita calcica (BRC) por sódio e bário.

Cilm o i.ntuitn ainda dc melhorar a comprElensao a respeito dos fe-
nómenos de t:roca de cations em bentonli.tas, particularmente nas brasileiras ,
procedeu-se a trt3ca pür sodio em diferentes bentonitas da depósito de Campa.na

Grarlde.

Na tabe].a LXv.tll podem-.se observar os resultadas Obtidos com a
Feia d= moldagem, sem efetuar-se ainda troca de cations. Notam-se os baixos
valores de resistência a traçam a umido obtidas com as bentonitas neste esta-
dl]

npos a tl'oca d:: bati.EJns, d=tel'minou--se apenas a J:esiatencia a

trarão a t;unido, .(pata uma cornpactabilidade em torno de 45%) jâ que resultados
de outros autores (56) indicam que os valores das outras propriedades não de-
vem a].gerar-se sensivelmente. Os resultadc3s obtidos ct3nstam das tabelas LXIXe
LXX e figura ].18. verifica-se que pai'a as amost:E'as d= bentonitas B, C, D, e E,
a resistência a traçam a unido maxi.ma fai obtida com 8[] meq Na2Ct]3/]E]O g ben-
tonita, para um tempo de repouso de 24 h após a adição dí] carbonato. f)ara aa
amostras de bentnnitas A e E, em que a regi.steílcia a umido máxima se foi con-
seguida com ].2[] meq Na9C]].X/]üt] g bentc3nita, foram efetuadas experígncias adi-
cionais, com 5[] h de repouso apor a adição do carbonato, e pode-se ouse):'varra
figura 118-b que os T8su].tRdiJS alteram-se senti.fielmente, conseguindo-se si'mul
taneamente, com a aumento dü tempo de? repousos uma di.minuiçao da ' 'cluàntldade

\
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ütima de carbcJnato de sadio e uln aumento dos resultados :ref'utentes a re.iistên
cia a traçam a umldo máxima.

P P

P

TABELA LXVlll Resultados de ensaios am nilsl;ul'as padrão. Belntonitas "in nata
ra". areia módulo 56/61 AFS, 5 partes dG= bentoniba.

.A l

eríTleabl. l resistencla l resistpncla l
a comprei'- l ã trarão à
são a verde l Íinlldn

giminl)l (N/cmZ) l (N/cm2)

:ol' de compacta F

bi].idade ].idadecidadef\mostra
(9 )(9 )

h
cm

t

]. , l+

1,5

1,4

1,.6

l,t+

17Ü

220

19b

166

190

15,].

lt+,9

]. tt , 9

13,2

11,4

13,4

[],06

[1 , []6

0,06

[] , []6

[],08

1],06

TAEIELA LXIX : Reslstgncia a oração a uinido (N/cm2) de amostras que sofreram
troca de cations, Repousos afãs adição de Naç,CtJ3, de 24 h.

Amostra ndiçao de Na2CQ3

80 IQOD

0, (meq/]OE] g bentonlta)

o,].h

0,265

[],165

0,265

D,18

o,].].

0,19

[] , 2 l+

[],15

[],175

D,lO

Í], 13

$

+
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TnBEILA LXX : Resistência à t;ração a umido (lxJ/cm2) de amostras que sofreremtrg
ca de cabions. Repouso de 5[] h.

.P

Amostra adição de Na2CO3 (mcJtl/IOE] q bentonita)
se l nrJ l loo

A

F

0,27

0,1750, 12 0,10

'"n
Z 0.20
D

a

o.lol-

P
0 t--q b-J0 60 80 100 0

. !-ll--
60 80 100 0 60

ADIÇÃO DE Nn2C03 tmeq/100g bentonita)

©
0.30

©+sOh

E

1 0.20 0,20

qlol

e
0 60

L-0

P

\

./
0

0J0

120 11+0 0 60 80 1 00 120

ADIÇÃO DE Na2C03 tmeq/IGGgbentonita)
( b )

Resistência a traçam a umido em função da quantidade de carbonato
de sódio.

(a) tempo de repouso de 2h h anos adição de NaPCO.3

(b) tempo de repouso variável; resultados i'eferentes as bentonitas
de difici]. troca de cations

80 100 1 00 lb0

FIG. 118
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0 efeito do tempo disponível. para troca de cations foi ainda com

provada realizando-se experiÉincias complementares .úln uma bentonita 'calcica
bPasi].eira comercial (BRC). A figura 119 npresE2nta os resultados obti.dos para
dois tempos de bl:'oca. de cations, verificand-a-se novamente que o auínentí3 do
tempr3 de reaÜlão conduz, simulti3neamente, a um aumento da :resistência a trarão

a umido rnaxima 3 a uma diminuição na quanl;idade Õtima dE! carbonatt3 de socli.tJ

í\lesta serie expei'imental, tentou-se ainda retirar da benLünitaos
carbonatos de cálcio E magnésio formados FJela reaçao de troca de cations, utj:.
].izand3-se para tanto lavagens sucessivas da bentonita tratada (dispel'sãos dE.

cantação e reli)'ada d] liquido soba'enadante). Como inoátra a fi.aura 119, este
prt3cedimento, na verdade, apenas retirou carbc3nato de sadio da bentoni.ta, de.g
locandí3 a curva para maior'es teores de Na.CO .

r J

P

P

3

Q,z.0

2semnnas

0.30

E

Z
D

h- 0,20

.,0

2semanas c/ lavagem

0

0 bO ' 60 80

A[)IÇAR DE NaZC03 [meq/100g bens.)

100

F[G. ].19 : Troca de cations em b=ntonita ca]cica bPasi]ei:ra (BRCll com dize.
lentes tempos de cura.
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h.2.3.2 - Discussão

[Js resu]taE]os apresen];adíls na la sepi.e experimental- mostri3m que,
em areia nova, nao reciclada, o compürtamenl;o com relação a escamas da bento-
nita sádica brasileira (BR) -; similar ao da bentonita sádica argentina (AR )
(fig. 77). Neste tipo de areia de moldagem, a diferença mais sensive]. entree2
tas duas bentoni.tas refere-se a resistência a traçam a umido necessária para
obter'-se um dado tempo de escamas (figura 77 c). Estes pesii].tad13s suçJclrem que

a plasticidade a quente da bentoni;ta sádica argt?ntina (AR) ê superior a cla

brasileira (BR). Este mesmo co:npcJrt.am=nto f.]i observado em areias reiiãülLadas

(tabela XLlll), constatando-se maior plasti.cidade a quente com as bentoH],bas
soditias naturais (argentina E americana), comparativamente as sodicas tratadas
(brasi[eira e a].ema). Deste modo, a. substituição de Dirá bentonita soda.ca nata.
ral, em areia d=.sistemas por uma bentonita sádica brasileira (tratada) exige.

ria que a especificação de resistência a traçam a umiclo fosse aumentada, de
modo a manter .constante o comportamento da areia de mo].darem cóm pe].ai;ao . a
tendência a formação de escamas.

Entretanto, tJS r sulcados obtidos com areias recicladas (figuras
95 e ].OS) mostram que existe urina 'bendencia de dec:descer n teíTlpO de Escribas e
a resistência a traçao a umida a medida que aumenta Q numero de ciclos de fuD.

dirão (para teor de argila atiça constante). Isto cJcorreu com todas as bento-
nitas examinadas, porem füi particu].ardente acentuado com a bentonita . sodica
brasileira (BR). .

Parecem existir dois fatos responsáveis por este fenómeno: seca-
gem da bentonita e presença de contarninantes. [[s Pesu].Lados da tabela IL
tpam que a exposição da bentonlta a temperaturas ate 30r3ac reduz a resisten -

a trarão a umido e o i.fechamento, apesar de não alterar a adsorção de azul
de metileno e a resistência a compressão a verde. Em outras palavras, a benta.
nata sádica passa a ter um comportamelato parecido cam a calcica. Não esta cIL3.

ra a causa deste fato. .. ,
[Jutro motivo da d].minuiçao da resiétencia a traçãü a amido seria

a presença de contaminnntes .r18 ardia de moldagem. Neste trabalho f'orann
identi

. .'
Picados ires tipos de contaminantes: c]oretos, su].fitos (e sulfatos) e amónia.

Dentre estes, os mais prejudiciais seriam üs cloretos, diminuindo serlsivelme=.
te a resistência a traçao a umidaJ mesmi] em pequenas quantidade:s.

1] efeito dos cloretos possivelmente estaria ligada a desi3pd=na -

ção das maleculas de agua entre as parbiculas dt3 bentonita (figura 17), segue.

dü mecanismo apl'esentado por Boenisch (5[]).
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lJutro contaminante importante se.la ci S021 p!'oveniente prPovavel -
mente da cclrnbustãü do enxof're do olei3 Pnpreqaclt3 para secaç3ein da bBntiJnit8 e
do pü cje carvão da areia de moldagem. [Jbserveindi3-se o teo:c de enxofi'e da ben-
xuonitã sádica a]eín]; (tat:ie].a Lll), verifica-se que ê pnssive]. secar a ben l;oni-

ta sem introduzir grandes quantidades de contaminantes; como mostra i] tape -
la L, isto reflete-ae sobre a quantidade de sulfat;os e sulfatos (solilii/eis)prg.
sentes na areia de moldagem :reciclada, mesmo ernpreGandü-se f30 de carvão. ]] SO2

dissolver-se-ia na agua que acompanha a bentonita clu a areia de molclagElm, se-.
gundLI a Tenção

SÜ2 'b H20
r l )

1] ácido asse.m formado dimirluii'ia a intensidade de liç3açl;ol das
tÍculas de bentoni ba caiu igual seja simllle?sm=nte devida a presença do anlon

SO. , . seja cl=vi!:lo a ;'eaçoe9 da troca de cabions. As reaçeíes de t;itcjca de . cá -,
bons poderiam :nvolver substituição de Na' pür H+ ou de Na+ por Cal'+ t3 Mg++.

( em bentonitas sodicas tratadas). n troca de í\la" por H'. ocorreria segundo a
Tenção:

\ .A.

H2St]3 + bens - Na -------> Na2S]]3 + n bens - H

/â substituir:o de Na+ pop Ca+"i' e Mg'F+ occ3rreria pela reversão da
reaçao de troca de cations, motivada pelo decréscimo dt3 teor de Ni32Cü3' t;gang.

r'orrnado em sulfito de souto e ácido carbónico. n tabela LX indica que a adi -
çao de HoS01 realmente diminui a quantidade de carbonatos que acompanham a.beD.

bonita. Isto ocorreria de acordo cora as reações:

Na2Sl]3 + H2C]]3

(2)

Na2Cí]3 + H2S]]3
(3)

H2CÜ3 .-'-'---> F{2[] ]- C02

Como indicam os :resultados da figura 122, uma diminuição do t;eo:r

de Na.CE]. resu].ta em di.minuiçao da reElistencia a l;ração a umido, sendo resul-
tado provavelmElnte da reversão da Tenção de troca de cations Ca++ e Mg++ par

+
Na

n bens (Na) + (Ca, Mg) C03 ent (Ca, Mg) + Na2Cü3 (5)

[] fato de que a adição da H2St]3 d:i.minui a quant;idadi2 cle carbona-
tos qua. acompanha a bentonita e a observação de que o efeito do H2SO3 e rna.L

or em bentonitas sodlcas l;:raladas do que em sodicas natu.cais (figura IQ7) su-

gerem que o mecanismo envolvendo a reversão da Tenção de troca de cations eg.

teia realmente ocorrendo. Entretanto, como o f12SE]3 também dimi.nui. a iesisten-

)
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cia a traçao a unido eln ben.bonitas lúdicas naturais, QS m.ecalnismos de 'troca
de Na+ por H+ e a açlão deletéria da presença de S9' devem estar otuãi'tdo. De.g

te modo, e p:rovave]. que ü efeito do HoSOR ein diminuir' a resistência a l;ração
a (imid3 esteja relacionadia a atuaçâtJ sitnultanea dE3 vários mecanismos.

[] efeito do H.StJ:z l3t3deria ser neutra].azado adicionaíado--se carbo-

nato de bário a areia de moldagem (figura ].1]8). Segundt3 sugerem os resultaclüs
da figura ].17, este efeito não estará.a re].ocionadcl a +uí'oca de cations porca:';
Corno mostra a tabela LX, í] mE2canismo envolvido reslilta t:m evolução de ' COP'
Assim, pc3dt:riam estar OciJPFEHdO as seguintes reações:

i) BaCl]3 + H2S03 > BaS03 + H2CE]3

\ /

\

--> H20 + CÜ2

ii) E[aC03 + Na2S]]3 ---> [3aS03 ''' i\J-2C03

Na2CE]3 + n bens '> n bens Na + H2Cn3

H2C03 ---) H:O ''' C

j.i i ) BaCt]3 + FJaS]]3 -} BaSE]3 + Na2Cü3

Na2CO3 + n bens(Ca, Mg)--- Mg) CO3 + n bens(Na)

De acordo com o pl'irnt=iro mecanismo, ocoprg ia ananás insc)].ubili-

zaçao de sulfitt3s (e sulfatos), enquanl;o [ls outros mecanismos env13lveriam rale
bem uma troca dt: cations da bentrJni't;a. [] xuETcuit'o mecanismo não envo]ve evo]y.

ção de CÜ,], de moda que, se e].e acorrer, dEvc3 faze-lo paralelatnenbe a um. düs
outros mecanismos apresentados (que pt:soltam am evolução. de C02).

n baixa v=lacidade com que ocorre c] processe) de recuperaçaa da
resistência a ti'açãu a uiiii.cio ppovav=].menta ; devida a baixa solubilidade da
BaCC], em agua. Enbretant;o, compostos de bati.o de maio:r solubilidade que o ca:.
bonito, ccJmo por exemplo o hidroxido, nao parecem apresentar bons resultados,
possivelmente devido a presença do anion em soluçãt].

Um terceiro contaminante ens];udadi3 foi a arndnia. Ad].çiies de hiclro
xidi] de amónio :resulta:ram 2rn dimi-nuição anuía l;uada da pesistencia a tPaçan a
amido apenas quando existiu urn longíl telupo dc! i'epouso (figuras ].ü6 e 11]7 . ).

P

\
?
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Isto sugere que o processt3 seja de troca d= catic)ns , .ja que, coiro moãtrarn as
figuras 118 e 119, este seria um processo lento. hssi.m, ocorreria a siegulntt!
reaçao:

NH..[IH .F bens - Na .--.--} NaC]H + bens -. ]\iH/.

P/

Segundo os resultados da tab!?la v1 (79) e figura 2í3 (8n), esta
reaçao de troca de cations rea]mente rasu].Latia em dec:rescimo da rabi.stenciaa
trarão a umid3.

[] efeito di] carbonato de bário, em restaurar a resistência a tr.g
çilE] a umido em areias correndo ainoni.o (fig. 11]9). não esta claro. Uma possibi.
lidado snpia e:t;areia ocorrencJo as seguintes reaçi3es:

BaCE]3 + 2NHhE]H --- )2 + (Ut14)2 CO3

b/ .A

P

\

(NH4)2 C03 .- 2NH3 + Ct]2 't F121]

O decréscimo de quantidade de IUH4[11] em so].ução resu].Latia na Te-
ve:rsao da reaçarl de troca de cations apresentada anterior'mente, de mt3do que o
sadio seria novannnte o camion trocave]. predominante, aumentando a RTlj. n dimj=

nuiçao do tec)r cle nitrogénio da areia de moldagem, quando da adição de carbono.
tü de bário, seria então devido a decompor:lição do carbc3nato de almtJnio.

[] aumento .da resistência a trarão a umi.do, quando da adição de
BaCn. em areia com bentonita sodica brasileira (BR), contendo cloretos (fiou -
ra llt]), i-ião parece estar relacionado a neul;ralizaçao do efeito dos cloretr3s .
Possivelmente o carbonat;o de bário apenas estaria interagindo com ns su].fatos

presentes na bentoni.ta sodica bpasi].eira, ja que nao se retorna ao nível ong.L
nal de regi.sl;ência a oração a umÍElo '(f'igura ]].O)

Constatou-se banibem que a utilização de agua industrial resulta
em menor resistência a nação a amido que agua deionizada. Boenisch (5[]) atri-
bui este efeito a presença de dor'elos, porem como mostram os resultados da tg.
be[a L[v, esta exp].ilação nao parece ser aplicável no caso Elas aguas empa'ega -
das. Não esta clara a causa desta fato. De qualquer tnüdo, o uso de agua deion.L
fada deve aumentar a resistência da areia de moldagem a formação'de escamas .

assim, üs resultados obtidos !mostra:ram que o comportamento co\n rg.

laçao a escamas da bentonita sádica brasileira (BR) parece ser dex/ido princi -
palnlente aos altos teores de enxofre e cloretos presentes na bentonita (baba -
la Lll) e a alta senso.bilidade desta bentonitç! com relaç.ao a contaminantes

(figura lt]7). n secagem da bentonita e contaíninantes que act3mpanham a agua

Lambem conbribuirlam para aumenta:r a tenclcnciq a escamas.
P

P

!
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[[s i'esu].Lados obtidos sullerem Lambem a]gumas mcldidas para rnealho-

par a qualidade das bentc3nitas sodicas bfasj.ILei.rat,. A seleçao da mate:ria-pr2.
ma dt:veria ser efetuada de mo.do a minimizar ü teor de clore=tos da bentonita ,
pois os resultados da tabela Lll mostram haver diferenças si.gnificati',/as en -
tre os teores cie cloretos das diversas benttlnitas de Ecoa Vista, CampinaEir.ancjü

Rleín disso, o processa de produção deveria ser utimizad13 de acoi'do com.a mat.2
ria-prima utilizada. lJs I'esultados da figura 118 indicam que as bentcJnitascal.
Bicas apresentam di.repentes velocidades de troca por socio e que a quí)ntidade

otima de Na.CD:: va:ria conforme o tempo disponivul para troca de cations. Assim,

em virtude do carbonato de sadio representar.um custo importante a produção dé
beintonitas sádicas e de se desejar a mínima quantidade de anions na bilntonita,
seria desejável que se utilizasse o menor 'lleor posstve] de Na2CE]3p com um

].LenDO l;t?mpo para troca de cations.

[Js tempos de cu:ra empregados neste traba]ho foram selecionados
arbritariamente, nao se :i;ando o objetivo cte obter rE?sulcados diretamerite ex -
trapülaveis para o processamento industrie.l desse aglomerante. Na verdade, o
tempo t;Limo de l:ura para a produção de bentonitas sádicas deveria ser detelrml.
nado na pratica, levando-se em conta as coract;eristicas próprias da cada uni-
dade industrial (desintegração da bentonita, teor de unidade, fiJFma de adição

d:] carbonatocde soda.o, temperatura, etc).
Riem disso, durante o tempo d= cura, seria desejável que Q mate-

rial não estivesse sujeito a ].avaqens por chuvas, pois c.oiRO indica a figura
]-16, poderia ocorr r eversao da reação de troca de cations.

Também a secagem da bentc3nita pode alterar' a qualidade do pi:odu-

to, sendo desejaiel evitar-se o seu contado com gases contendo SÍ]2'

P

P

Z

P

/

\

P

P

P

4.2.4 ESD.g$UÇ,igupü ! ;:qv apuq,çãp..w!!!FLgWa .q:J:gg.uq

h.2.4.1 - Resu].fados

Ficou evidenciado, pelos resultados de ciclos de fundição (tabe-
la XLlll) a alta tendência a explosão pi'evocada f3ela bentonita sodlca brasa -
leira. Também os resultadosreferentes ao desenvolvimento da método de ensaio
(fig. 73) já indicam este mesmo fato.

Cc3n as experiências de laboratorio, cujos rclsultados são appeseD.

Lados a seguir, procurou-se um melhor entendimento do fenÍimeno, examinando-se
a possibilidade de i'aduzir a incidência deste defeito por atuaçc)es na areia
de moldagem.
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Efeitf3 do tipo de bentonita

Foram ensaiadas as bBntonitas sádicas aPçJentina (AR), brasileira
(B[[), e americana (AM) e a benttlnita cã]ci=a brasi].eira (BRC). As tabe]as
LXX[ e LXX]][, bem como as figuras 12[] a 122 tapresentam resultados de penetz'a-
çao, para duas series de experiências.

rüa figura 12[1-a podem-se osso-'var os baixos valores de penetra -
ÇãcJ obtidos con a bens;onita sádica aPgE11ntina (AR), t;e13uindo-se a : ah3picana
(AM). Jâ as bBRtiJRit3s brasilei.ras resultaram em altEJS valorüns de peneti'açãn.

[Jbserva-se n.a FiEJura 12[1-b que o cr3mpoi'Lamento da bentonita scldj=

ca argentina (AR) se:ri.a ROxuiVHd]] pe].a sua baixa terídência a e xplosãü.
Misturando-se ttentonitas brasa.].eiras com bentonita scldica argen-

tina (AR) (figura 12].) obtém-se resu]tad=s interinediarios entre as i'esu].lados
de cada bentonita.

[ls resu]tad3s abtidrls colll a sclBunda serie experimerita] (tabela
LXXll e f'i.aura !22) confirmaram que a ben-bonita sádi.ca b:rasileira (BR) fclrne-
c= a]ta tendenci.a a fJenetraçãc] e a taxp].cisão, enquanto a bentonita soüica ar -
dentina (AR) resultou em baixa incidência dc= penetração e baixa tt:ndencia a
explosão.

P .A

P

q

P

\

TABELA LXXI Favor de explosacJ em função da tipo e teor de b ntcJnita., Areia
módulo 56/6]. AFS, 3 partes de po de carvão, 3 mi.n de mistura a
seco + 7 min. a urnido. Compactabilidade =.44 - 46%.

8entonlta
codlca b=
o1lelra
(6R) (: )

eentanlt? j6ento.:it3 l i:enter.!ta IPe ,t-eaolli.
jaa1=3 alElsoutc] e; l cãlctca lúaae (c.p.
FIcaRa Igentl.na lera llelrajpecetraçãu)
(AU) ($) 1(nn) (%) l (enc) (x)

:e;lo de es

tarifa (g) i explosão
(X J03)

1?0

}?s

134

116

1.. S2
l,€6
b,ló
2.02

l.€3

12

23

33

lz

11

26

16

}2

9

2q

19

7

l

0

9
0

]

6
0

2
7

2

6

7

0

2

2

9

l

ISO

180

C.69
a.81

2.60

k l i50
s l 160

) .l 1 ]4

5 l ii6

:-+
2.S2

3.22

1.26

J

b

5
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TAREI.n LXXll Fatos de t?xplosão em função [Jo tipí] de bentonita
56/61 AFS, 3 partes de po de cax'vao.

ê
Areia mod

[Jrdem de mistura
- areia + agua : l rni.n.

- po de carvão e bentonita : 9 min

P

Tipo de atear ae legar ca lca-lpact2IDensida- l RC'l l RTls jpermüab.L
bentcr\lta jbentonltajumldade lbl11dc3de l de com - 1 1 jlidede

pac tapa 1 1 i( cm g

1,52 l ].6,7 l Üp30 l 114

1, s3 l 19,s ! o. 32 1 11 3
i, 5:5 l zi,i 1 . o, 3b11.

i,5a l 9.9 l 0,2i
i, 56 l 121 6 l ol2õ
1,113

Teor d! í3ct'tq28b l

lldade

(C.P. P.g

n.:trnc;3 )

ll+b
132

130

Peso de l Fato. de

Sn ' l explosão

(9 )
6,0

(Ç )

2,03
2,30

1,90
2,20

($)
b7,S

h6,5
.7,0

hü,0
ztq,0

(9) ; (X 103)

2CJ,l

].a,6

Sádica
brasileira

(9R)

sádica ar-l

1,94
1,65

6,a
7.5

'/7

0,}35 39

4 Sádica bi'asneira {BR)

; 3

C

0
t.n
UJ
a.. l

Cátcica brasileira {BRC)

Sádica americant} [AM )

Sádica argentina [AR)

0

TEOR DE BENTON ITA [ % )

S.5dica brasileira (BR )

Sádica americana tAxI)

cálcica brasileira ( D RC )

Sádica argentina t AR )

TEOR DE BEF:BONITA 1% }

F[G. 12[] : Peso de estanho penetrado e fatal' dt: explosão em função do teor
de bentonita (areia nova), para diversas bem;onitas. (Resulitádascla
tabela LXXI).
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F[EG. 12].: Peso de estanho ftenetrado e falar de explosão em função do teor de
bentonita (areia nova), para diversas mista-iras de bentonitas (I'e -
sultddüs da tabela LX>a).
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FIG. 122
Peso de es'l;anho penetradi] e fa bor de explosão eln funç:o dtJ

e teor: de bentonita (resultadtJís da tabela LXX.[l).
tipo)

Elfeitt3 do teor de bentorii.ta

Examinand-)-se as figuras 12ü a 122, nota-se que nãü =e pücle á'-=

firmar que exista correlação entre a intensidade de penet:ração ( e de- explQ=

são) e o tear de bentonita, en] areia [.ova. n tabe].a LXX.[[[ e a fig'ira ].23 re-
gistram resultad13s referem;es a uma a:Feia de sistnna, contendo teores varia -
dos de bentonita sádica brasileira (BR). [lbserva-se que, ein atei.a de sistema,
a intensidade de penetraçarl (e de explosão) aumentam com o teo:r de bentonita
sádica brasileira (BR).

TAE]ELA LXXlll ; Efeito do teor de! az'qi.la aviva soba'e a inca.denota de penetx'a

çao por explosão. Ai'eia de riste,na com t3entonita soda.ca bpa
fileira (8fl). ReprEparaEíão : 20 min.
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F16. 123 Efeito do temi' de! argila atiça sabre a incidência de
por Elxplosão. (resultados da tat3e].a LXXlll).

penettáção

Ç:f'eito d:p:in:t:gpsidãde de comnactaçao dn mo].d8.

Na figura ].24 constam res:ditados de penetração srlb diversos ni -

fieis de campactações d] corpo da prova. Constata-se que o aumento da compac -
taç;o aumenta o falar de explnsaal sendoque ente efeã.to EI mais sensível t;onn a

bentonita sádica. argentina (AR). [] aumento da cnmpactai;ão, em amostras com

bentonita sádica brasi].eira (BR), cc:)aduz a uma diminuição da intensidade depg.

netraçlão, enquanto em areia cüm bentonita sádica argentina (AR) ocorre incly
tive um acréscimo dc3 peso d= estanho penetrado.

Em areia de sistema com;ando bentonita sodica brasileira ( BR )
(figura 123), o auiiluiii,o titi grau d= compactação Lambem resulta em diminuição da
peso de metal penetrado, apesar do autnentí3 do falar de explosão.

P
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tes de bentonita, areia rnodulo 5õZj61 AFS.

areia + agua : ] min; + bentt3nita : 2[] min.
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Efeit-3 do tempo de miss;upa

n tabela LXXlv e a figura 125 reglstram resu].lados de incidência

d2 penetração c! tendência a explasao em areias com diferem;es tempos de mis-
tura. [Jbserva-se que a incidência de penatraçan apenas e sensível ao tempo de
mistura quando se passa de Éan min. a 8 h, e esta serlsibilidade .e maior com as
bentonitas sádicas argentina (AR) E americana (AM) do que com a btasilei.ra
( t3R )

Nãn foi calculado o falar de explosão para as misturas prepara
dag por 8 h. pois nao se FJode afirtnar que a equação do fatt3r de explosãt] (item
3.6) seja valida para os altos valores de permeabilidade destas aFEItas de mol.

darem.

TARELF\ LXXlv : Fatos de explosão de areias corri diferentes bem;í3nitas, tempos

rle mistura e compactabilidi'des. 8 partes de bentonita. llrdemde

adição: agua - bE:ntonita.

Tipo de t)pn.

bonita
Tempo de mls--
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FIG 125 Influência do tempo de mistura sobre a incidência de penetração

(resultados dq tabela LXXIV)
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E.feito do teor de umidade

[Js resu]taíJt3s da fiçJUPa 125 indicam que, de um modo geral., tanta
a incidência de penetraçac3 como o fatni' de explosão aumerll;am cair ü teor deuml
dado.

Ds resultados da tabela LXXv e figura 126, referentes a iJutpa sé
rie experimenta]., mostram a mesma tendÉlncia. lula figura 126-«b, a inclinaçãí] da
Teta Feri'ementa o favor de explosão, e nota-se que este aumenta com D aumento
do teor de umldadí3

TnEIELn LXXV : Efeito da granulornetria da areia-base R da cümpactabili:=lade so-
bre o falar de explosão. 8 Pari;es de bentorlita sodica brasilei-
ra (BR), 3 partes de pÓ de ca:rvão, 3 min. de mistiü-rt:i a !seco 'p
7 mim. a unido.
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FIG, 126 Vara.açao da incidência de penetração com a cornpactabili.dado e com

a yranulometria da areia-base. (resultados da tabc1la LXXIU).
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n figura 127 apresenta ainda resultadospeferentes a uma atei.a dc;

sistema, contendo bentonita Sádica brasileira (BR). Verifica-se que a inca.dgn
cia de penetração e o falar de explosão aumentam com o teor de umidatJe, indo-
pendentemente di3 grau de Compactação .empregado.
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regi.D..g

Numa mi.atura contendo bentonita sádica brasileira (BR) foram adi.
clonados teores crescentes de amido de milt-lo, extiminando-se seu efeito sobre
o falar de exploslão. [Js resultados obtidos sãü .-apresentados na tabela XLV]]e
na figura 128., verifica-se que, com o aumento di3 teor de ainida, auinentõi a inc-
idência dí] defeito E a tendência a expltlsácl.

\

(

o30

X
LtJ

a 20

}

ãlp

o 0.2 0.ç qó 0,8 1.0

.\HID O DE MILtlO í% )

0 0.2 qÇ 0.6 0,8 1.0

AMI DO DE }-FILHO [%)

flG. 128 : Influência do teor de amido de milho .sob:re a incidência de penetra
ção (resultiadtls da tabela XLVll).

4.2.l+.2 - Discussão

[ls resultados apresentados refererltes a 5.nf]uencia do tipo de baD.

bonita (fias. 73, 12[] a ].22) mostram que o uso de bentonita sádica brasi]eipa
(BR) conduzirá.a a urna alta incidência de penetração, enquanto a utilização de
bpnt''lnitQ sádica argentina (AR) resultaria Em baixa ocorrgnci.a deste defeito «
n bentonita aderi.cana (AM) apresentaria conlportBmento i.nte:rmedi.Brio ( tape -
[a LXX[ e figura 12[]).

Rs difererlças entre as bentonitas sádicas brasileira (BR) e ar -
dentina (AR) com relação a i.ncidência de pElnEtFaçaap parecem SE3r devidas a coD.

tribui.çãci de dois favores: permeabilidade e favor [Je explosão. Como mostF8rn os
PEsultHdlJS das figuras 93 e 95, a bentonita sádica brasileira (BR), devicltJ a

\

\
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B

sua maior dispersa'-li].idaEJe, cona'ere maior perineab'llidade a areia de mtlldaqem

do que a bentrlnita sádica argentina (AR), UJ est.Ei ííinioi' quantia:lado de vazic3s

facilil;a a penetração. Entretanto, este não seria t] união motivo das diferen-
ças enconti'idas, pois colho se pode t/edificar na fityuJ'a 73, para urn mesmo ni -
vel de permeabilidade tlbtem-se dli.Parentes i.ntensidades de penetraclão, n que
indin.a que estai bentonitas apresentam diferentes tendências a explosão (fa--
tor de E?xplosão), sendo que esta tnndencia e ntaitJr com a bentonita sádica bi'a
silei.ra (E3R).

Esta diferença de favor de explosão entre as bentonitas em que.g

tão poderia ser inoti.veda pop diferenças d= morfologia das bentonitas nn areia
de moldagem. As f'lautas 86 e 88 sugerem que, ha superf'ide compactada do mol-
de (cJU seja, na i.nterface metal/molde), a bentonita sodica brasileira (BR) a-
presen'be-se sob Forma compacta; .aspecto similar e observado e-'n amostrar COi'H

bentonitas sádicas americana (AF4) argentina (AR), porÉlm E3in menor enter\sidacle
(figuras 87 e 88). Nas relgiÕes de bentonita compacta e de se esperai' quuu se-
ja mais difícil a saída de unidade, de nlc3üo que pode ainda haver agua liqui-
da, que evaporada, de forma explosiva,qua-ado o metal encontrar estas i'egi -
ães. .]á a estrutura flocular da bentonita (figura 85-d) facilitará.a a evapc3-

raçac] e a remoção do vapor d'agua.

Rlern disso, para os te?mpos de -nistura usuais (atê 80 min. ), ?] beD.

tom l;a sÚdi.ca brasileii'a (BR) apresenta inl;oração com a agua mais intensa dü
que a bentonita sádi.ca argentina (AFI), como pode ser verificado a pari;l.r dos
resu].Lados de pesistÉlncia a verde (figura 94). Esta interaçãc] mais intensa
com a açlua deve Fetal'dar a evapt3raçãc3 de agua, aumentando-se assim a probabi-
lidade de que a evaporação se ocorra quando a agua entrar em contacto com t]
metal liquido, de forma ente!] explosiva.

'lJp resultádãs' ãã 'í:'igur a' l2ü I'eforçam estas hi.poteses a respeito
das direi'onças entre as bentorlitas. Com o aumento do nível de cümpactaç;lo au-
menta a frelqubncia de regiEÍes de bentc3rlita compacta (comparar as;figuras 88-.b

e E. ), crescendo assim o falar de explosão (figura 12[t). Entretanto em termos
di: falar de explosão, a bentünita sádica argentina (AR) ÉI mais sensível ao
grau de compactação do que a bentonita sádica brasileii'a (BR) (figura 124 ) ,
l30is na bentonita argentina o aumento do grau de compactaç:lo traduz-se em

maior acréscimo de regiE3es de bento)feita compacta (figura B8 .ã e .g ) do que na

bentonita stidica bpasi].eira (BR) (fiou:ras 88 b. e E. ).
Esta diferença de morfologia e, püi'tanto, dE favor de explosão ,

resulta em que o tlfeito da coínpactação st3bre a intensidade de ppnêtraçlão
(quantidade de meta] penetrada ) varie conforlni: o tipo de henbonita uti].i.za -

%

/

P

P

P

da.

A

Á
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Corri o aumento da COiTlpaCtaçãO diminui a permeabilidade e este parece ser t] e
rEDito principal sobre a in];entidade de penetração q:-ando se uti].iza bentonita
sádica brasileira (BR). Üom a bentonita sádica argentina (AR), B aumento da
compactaçao resulta num pequeno acréscimo da quantidade de metal penetrada, e
isto s;ária devido ao BfEitl] prepLnnderante do aumento do PaLoP de explosão, em

face da alteração significativa da morfologia da bentonita na supc:rficie com-

pactada.

P

[[s resu]tados d= Leve]ink (92) (figura 5[]) ap:rebentam o mesmo

compor:tainento que o registrado corri a bentonita sádica brasileira (13R), aum-=n-

tando o favor de exploslão e dimi.nuindo a intensidade de penetração quaildt3 a
compactaçao passa de 3 a ]E] impactos.

[] efeito do amido de mi]ho am aumentar a intensidade de ppnebra-
ção sei'ia devido ao aumentc3 dü fatür de axplosãr] (figura 12B). O aumenl;o do
rotor de explosão Rodei"ia ser motivado pelo aumento do teor de urnidade (figu-
ra lE]4) e por alteração na mtlrfologia do filme ligante. Os resultados üe
Ul=nninger (3[]) rnlistram que o amido de milho reduz o asoecto f]'c)Guiar dn fi].me
l-igante, tornando a estrul;ura mais compacta, o que, como ja discut;ido anl;e -
ricirmente, aumentam'ia o favor de explosão.

[[s resu]tadt3s referentes a inf'].Denota dE] teor de unidade (fiou -
ras 126 e 127) são concordantes com os de l-evelink (93) (figura 52) E ü aum=E.

to di] falar de explosão prclvavBlmente seria devida:3 ao acréscimo da quantidade
de agua disponível para evaporar explosivas-Rente. Ent;recanto,' outro favor aií-tda
píJderia estar contribuindo para o aumento da tendência a explosão. Í] aumento
do teor de unidade faci]i.ta.o escoamento entre as p].aquelas de argila e, cnmí]

ilustra a figura 88, isto se reflete na morfologia cl:3 filme.gigante, sendo

mais fi'eqúleDte o anarecj:m.etl:Ço. de..regiões de bentonita compacta.
f\ influencia do teor de bentünita amenas fictJti caracterizada em

areia de sistema (figura 123) e o aumento do falar de explosão poderia ser m2.

Eivado pelo aumentc3 do teor de umidad: (necessário para se obter a cÕmpact;a-

bilidad= desejada).
UÊrificnu-se ainda que mistuz'as eficientemente preparadas apta -

npnL8Fam maior incidência de penetração do que misturas com grau d= prepara -
ção usua] (figura ].25), e isto poderia estar relacionado ao aumento de permeg.

bilidade.

a

T'

[Js resti]tad-3s e as discussões anterioriT]ante ap:t'esentadas conduz.L

ram então a urn iaprimorainento do inecanismü dt! formação do defeito stig=rido por
Levelink (92), (item 2.2.3.2)..A ocorrência do defeito exige que haja contatn
entre metal ].iquido e agua liquida, e isto somente ocos're quando exi.ste um

Õ

&
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certos'uchoque de vazar]ler]to", üu seja, o inet8.: liquido t:ncosta ní] molde antes
Haste sofrer secagem superfj.cial- tlJta].. Assim, clo ponto de vista do molde, a
ocos'renda de explosão esl;à :relacionada a dificuldade [J= Elvaporar l;otalrn=nte a
agua da suFJerfici.er e esta dif'ictildade serial tanto tttaior quanto maior n teor
d2 umidade, quanto maia:r a intepaçat3 bentonita/agua e quanto mais : compacta

se apresentasse a bentünita. A est:Futura f'].ocu]ar da bentonita, a].em de faci-
[itar a evapcJraçan de agua (pois a irradiação de ca].or d] mízta] atingiria ca-
da par'l;icula. de argila), apTesenxua ainda p2qi-fenos canais para saída deste va-
por, aliviando-se localmente! a pressãc].

Ocorrendo a explosão, a quantidade de rrietal penetrada depende -
Fa dtn tamanho das pílz'cJS existentes no maleta, que pode se:r avaliado pela per -
rneab.ilidade do molde.

Cclm relação a influêílcia da cundul;ividad= térmica do molde citam
da por Levelink (92), as vai'haveis examina-:ias não permiti:ram verificar a in -
f].vencia deste Dararnetro.

Fi=türnandü ao objetivo iüic].a] deste traba].ho, discute-se a
seguir a substituição de bentonita aí3dica apEyentina (/qR) por bElntonii;a sádica
brasileira (BR), sob o enfoque de penetraçlãn por expJ-osso. verificou--se que a
simples troca de bentonitas resulta em alimento da t=ndí2ncia ao dafeitt3, o que
deveria ser compensado por are:rações ein outras '/ariaveis. Entretanto, nem

sempre e possível are:rar certas variavais, em vista de existirem outras lim.L
taçoes. Assim o teor de umidade e jjrnit3do infEFiol'mí3Htc pela exigência de
p].asticidade da areia de moldagem, d2 ntüdo a evitar-se quebras de canto e er2.
são. [] grau de cümpactaçaa quase sempre es ];a crJndi.cionadn a ]irnitiações dc)

equipamento de mo]dagzm e de prol:]utividade da ].unha de rr:o].darem. A diminui -
ção dü teor de argila aviva Lambem nem semflre e exeqülivel-, devido principal--
mente aos defeitos de quem:ra de molde, escamas erc)sãn. Assim parece que a
principal variave] que seria l3c3ssive]. a].gerar seria a FJermeabi]idáde, ajusta.
da ao nive] desejado pe]o mÓduLo de Finura da atei.a-baba. Os resu]. l;idos data.
bela XXXvlll e figura 73 constam do abafo apresent;adc) na figura 129, que pod-
eria então ser uti]izado para se]ecitJnar o novo modu].ü de finura quando se
substituísse bentünita sodica argentina (nR), por brasileira (BR). 0 ajuste
do modu].o de finura seria efetuado de rnildo a manter constante a inci=lenciade
penetração, (peso de estanho penetrado), cíuando da alta:ração de tipo de ben'
bonita. Assim, pür exemplo, uma areia de rnoJ-dag=m com bentonita soda.ca argeE.

tina (A[[) e areia-base com mÓdu].n de finura de 61 AFS, up]'esentaricl permeab.i

cidade do carpa-de-prova de pE?netração igua] a 11]5, senc]o que esta az'eia de
moldagem resu]taria numa incidência [je pElnetraç]ão cora'espondente a [],83 g de

estanho penetrado.
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FIG. 129 : Abafo para alteração do módulo de anui'a da areia-base, quando da

substituição de berltonita sádica argentina (AR) por soda.cabrasile.L
ra (BR).
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Substituindo-se a bentonita scJdica argentina (AR) por brasileira (BR) e dese-
jando-se nao aumentar L. i-ncidencia de penetração, esta nova areia rde moldagem

deveria apresentar uma permeabilidade rnaxinia (do 'corpo 'cle-pro\za de penetra -

çao) de 87, o que imp].icaria num modulo de finura da areia-base de na mínimo,
73,5 AFS. Esta alteração de tipo de bentonita e de granulornetria da atei.a-ba-
se resultaria numa diminuição da l3ermeabilidade padrão de 83 para G7 cm'ghi:n=

É claro que esta diminui.çao de permeabilidade poderá causar prüb].umas de pare
sidad=s di=vldo a gases, SEi"tdo necessário uma atuaçlán no sentido de minimizar
a evolução de gases« e ventilação d] molde. Quando isto nao for posslve]. ( ou
não i'esolver tt3talmente o problema) parece então ser necessário aduar sobre
variáveis externas a areia de moldagem, diminuindo-sE! a velocidade do meta].
durante o enchimento di] molde, minimizando-se impactos.

[Jutro aspecto a ser ressa]tadü e a sensibi]idad= da areia de
moldagem a variações d co-npasição ou de processamento. observa-se nas fiou -
ras 73 e IZ4 que variações na permeabilidaL4e e no grau de compactaçao resul -
tam em maiores variações de. penetração quando se utiliza bentonita sodlda br.g
fileira (BR) di] que.quando e empregada berltonita sÉldica arEyentina (AR). lstü
significa qu: a substituição de bentonitas deve ser acompanhada de providên-
cias que diminuam as variações dt: uma areia de sistBiuã.

/

4.2.5 - Durabilidade
. :;- == := qbJ== '=

4.2.5.]. - Resultados

Nas ciclos de fundição t'Balizados incialmenl;e ( l;apela XLlll) po-
de-se veria.car que a constante de "queimam' decresce na seguinte ordem dasbe.E

bonitas sádicas examinadas: brasileira (BR), alemã (AL), amtlricana (AM) e ar-
gentina (AR), sendo muito pequena a diferença de durabilidade entre estasduas
ultimas bentünitas.

Fol'am realizados posteriormente ensait3s de laboratório, objeti -
vendo detalhar 0 8s=iiRtO. Nestes ensaios, a dltT'phi].idade foi avaliada pela rg.
duçao de adsclrçan de azul de meti.lera, após calcinação cla amostra;

[] compor'Lamento das bentonitas sádica (BR) e àalcica (BRC) bra -

fileiras pode ser visto na figura 13[], verificando-se qL]e a bentonita calcica
(BRC) apresentaria durabilidade um pouco superior a bentonita sádica (BR)Esta
aparente anomalia, a bentonita calcica apresentando du:habilidade superior a

P

Ü

178



sodica, revela que certamente as duas bentnnitas não sáo tle mesma procElden

ci.a, sendo obt;idas a partir de diferentes frenl;í2s dí? mineração. fieaILmpnt;e, eE.

saios realizad13s em ben:bonitas nal;urais, calcicas, de diferentes reyiops de
Boa Vista, Campina Grande, i'evelaratn diferenças significativas, c.nono mostra a
tabela LXXvl.

\

F+ q+' UH «n =+r+
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Resultados comparativos de amostras comerciais constarrl da fiqiJ -

ra ].31. Verifica-se que au béritot3âtas bi'asi].eiras de Cainf3irla Crànde apresen

tara diferenças significativas de durabilidade. NC)ta-sE. Lambem que as bentoni-
tas sádicas naturais são as que apresentam os maiores valores de durabilida -
de. A bentonita sodica alemã (AL) apresentíiu durabilidade um poucr] superior a
bens;omita sádica bfasi].eii'a (BR), inferior entretanto as sodicaé naturais .
[Jbserva-se ainda que as bentonitas sádicas argentinas (AR e ARI) possurim di -
ferençes significativas entre si. Confirmou-s= também a ibservaçãci de club a
bentonita sádica brasileira (BR) perde seu poder li.gente a mano:res tempera

Luras que a bentnnita calcica brasileira (BRC).
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FIG. 131 : Redução de adsorçao de azul de metilenü de bentonitas comerciais
Calcinaçãç! g. .55Q,PC, por .3 horas.

Comparando-se ainda os resultados da figura 131 e tabela XLlll[
observa-se a correlação existente entre ]'Esult8díJS de ensaios de laboratorio
e de ciclos de fundição.

/

4.2.5.2 - Discussão

[Js resu]tados das figux'as 13[] e! 131, e da tabe]a LXXLll, obtidcls
com bentonitas brasileiras de Boa Vi.sta, Campina Grande (calcicas e sádicas),
inda.cam haver diferenças sensíveis de durabilidade entre bentonitas de uma

mes11ia região, de modo que nao e possível 2xtpapc3lar o comportamento de u'na
bentnnita as outras do mesmo deposi.to. Este mesmo tipo de observação .ja havia
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sido reglstrado por Sanders & Doelrnan (102) ao estudarem diferentes amostras

dn depósito de Ulyoming

Ds resultados da figura ].31, bem corno de cicl.os sucessivos de fuE.
diç;lo (tabela XLlll[) mosto'am que os maior'es va]üres de ciurabi]idade foram

obtidos com bentünitas sádicas naturais, confirmando-se os resultados da litg.
natura (].[]2) que reve]am que, apesar da troca de cations aumentar a durabi].i-
dade de bentonitas, não se atingem os valores fornecidos por bem;finitas soda

cas naturais. Deste tRoNo, os TESUltQdiJS da li.teratura (119). sobre bentonit;as
cürnerciais argentinas E brasileiras, constantes da figura 67, Elevem-se pro -
vavelmente ao louco detalhamento dado a faixa de degradação térmica da henbo-
nita (400 - 603 QC).

R ccJrre]ação existente entre rensu]tados de l:nsaios de ].aboratü -
rica e de ciclos de fundia.ão mostra que e pc3ssivel prove:r-se, em laboríltorio, a
durabilidade de bentonitas. Com base HEsxu8 correlação, apresenta-se a seguir
um matado para estimativa da constante de "quE3imat' de bentonitas.

e método proposto baseia.-se na equação da constante da "queima",
ja apresentada anterioremnte:

P

\ .P

a

a Z a

P

«« : rüE= *
R

100
= . (Xll)

HIM - constante cle uqueima" cla bentonita
R/Fe - relação peso de areia/peso dE ferro vazado

R - adição de areia no.va (%)

E3 - adição d-: bentonita (%)

AA - tet3r de arlJila aviva (%)

Quando nao existe adição de areia no\aa, ou seja, quando a adiçêlcJ

de bentonita deve apenas cc)mpensar a "queima", então tem.-se

n/Fe X

Nesta situaç:o, a adição de bentonita (B) e igual a 'iqueima" por
ci.c]o, e a re].açaa E]/AA repiresenta a nqueima" relata.va, que pode seF determi-
ndada na fundiçaa ou- em labor'atorio. Ê claro que a tiqueiman l:'elati.va depende

da sülibitaçao térmica imposta ao tnaterial den moldagem, de modo que prime"- se
eSCreVer:

l"\.. = L A
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C .- pararrietro que considera a i.nterísidacle [Je sol.i.citação térmica i.íriposta a
bentonlta.

assim, ci3nh=cendo-s as constantes de "clueiina" de algumas be=nton.L

tas (num sistema de areias) e det;erminando-.se as "queimas" relativas destas
bentonitas :(a uma dada condíçãr] experimental), pode-se obter curvas de corre
laç;o ente'e 16M e (B/An). Uti]izaram-se en+uão as inFormaçcJ es da fi.aura 13]. e
da tabela XLllll, :ref'atentas as bentonitas cÕdicas brasilei.ra (BR), argalltina
(AR), alemã (AL) e ame:cigana (AM), obtendo-se a figura 132.

f\ partia' desta fi.aura e possível, c?nego, disponclü-se de datermi -
nações em labruF8tÓFio ("queima"''relativa), estimar-se a durabilidade (constan

te de "queima':) de uma bE?ntonita num sistt;ma-de areias. isto foi rea].!zad13 p.g
pa as bentonitas sádicas brasileiras (BRI, E3R2, BR3), c;laca brasileií'a(BRC)
e sádica argentina (ARI), canse;ande) da tabela LXXVl-l as estimativas obtidas .
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FIG. 132 : Relação entre a constante de "queimam' e a redução de adsnrção de
azul de metileno (calcinação a 550 gC, por 3 h.).
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TABELA LXXVll.{ : Estimativa de cíinstante de ''queima" de bentonitas, a partir
das figuras 131 e 132.

designação l constante de "queima" (estimada)

X TqP+nB +::: . ::; . +9 »H e qa

Tipo de beatonita

r
Sodica bTãsilrliFã

Sádica brasilElira

Soelica brasilt:ira

Sádica brasileira
r

Sádica argentina

P

BRI

BR2

BR3

BRC

[] , 33[]

[] , 38[]

Ü, 34[]

[] , 33[]nRI

Estas Bsxüim8tivãs de constantes: de "queima'' suão válidas apenas

para o sistema de areias que serviu de base para estas experiências, ja que
a constante du= ''queima'i refere-se sempre a uma bEntoRixuQ num dado sistema de
areia, como discutido no npendice. Para que estc3s resultados sejiJrít transponi-
veis para outro sistema de areias, pode-se supor que a relação enbi'= as cons-
tantes de "queima'í de duas bentc3nitas não se altere de um sistema pa):a outro,
e utiliza-se a metodologia descrita nn /qpendice (item 7.3.2).

assim, por elxemplo, u-n dado sistema dt: areias apresentou,
certo período, as seguintes caracte:rústicas:
- adi.ção d bens;onita (base seca): B = [],88%

adição de atei.a nova : R = 5,45%

rc1]ação apeia/ferro : R/Fe = 5,í]
tEleF de argi].a atava (médio) : AA = 8,5%

proporção de adição de bentt3nitas:
sÓ dica brasileira (BR) = 22,1%

sádica argentina (AR) = 53, 5%

câlcica brasileira (BRC) = 24,4%

P

r

P

P

num

Utilizando-se a equalção (X11),(Apêndice), obtt:h-se

cc:estante de "queima" media
.2

13M Ü'259
P

De posse ainda dos va].teres da tabela XL]]], resu].ta
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cl
x - BR

y - AR
z - [3RC

C2
13x

Kz
:10e-PSqPB=

: 1,09B

Uti].içando-se então as equações (Xlll), (Xlv) e (XVlEI), e resolv-
endo-se tal sistema por iteraçlão, optem-se os resu]tados da tabe].a LXXvll.[ .
[Jbse3rva-se que, em situaçac:} de equi].ébrio, as proporções das bentonitas de bai
xa durabilidade (BR e BRC) s:lo inferiores as pl'oporçaes de adi.çãü.

f\datand-3-se novamente a hi.potese de que a relação entre as cons-
tantes de "queima" das. ben.bonitas não se altera d= urn sistema de areias para
outro, pode-se estimar as cclnstantes de "quí2ima'l de outras ben l;onitas para
este sistema'de areias, a partir dos resultados das tabe].as XLlll e LXXvll[ .

De posse da constante de nqueima" cle cada tnentonita e utili.zando-se as equa -
iões (1) e (vl[) (Àpendice), determinou-se, para cada bentonita, a ad:i.ção

necessária para manter constante o teor de argila atiça no.. sistema de areias
exemplificado, b=m como o teor da f'mos inorgânicos acu;nulado, para doi.s
çlraus de renovação (5,45% e 3% de areia nova). Tais resultados constam da ta-
bela LXXltX, verificandr3-se que esta abordagem permite estabelecer comparações

económicas entre as bentonitas, associando-se a adição necessária ao preço dE
cada bentonita. Pode-se observar Lambem as diferenças de acumulo de finosiníJr
ganicos, principalmente en] sistemas de atei.a com baixo grau de renovação, que

possivelmente refletir-se-iam em diferenças de incidência de defeitos devido
a I'eaçoes m-:tal/innlde, b=m COTTiO em diferenças de acabamento superficial : .daa
peças fundidas (98).

Dc':ste modo, a substituiç:lo de uma bentonita pol' outra ptlde ser
precedida de uma previsão de prováveis are:raçÕe's (consumo de bentoniba, in -
cidencia dt3 defeitos d= fundição, acabamento superficial das peças).

/

TABELA LXXVlll
Xbl Resultados do sistema de areias exemplificada

b=ntonita de sig.

nação

6R

proporção cle l p:roporçao de e.
adi.ção (%) l quilebrio (%)

zz,i l ia,z

constante

"queima"

D,375
=::= :; '.. hWUff+P pql

de

/

Sádica bx'asi].eira
/

Sádica arlgentina
e

Calcica brasileira

AR

BRC

53,s l a0,6

zü, ç. l zz, 2
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TABELA LXXIX
===.=;:=T;; i-==; lnVh=+nW + Constante de "queima", adição de bentEJnita (para manter í;un

tanta o tucoT de argila ati.va) e teor de Pífios inorgallicos acu
mularlJj parti ü sistema de areias exemplifi.bando.

[iesil jcunstante IAdição de bentunlta (ba- l Teor de finos inorqcani-
nai;ão ld= "quem- lptJççq) <%} l nns (%)

mau .jpai'a udiçao apara adição apara adição jpaía aflição

de 5,45% a- lde 3% areia lde 5,h5% a- lde 3$ ai'ei.l
peia nova Int3s/a ll'eia nova Inova

BR l [lp375 'l 1,066 l 0,873 l 13,1 l 16,5
ÜR[ l 0,256 l C,875 l 0,677 l ]].,O l ]q,Z
sn2 l [],29s l 0,9:s7 l 0,7ü1 l 12,2 l is,o
BR3 l 0,264 l o,a88 l o,ó90 l 11,9 l ll}.ç
nR l 0p[t35 l .0,777 l 0p577 l ].1,0 l 13pt]

Anl l olzsõ l o,a7s l ols77 l ll,o l li+,2
nt4 l 0,21[t l 0,808 l 0,6[J13 l 11,3 l 13,it
n[ l 0,290 1 [],9Z9 l 0,7S3 I' 12,2 l 14,9

.ellÇ..L.g:l?l!; l ;:ql; .L o.ai7 L lz.7 1 ..!:b.L

Bentonlta

5i)dica t)rasi].eira
Sádica tlrasi].eira
Sodica brasi].eira
Sádica brasi].eira
Sb(.fica argentina
Sádica argenti.na
Sádica arnel'icana
Si3dica alemã
cálcica brasi].eira

[],375
D,256

[],295
[],264
Ü, 195
[],256
D,214

0,290
D.3hl

[],873

0,677

0,7hl
0,690

0,577

[],677

0,733

0:817
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Canal.USCIE:S

Com base nos resultados experimentais po.de-se concluir que

5.1 cJm r2]ação a morFo].praia da areia de in!]
\

l darem

a)

b)

todas as bentonitas Ex81Fiin8das (sádicas brasileira, arnaricana, argeE.

tina e calcica brasileira) aprescntaraln aspecto flocul8x- e cc31nPacto;

em amostras compactadas a bentonita sádica brasileira (BFI) apresen -
tou, na superfl.cie de coinpactaçao, maior frequência de I'egi6es debe=
tlJni.t8 compacta di] que a bentonita sodica argelltina (AR);
a freqEiencia de :regiões de bentclnita compacta aumenta com o auin3ntcJ

dí] teor [Je u:cidade e da intensidade de compactaçao da areia dç3 nlnldg

a compactaçao da areia de mo].dageín provoca a extl'usam de

entre grãos de areia;
e comum.ocorrer ruptura acompanhar]di] a bentonita extPudada, em amos-
tras fraturadas.

c )

d)

e )

bens;àni.ta

5.2 rluani;o ao processo qg plgparaçao da mistura

a) corri o aumentc3 dü tempo de iTlistura, mantendo-se constante a compacta-

bilidade aumentam a resistertcia a cc3mpressao a verde E a permeaiJi.li -
dado, enquanto n teor de unidade final passa por um tninimo;

b) as dispersabj]j:dadas..das.tlentonitas brasi].eiras de Roa vista, Campin-
a GJrande, sao anui.tü seme]hanbes, sejam e].as sodicas ou ca].ocas;

c) as bentnnitas sodicats naturais an'BriGaRa e argentina apresentam dis-
persabi].idades st:nsive].merlte inferiores as bentonitas brasi].eiras da
Boa vista, Campina Grande. As dift=renças de dispel:'sabilidaíde ent:re
as bentonit.as sodicas :seriam devidcl a dif'crenças do llrau de cumpact.â

ção dc3s pac-odes ("grãos") de berttí3nita.

P

/

\

5.3 no rue sa refere a tendência a escamas
\

a) em areia de moldagem rlova, nao reciclada, a bentonita sádica bra
si.leiJia (BR) apresenta comportamentí3 s:i.mijar a bentonita scldica ar

dentina (AR);

\ P

186



b)

c )

d)

reciclando-se a areia de moldagem, aumenta a sua tendência a isca -
mas, com todas as bentonitas scidi,=as experirnent;idas (bJ:'aoileira, al:
dentina, americana e alerna). Esta tendência e particular'mente acen-
tuada cnm a bentnnita indica brasilei.ra (BR);
secagem da bentünita a temperaturas inferiores a 3[JE] aC, adição de
agua não deionizada e presença dr! contatninanl;es (cloretos, sulfatos e
sulfatos soluveis, amónia) diminuem a resistência a trarão a amido da
areia de moldagem;

o efeito dc3s contamihanl;es em dimli.nuir a pesistencia a u:-Rido e mais
acentuado nas bentonitas sádicas +.patadas brasileira (BF{) e « alemã

(AL) do que nas st;dicas naturais aryenti.na (AR) e americana (AM) .

Riem disso, as bentonitas sádicas brasileiras de Elos Vis-ba, l=ampina

Grande, possuem maiores teores de c].apelos do que as bentonitas ar..-
gentirla(AR), americana(AM) e alemã(AL).
o efeito de sulfatos (e sulfatos) sc3lÚvelis e da amÉ;nia em diminuir a
resis+;enfia a amido poderia ser ntlutra].içado por adição de ca.rbonato
de bário.

/ /

/

e)

5.4
\

com :E'El-acxán g penetras ao U.p':XqçgZ WPZP:
P

diva de actua

a)

b)

a inc:Lder:cia deste defeito e favo:regida par aumento dos teores de
unidade e de argila atiça (em ai'eia de sistema), diminui.ção drl módu-
lo d= finura da areia-base, e FJresença de amido de milho na areia de
moldagem;

a utilização de bentonita sádica bx'asneira (EIR) resultaria ein maior
incidência d= penetração do que bentoni.tas sádicas argç?ntina (nR) e
americana (nf4), devida a mais elevada permeabilidade do molde e a faE
mação de regiões de bentonita compacta, na superfã.ci.e de compactaçaa do
molde. l
aumentando vel dta cclmpactaçâo do molde, a incidência de pene-
tração diminui utilizando-sc! beritonita sádica LlrasileiPa (BR), e au-
menta quando se emprega bentonita sádica argentina (AR). Tais fatos
são explicados por alterações de permeabilidade e da morfologia da
bentonita na superfície de compactaçao.

#

q

#

c)

5.5 manto a durabilidade de bentonitas
%

a) as bentonitas brasileiras de Boa \lisa;a, Cama)ina Grande apresentam dy.

habilidades bastante distintas entre si;
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b) a duT3bili.d8dl2 da bentonita sádica b a ileira (BR) ; st:n::3i.velrnente iD.
fedor as das blaíltonitias sádicas amr?Ficara (AM) e aryenti.na (AR), sl.
quando-se= a bentonita sod:i.ca a].emã (AL) ern esca].a interínadiãri.a;

c) c] c.ünsuino de bentonitas RUIR sistema de areias l:jade se previsto a

partir de resultados dE c:nsaios de labial'atÓrio e enp:regando-se mode-

lamentos maternàticos q!-ie descrevetiarn urn sis+u2mQ de areias.
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G SUCESTOES DE TRnBnLHllS FUTUROS
e qlq» P àb 4'

No trabalhí3 realizam-3 foram identificadas possíveis soluções pa-
i'a algumas das deFiciÉincias das bentonitas brasileiras, alternativas estanque
deveriam s;:r ainda testadas na pratica. Foram Lambem sugeri.dos mecanismos que
explicariam os fatos observados; acredita-se que a temi;atava de comprovação

destes mecanismt3s deve trazer novas inl;erpretaçÕes que aprimorem ou madifi -
quem os modelos propostos. Riem di.ssa, o estudo mosl;rou as limitações de se
tentar resolver certos problemas (escamas = llenetração, por exemplo) atuandü -
-sa apenas sobre a bentonita; üul;ras variou'=is deveriam ser ainda melhor es -
mudadas, de modo, a minimizar as defici.ência:s da bentnnita em questão. Deste
modo, sugerem-se .os seguintes trabalhos:

a

#

6.1 - T:Çj$E?.p;ratino das alt2rnati.ias suqei'idals no presente trabalha
P

Em esca].a de urina pi.tolo, seria verificada a possibi].idade de
diminuir a tendência a escamas di3 areia de moldagem contenda bentonittl slJdica
brasileira, por meio de adi.çiies de carbonato de bário.

Nestas mpsi'R3s experiências poderia se1' 8v8liadi] o conlportarnenta

da bentonita sc3dica bl'asi].eira com re1laçâo íao defeilto de penetração, di.minuiD.
do-se a permeabilidade da areia de .mol-darem por meio de adi.çãcls de areia-ba.se
ccJm a]to modu].ü de finura, segundo procedimento sugerido no item h.2.4.

P

P

#

#

1;.2 - Estudo do mecaniglno de atuação da bentonita ;qübr:g;.g;.pe;il!!;!11gçp!! Jg!..PX
Elosão

[] objetivo deste traba].ho seria tentar comprovar o ínode]o de
que a frequência de regiÉies de bentonita compacta na superfície de compacta -
çao d] mo]de seria um favor responsável. pela penetração por explosão.

Corpos-de-rTev=- d= areias de moldagem com dliferentes bentünit;as

(por exemplo, as ensaiadas no presente trabalho, e portanto ctJm tendências
conhecidas a provocar penetração) seriam obsünrvados em rnicrtJscãpio eletrânico
de varredura, detalhando-se as observaçãels preliminares registradas no prElseE.
te estudo.

P

$
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Tas

0Eljetivand] examinar o comportamclnto clJm relação a. E?:scamus de
bo=nttJnitas brasa.leiras com baixos teores de contaminantes, seriam sele,ci.ona -
das matérias-primas (bentcJnitas) com baixas +.cores de! cloretos e realizada se
caljem em equipamento quc? evitasse contaminação por enxofre. Tais bEttttJnitoB
seriam então su])me ]:idas a cic].os de fundição, avaliandc3-se as suas tEFítJÊncios
a escamas.

6.4 Desenvolvia nto de substitutno de com baixos teores de elnp ;Jgnn"-«n= + #=B+.

xofre e n:i.troaenio.
üh.

.Ü ; Ü .n-q

[] cJesenvo]v]mento deste?s mate:dais pt3deria minimizar a introdu -
çlãE] de contaminantes na areia de moldagem. Deveria ser analisada D desernlaenho

di:st8s materiais. cor-l relação a .acabamento superficial, desmoldabili.dado, ade-
rência de areia as peças e incidência de pt)rosé.dados de hidrogenirl (i'pinhnles'l)
Em ferros fundidos, aspncl;os estas sobre os quais o pá de carvão exerce açac]

benéfica, sendo então dese3jave] efei-bo sirili].ar de uin eventual substituto.
a

6.5 - .Es'judo de 'j;Ecrtjc3s de alimentação (canal:s} para:p:ln;4.mi;zpr ;g::.inçj:.!igDg.];.g

de êenetragão Eor exE1losão

0 estudo objetivaria desenvolver técnicas de alinlentaçaE) que
perrnitissc?m olJter FIEÇas isentas de penetração f)r3r explclsão, iHESMO' empregando-

-se apeia de mt)Idagem cíJm alto Palop de explosão. PodpP-se-ia exaííiinar, por
enxemplol o efeito da relação de áreas (;l:.eas das senões transversais dos ca -
naif de descida, distribuição e ataque), posicionamento dias canal-s de ataque,

centrifugadores e peneiras (que poderiam diminuir a ve].t3ci.dada do metal liqu.l
dí], devido- a peida de carga).

6.6

üs mecanismos sugeridos na literatura sobre efeitos de càtinns
troa;lveis e contaminantes na resistência a trai;ao a [lHidi] supõe que a coesão

dita:E'ia a resistência. Entretanto não existem eviciencias de que, sob Ritos teg.
res de unidade e temperaturas em torno de ]E]0 OC, a ruptura ocüria no Lutei'ior

a

b
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do filme ].igante. Poder-se-ia então examinar, em inibi'oscnpio eletroanico de vaE.

reduza , amostras fraturadas em ensaia) de resistência íl trarão a umidil ou, al.
ternativamente, modificar as propriedades superficiais de al'aias de sílica,
por meio de pré-tratamentos térmiccJS, como sugerido poi' Bjerle (34) E deter-

minar a variação de resistência a traçam a umidl].
Se tais experiências demonstrassem a influenci.a da adesão soba:'e

a RTU, uma nova linha de trabalho poderia ser estabelecida, procurado-.se co a-
pensar. certas deficiências dia bentonitas soda.cas brasi].eiras por attiaçães na3
propriedades duperficiai.s da areia-base

\

\ a

#

6. 7 - BggliEgr;anão dq !;qg.i:stenclã..à.®ç.gg..g...1=112i.gg.L em areias co n tendo..Eg=.IEg.

minantes, nor lnEljg. de: pppp:lexante:g.

No presente trabalho foram identificados alguns cclntamirit3ntes ,
bem ccJml] e sugerida uma a]ternativa (BAGO.x) para neutral.iza];ãí] dos efe:idos de:

sulfato)s e. amónia. lim estudo então sobre cc3mplt:xantes, a exemplo do rclalizado
em fluidos napa perfuração (21), poderia trazer diferentes a].ternativas para
recuperação da resisten=ia a traçam a urnido.

\ P
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7 - APÊNDICE

Mí3delamentn matem;lEiGo de sistemas de.areííl
Peg'«+n-+bqHnHBeHqPBn b .=;:==:.'1 .:. +\av+f H+v=H

7.]. - General.idades

Um sistema de tareias pode ser dcscFixuo comc] um sisa.ema contilr.lua.

a aberto, ,ja que acorrem trocas de massa cclm. o me.i.íu externo, como indica a

figura 133. Em virtude desses intercâmbios, a composição de areia de sistema
E alterada.

P

#

Ü

111

Mistura

Refeitos
Ar

Qtorno

blistLlra

Machoria
Peneira

dSe
tCO

bloldagem
H20

Machos€
colocação de MücPtos
Fechamento dos moldes
Va za m e nt o

Dasmetdcgein

Toro c%s-----''--t-
rejeitos

@

Areia
eib

excesso l Areia
rotor

Agua de
nfriainmt

Exaustão

FIG. 133 : Regi'esentaçao esquemática de um circuito de areia de
(132).

/
sistema

Tambern 2 necessário considerar que ':==t= s].s+-cma tem-se, no vaza -

mento das peçasp solicitações térmicas, o quE! mcldifica ,substancialmente a coy.
posição da areia retorno.

Verifica-se .;que a areia de sistema sofre alteraçiies de composi-

ções durante todo n seu ciclo de processamento, e as adiçã.es intencionalmente
realizadas tem por objetivo foi'necer 8 moldagem uma areia de características

cüilstantes(composição e p:ropriedades).
6
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[Js lnetúdos anualmente disponi.vens não perdi.tem cüntaeceP-se, exa-
la e rapidamente, a cumposi.ção da areia de moldagem, e assim anualmente as
correçoes realizadas a areia de sisa;ema são sempre baseadas em alguns resulta.
dias de ana].ides (teores de argila atiça, argila AFS, carbono, vcJl;reis e per-
da ao fogo) e Lambem na experiência pratica do fundidor, clu seja, no seu
conhecimento "ser-sorialn dr] sistema d2 areias em quesl;ao. Entretanto, novas
ferramentas tem sido cülc3cadas a disposição do fundidor para o contro].e de
sistemas de areia, permitindl] que sua atuaçao possa se dar mais rapldarnen l;e
el o quo= e ainda mais importante, fornecendo subsiditls para urn melhor CiiRhE -
cimerlto da composição da areia de sistema (133).

n d.:sci'irão matemática de sistemas de areia e=uma dclstas ferra -
mantas, possibilitandl] ptJr exemplo que se determinem as correçÕes nelctas.farias

a apeia retorno, os teores de -equílibrio de ben:bonitas na areia de sistema

E o tempo de mistura acumulado. Apresenta-se a seçJuir esta abordabc3m, para.al
mente retirada c]a ]iteratura (]E]7, 132, 13ltv].37) e parcialmente aqui desenvo&.
vlüa.

\

#

\ /

7.2 - Bati.açÕE.s qg:: CP:ppopi4.a!..g3...g=g.Lg..gg:!...g.igJ:g.g.gg.:EgEqj:çãornqp + e . bi+Bnn--a-nh-i+ggpq qH.8+«aU =dp d

7.2.1

n adi.çao de bentonita, no miss:ui'odor, deve ser tal que compense

a iíqueimau da bentonita e a diluição devido a entrada de areia nova.

assim,

B - - aãiÇãt3 tcJtal de bentonitã (%)

. - adição de bentonita para compensam' a "queima" (%)

Br - adição de bentoniba para compensar a diluição (%)

n quantidade de bentonita fiquei.madai', referenciada a quantidade
de ai'eia retorno, seria proporcional ao teor de arlgila ati.va dessa areia.

l

B
q

C x An

l
B

q teor de bentonita "queimada", referenci.ado a quantidade de areia re
l;o rno .

+
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C

nA
constante de propclrcionalidade
teor d3 argila aviva

n constante E. seria tantiJ nlaiclr quanto [Fr3is intensa fosse? a so].i
citação terrnica imposta ao molde e quanto menor fosse a durabilidade [;a bento
nata, de modo que se pode escl'ever:

/

C
-.ES' x ""

n

F
e

n

HM

peso dc ferro vazado

peso de areia pl'aparada
constante de "quéi-ma" da bentnnita

assim,

l
B

q
..*.!L

A/Fe

Considerando-se que a éaida de apeia seja igual a entrada de a-
reia nova (R), entlão a areia petoi'no represenl;a (lElEJ:R .)%, em relaçÊlo a areia
preparada.

/assim,

B
q

B (lEJtJ-R)
q IÜO

Para compensar a dilui.çãa, a adição de bem;onita Eleve ser

B = A.q x
F ]. [] []

Resulta ent:lo que

FvFe 100
F\n x

10ü

«l..t .i
10D

( 1 )
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q

Esta equação nade ainda ser escri.ta como:

"M \
- --:Ü- -

n/F
l

\

lno
/

R 'l
'\

( 1 1 )

HM

n/Fe

e

favor de ''queima"

R

100
T\&V' =: f'açor de di].ilação

Esta aboi'darem Lambem foi.' desF:nvalvida poJ: Hex.renesi(134),
conclui ser valida a seguinte equação:

Z
que

B = AA ( F + R - rR) ( 111 )

percentaqam de argi].a "queimada" num ciclo (relacionada a argila ati
va).

N e . ..--fl-l .. '\ /

Etlta equaçiãc3 e idÉintica a anterior, ja que

r
l

KM

A/F
e

aT

A equação (1111) pode ser ainda deduzida empregando-se teori.a de
limites, como apresentada em t;rabalhü de Plapiotto (135).

Toda esta atJordagem, que conduz as equações (1) a (111), est; bg.

senda na hipotnse qua a atei.a que sai do sisa;ema al31'ementa a mesma composi -
çao da areia retorno. Isto certamente não.e verdade, ja que a areia aderidaas
peças apresenta mentJT teor di2 argila atiça do quis a areia retorno, enquanto
nos finos de exaustão poda ser mui.to alto o teor d.e argila aviva. Estas con -
sida:rações foram levadas em conta poi' gciama E Sanz (136), em desenvolvimento
similar ao que se segue.

Considere-se urn sistema de areia como indicado na figura 134. LIÊj:.

gizar-se-ão as seguintes clesignaçães:

g'

&

RI

R2

R3

Saída de areia aderido com as peçasl na desmoldagern (%)

Sailda de areia -na exaustão (%)

P

fletirada de areia retorno papa manter constante a quantidade de apeia
do sistema (%) .
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R

LJ

adição de ai'eiP nova(+ machos)(%)(R = RI + R2 + R3 )

Relação entre o l;eor de argila atava retirado na. exaustão e í]
de argi.la atava antes da exaustão (u = (AA)2 - (AA)3 )HP --n\«-n+-: ::::'==: === =

Teor de argila aviva da areia preparada (%) 2
adição de bentonita (%)

Constante de nquéirna" da boantt3nita

Re].anão areia/Ferro.

B

HM

R/i:e

nA vazamento -» (nA)l-------..+ l desmoldag2rn l------+(nü)2 --

("L -b + (AA)3 retirada de areia l.------b(nn)3 .---+

adição de l
bentonita lL-........J

adição de
areia nova

-» .(AA)4 ...» AA

FIG. 134 variação dü teor de arEJila atava (AA) num ciclo de fundiçãt]

Supõe-se Lambem que a areia que sai aderido com as peças possua
ltonita "qu=i-made"

No vazamento ocorre "queima'' da bentonita. assim tem-oe

(nn). = nn ( l - -J:U- ) x
A/Fe ra. . ..U..)

icl0''
Nã exaustão ocorre um decréscimo dl] teor de a:rgila at:i.va.

) x
RI(Aq)3 = (AA)2 (l - u) : An (l - u) x (' l

IDO

A retirada de areia retorno não modifica a coinposiçãt] da areia
Com a adição de apeia nova ocorre uma diluição, de tal modo que:
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...:E...,
n/Fe(An)4 (AF\). (l - --&-) :: An (l - -E-) (I': u) (----L

:'' (:
.) (l

n adição de bem;omita deve restaurtli' de argi].a atiça ori

gi.nal

B : AA - (AA)4

nA ( ].
R

&l= ..nn (l - u ) (1

R/Fe

(lv)

Sciama e Sanz (136), CORSidEF8Fido que em cada saída de areiaocl].=
ra entrada de areia,Dava, chegaram a seguinte equação:

a

\

R.
--2-) (l(1

\U J
(v)

Esta abardag=m, da qual r=sulteiu a equação (v), nao padece ser a
mais correra, ja que a hipótese adoxu8do por Sciama e Sanz (136) não correspo.2
de a real.idade.

Comparandt3-se a equaçãti (11) com a equação (IU), observa-se que

esta Última leva em conta, adia.oralmente a equação (11), a saída de a:relaadg.

Tida com peças (. l ti-) e a exaustão (l - u). Apesar da equação . estar
assentada sobrehipobeses anais próximas da rea].idade do qu= a equação (11), ce:
Lamente a sua utilização e xige um halançc3 de mansa mais cnmplicadt), devendo-.-
-se di=tETmin8F adicionalmente o teo:r de argila atava do matei:'ial de exaustão

bem como a quanta-dacle dra mabclrial retii'ado pela exausl;ao, alêrn da quantidade
de areia aderida as peças. Eni termos praticcls, parece ser mais razoável útil.L

zar a equação (11), tendo-se entretanto em vista que a constante de "queima "
da benta:nata (hM) considera então nao apenas a queima, IRIas lambem as diferen-
ças entre o aumento do teor de argi.la aviva devido a retirada de areia aderi-
do as peças .e o decréscimo do tetJr de ardil:a aviva devidri a exaustão.

\

É comum trabalhar-se ern areias de sisa;urna cnm vários tipos de
bentonitas, sendo c] caso mais usual a utilização de bentonita sãdi.ca E' bento-
nita calcica. Nesse caso, SE! as bem;onitas apresentam diferentes constantesde

"queima", a proporção seguindo a qual as t3erltorlitas são adicionadas nata setat
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excito por coincidência, a proporção de equi].ihrio. É importam;l: conhecer -se
ns+ua proporção de equi]..ébrio, ja que afetii as prr)pri.edatJes da areia de ínolda-

Segue-se a d.:cJuç.ão da equação que permite ca]cu].ar a proporção de
equil-i.LJri.n de cada bentonita.

Seja um sistema de areiaes com duas bentonitas, 3. e X..Sejam (AA)ax
E (AA)ny seus teores iniciais c]= argi].a aviva.

Em cada ciclo de fundiçêlo ocorre "queima" da bentonita, di.luiçãc]
dt3 sistema e adiçaí[ dn= b=ntonita, de ta] tnanei]'a que apor n ]a cic].o de funda
çãü tem-.se

(Al\)r=(AA)x(l..(Kx))(l. R)].:B
A/Fe 10[] x

cln d2

P P

J

(AA)x -.......+Teor cle argila atiça da bentonita .á após o ]a cic].o de fundia;o (%)

(Kx) ---.--©Constante de "queima" da bentonita 3.

H/Fe ----+ Relaçlão areia/fe:r

b ndiç:o de areia nova-.: (%)

, -- + Adição da bentonita 3. (%)

R

Designando-se Q e D por

D (]. - --E- )
100

[Jbtem-se:

[a cic].o: (nn)il = (AA)nx QD + Bx

#

2a ciclo: (AA); = (AA)Í 0.0 + Bx

3Q ciclo: (AA); = (f\A){ QD + Bx

(AA)x0

(AA)x0-

(QD)Z + Bx (QD) 'p Bx

(QD)3 + Bx (QD)Z + Bx (QD) + Bx

Enési.ino cic].o: (AA): (AA)x
' 0

(QD)n + Bx (QD)i

a
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Quando o Dure:ro cle ci.dos f'or rlluito grn'''de, pode-se supor i;t3ndi

çoes de equílibrio, d2 tal mod'l que

J

(AA)x : lim (AA)x
eq m

n--&OO

Como ].im (QD)n = O, pois lim xn

n---+[.)Q rF--) DO

para x<1 então

B
X

1 - QO

Sat3e-se tamt3em que

B .= x Bx o

y o

X
0

yo

propor'çao de adição da bentonita x

pi'oporçãn de adição da bentonita X.

De acordo com a equação (11), vale

KM

n/F
e

( i' - -.B-)
IÜD

r\A -- teor de argila aviva (%); AA

16M ' corlstante de 'íqueim.a" media.

(RR)x + (AA)y

Deste modo, obtém-se

-.5- ' -.=E (' i'-.:..l- )
x. ]]]E] A/Fe ]]JE]

X
\.Hn.J

R

IÜÜ

K
+ 'x

( 1 .B-)
100

Estcl equação permite então o c;óculo da proporção de equílibrio
de bentonitas a pari;ir da propo:t'çao cle adição, constantes de 'iqueilna" e adi -
ção de areia nova.q
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7.2.3 Acumq[o de fino s ino:r'qanicpg. .E11]..g!$.za de.:si.ql;qnq

Designa-se por Finof3 innrgarticos a argila aviva e a argi.la dete-
riorada termici3mente, e cjIJe permanece na furnla di= fine)s, Estima-se que, da

argila nqueimada" $AA x !i.;lli1)., 5[] % ade e aos grãos de areia e 50 % permaneça
na forma de finc3s (]E]7). bbs"uE mudo, o +-etJT de finos i.norganict3s e dado por

S = AA + l

S -....»teor de finos inclrganicos (%)

nA---tteor de ax'giba atiça (%)

l ---bteor de argila "queimada", na t'arma de finos (%)

Para qualquer. ciclo de fundiçnal pode-se escr.ever

(1)n:(1)n-l +0,5 x AIX x--l:U-- x( 1:-::;)

GR

GR

grau de rc.novação do sistema (%)

bentonita + PÓ de carvão + areia nova

Designando i-4. = g,IL.2.

/

lJbtem-se

10 ciclo::(1)l (i - -gB-- ) M
100

(i)! (l - i'E}) + M (i

(i)z (i - ii:l' ) + M (i

-.aB) = M (i - -ÊB) Íi + (i - -'aB')
iüo ioo L ioü
-.gB.) = M (i - --gB) Íi + (]. - -gB') '+
ioo ioo l ioo

2a cj.clo: (1)2

3a ciclo: (1).x

enÉlsio cic].o: (1)n : M (l - ilili ) (]. - --gE )i

Eln condições de equilibra.o (n muito) grande), pode-'se
escrever

que
q

2{]0



(1)eq : lim (1)n
n --+ OO

Como lim
n -+. . [lO

( ]. -.gB)n
100

[], E=n tão

( 1 )
aq : :-- -

lt)
10ü

( 1 )
eq

GR/100

Sabendo-se que

S = An + (1)
eq

e que

IDO
-lÕL.. Q
A/Fe

GR)

Dai resulta

fi + 0-5 . (..g. = -&-)l
nFI/i00 nn iOO J

Cansidc?rondo-se que GR : R, optem-se

(Vll)

S [],5 ('--g-- x ]EJC] + AA ) (Vlll)

Esta equação consta de trabaltnos de reli.nk et alia'(107, 1:37)=

n equação (vll), cJU mais precisamente a equação (Vlll), pt3tmite
então a determinação di3 teor de finos inortlanicos da areia de sistema.

assim, seja um sistema de areias, com 8% arcyila ati.va, no qual
são realizadas, conta.nuamente, as seguintes adiçÉÍes:
a:Feia nova (+ machcJS) = 4%

bens;onita = O, 8%

pü de carvão = [], 2%

P

S
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Utilizando-se a ec,viação (Vll), resulta 5 ].2,B%

Se a adi.çao.de areia nova for diFRi.nLiidã para 3%, e:nono :resul t;a

bens:)Dita = 0,8 - --g- (z+ - 3) = [],72%
100

Po de carvão = lJP2 x gz..Z.g = D,18%
0,81]

equaç:lo (Vll) S ; Ih,2%

[lbserva-se que, poi' meio da equação (vll), pocl2-si] prever a va
Fiação no teor de finos inorgânicos devido a alterações nas adições (au ente.â
da de machos).

Estes são alguns exemplos de variações na ciumpoóiçao da areia
de moldagem. VEFifir.8-sE que a constante d: ''queima" da bentonitn afeta a adj:.
çáo necessária de. bentonit;a, a nroporçaa de equilil3ric3 de bento)feitas e o acu-
mu].c] de finos inorgânicos, e dai a sua impclrtancia. AppE6entni-l-se n segui.r
a].duns ínêtodos p.3i'a determinação desta conlitante.

7.3 Deteríninaç:o da consl;ante de ''aueiina'' de bentonitas

Existem basicamenl;e duas abc)rdagens para a detepmi.naç:la da cons-
't;ante de ''queima" de bentnnitas, uma lJUSG=3rJ8 nQ pei'fil têlpmico no molde, e
outra que trabalha com resulta(los de balanço de massa. Estes dois rnetodos sao
descritos a seguir.

J

7.3.1 Perfi[ te:rmico no mcJ],de
f

Este método e utilizado Eira traba].hos dE! Heine el; ali.i(lü6)
Scíama e Sana (13É=). Heine et a]ii(11]6) supé;e que a bentonita tiquEima" sem

ppe a uma dada temperatura, independente do teillpc) a teniperal;uni e, ccJm Elase

r?M resultados experiin=nl;ais de perfil ter:Rico no molde, calcula a quantidade
de bentonil;a que foi submetida a esta tempo:Futura. Estes auto:res supõe. tainbêrn

que o módulo da peça não af'eta significativamente o pei'fil térmico no moldü= .
.[nicialmeritg foi detu=rinãnado n perfi] terínicu no rno]de pax-a uma

cei'ta peça (fig. ].35). Cüm basta nesta figura, optem-sen a .espessul't3 ate a qual
foi atingida a temperatura dt: "queima'' da bElntonita. Esta tenlpera];ura depen
dt3 dc3 tipo di= bentonita, CtJ'HO ntcJstra a tabe].a LXXX. ]\ seguir, ca]cu].a-se
volume de areia, para uma peça ali.ndpica, que corresponde a esta espessura

\

a

#

J

C

202



v areia arREada = --'E-.Ü-- (Dg - oil)

H -- al tuta do ci.lindro

D2 -- diarnt?t:ro c:xterno do ci].indro oco de areia af'ebada
DI --' diâmetro da peça.

lac ) -i'F )

1093- ?000

:::
X
E
-<
=)
h-
-<

B s38-leoa1-

0.S 1.0 [ pol.)

12.7 25.4 [mm)
DisTÂiqCIA OA SiJPCPrlCiC OA PEÇA

FIG., 135
:T : =. :.=-::; . iee a

PElrfil tei'mijo no molde. Peça cilindrit;a cuin g 65 mm., de
fundido cinzento (CE = 4,[1%), vazado a 1454 QC (]C]6).

f'erro

TABELA LXXX TempÉíHi,Li.,'.= dé degradação termina de argilas (136)

Tipo de argila l Bentclnitas
asádicas na

rurais
l

Bentonitas
#

calcicas
E3entonitas l Argi[as beD. l Argi].ris re
sádicas tra l toníticas l fratarias

#

fadas

Temperatura
(DC)

51] [] a 5í35 35ü a lt3[J 3QE] a 425 l 3[]0 a [tElEJ 30í] a 375



Pofsteriorrn:nte, tJetermina«-se a quanticJade de bentonita rlo volu
mt: de areia arREada

B U areia elf'etapa
V l;c3tal de areia

'r

E]. " quantidade de bElntonita ítquE?imacla" (%)

nd = teor dça artlila at;i.va inicial (%).

0t3tem- se erlt;ao:
/

nA 4
'.i -' .:'

V total de areiíi
r-n; # :: ::

R/i:'e V to tal areia f''ui-e:ia
:------:;=...-=:--;= X -,/-=ül«---=-

V Ferro ../vferro

n/F

$
e

areia
ferro

relação areia /ferro
massa E:speczfica da :irei.a (molde)
massa especifica do ferro liqui.dü

P

1,5 g/-«3
6,9 g/cln:3

h
V ferro 1]

Dai resulta que:
U tclta]. a ei{ = (A/fe)

#

'7fDiz H
4

B

6,9

''.$ - .{ '

Sabe-se Lambem que
B

--g. x A/Fe =' Kf.l
AA

Então;

(lx)
Ç

assim, de posse do perfil terrnico no molde pí3ra uma dada

c.ilindpica, pode se dtlterminar HM'

f)eça



.ã

Se for utilizada urna placa para as experiências então arE:E'a

se o perfi]. terínico e a equação final

U areia afetElda L: U: - E:P

L --- área da placa

E. -- espessura da lleça
Eo -- espessura da placa oca de areia afetada

U l;oral areia = (n/Fe) x L2 EI

B

KM

6,9

(E2

EI

E].)

EI

EI) lx - -'
A/Fe

6,9

(E2 (x)

Sciama e Sanz (136) utilizam a mesma abordagem, calculando entra.

tanto o perfil térmico no molde, pai'a diferelntes superaquecimentos dí3 metal
Os TEsult8diJS dt2stes cálculos constam da figura 136.

Utilizando tnetado semelhante ao descrito acirra, chega-s: a:

B

.a
RA metal

x ----g--
H/Fe

Xx --
M

q -- Relação entre .q guperficie do metal em contento com o mü].de e a super-
fície total do metal (do conjunto).

x --- EsÍ3Essura de areia que appesenEou temperatura superior a temperatura
de ''qlieirna'' da bentonita.

M - Módulo de resfriamento da peça.
Então,.clbtêm-se

13M ; ''l'z' x q x '--3--
6,9 M

(XI)

Para placas, resulta a equação' (X)
Tanto a apor.darem de ]-]eine et; a]ii(]t]6) como a de Sciama e Sanz

(136) supõe que a bem;onita sofra degradação termlca apenas acima de uma tem-
peratura fixa, e de maneira total, o que sem duvida e uma aprünximaçao crosse.L
ra da realidade. [] método apresentado a st:ruir provavelmenl;e conduz a determ.L

J

t
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nações mais cünf5.aveia, prJrque se baseia e=M resu].tadu= práticos.
»

cena'o

initerface

centro

'==;='-.

;'«'r)
1: 11 /' 'Qs''...

"'!ijw

0

mo

/

10 ?0 . 30

RELATA-] EFITRE TEMPO E MÓDULO AO QL}ÀCiRADO {mln/cm2 )

FIG. 136P qH Evolução da. temperatura nü molde, durante o resf:t'lamento de uma

placa de inodu]o unitário (M :: ]. cm) d= ferro fundido ' .. ciilzerlto.
distancia da peça (cm) (136).
superaquecimento de vazarnento de 2[JO DC.;

superaquecimentü de vazamenbo de tOtl aC

7.3.2 Balanço de mqgg.g

Sabe- se qt.ie

J

t

nA
R

100

equaçãc] (1.[)
+

( ].
H/Fe

R

IÜÜ
;+=EePE'!



P

Dai resu].ta que

KM ''a':':B-)
100

, Bx. \. ---:'
nA

-.L )
100

(Xll)

Então, para a detenninaçao da constante de "queima" da bens;onita
numa a:Feia de sistema, basta qUE! estejam diuponiveis os seguintes resultados:

- peso de areia preparada
peso de ferro vazado

peso de areia de macho incorporada ao sistema
adição de areia nova
adiçatJ de bentcnita

Este matado baseia-se em resultados práticos da fundiçaol tendo-
-se assim maior rlonfiabilidade em i'elaçao acs resultados obtidos.

Quarldo, num sistema de ai'elas, trabalha-se com várias bentoni -
tas, a constante de "queima'' determinada pela equação (Xll) ê, na verdade, um

resultado rnedio i:las bentonitas utilizadas. ÉI possível determinar a constante

de uqueirna" de cada bentonita, desde qtle se conheçam pais resultados em outro
sistema de areias, adüil;indo-se que a relação entre as constantes de "queima''
das bentonitas nao varie de' um sisa;2ma de areias para outrct.

assim, seja urn sistema de areias com 3 bentonitas, .E, X. E Z.. Se-

8

.jam:

K.. - constante de "queima" media

Kx, t6y, lqz - constantes de "queima'' das bentonitas 3., X. e .ã, respectivamente.

ll:.=ll:ll: llill:ll:l.il*iiill l:i.111111:iil::: *..:*.. . . . . : ~«":
C2 - relação entre as constantes de :'queima" das bentonitas .ã e .ã ( = t6x/Kz).

R -. adição de ai'eia nova

R/Fe - relação areia/ferro

P

f\plicando-se a equação (VI) para as bentünitas 3. e X., resu].ta

R HM+ -
].OO A/Fe

..;. .::: : +=en BnBW+8

R Kx+
100 R/Fe

(1

(1

---B-- )
100

--.B- )xe : xo
(Xlll)
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J

\

;---: ln IBILEIO R/Fe
,Hn+lP=q+.a+P#!P+nqVP'#t+rÜ=-' =:;:=B»»+

16x

:L00

-B..- )
ICEM

(Xlu)

( ].

.#10n

Ct3rno a constante! de "queima" reflete a situação de equi].ébrio
#

então

hf.l : xe hx
z K''e z

h ; ]b.
y ' CI

(xu)

(XVI)h
Z

= 1 - xe - ye

Dai resulta
P

Kx
hM (XVll)

x (le
-L-)
C2

J-)
C2

Rs equaçÕEls (Xlll), (XIV) e (XVll) formara uin si.stema corri 3 in

cognitas (x., y. e 16,), eís bando por bento definido o problema. Pende- e r Srij-
ver tal sistema .por iteraçaa, adorando-st! um val-or i.niE:i.al de Kx, calculando-
-se x. e y. nas equações (X]]].) e (X]v) e i'ecFa].Guiando-se I'ix em (Xvll[.). Após
o calculo iterativo, K,, E: K7 são d=terrninados com as equaçü es (XV) e (XVI) .

Verifica-se assim que e possa.VF1l comi-ieí;er a dt-lrabi.lidado! de ben-

tonitas em serviço, possibilitando inclusive prclvisiães de custo quarldo de al-
terações na ciJmposi-çaC] da areia di3 moldaçlein.

[lutro fatos que intei'essa ao fundidor, e que pode ser determina-
do com este modelamenta, e o tempo de mistura real da areia de sistema.

pquaçües

7.4 Tempo de mistura ac:um:uleldo

Uma areia de sistema sofre reprelJai'açoes ciclica6, de tul mt3do

que o tempo de mistura e, rla verdade, uin tempo cle mistura ac-umulado. Seja
o tempo de? mistura por ciclo. Então, (figuPi3 ].37):

areia ã.nicial: to 2[]8 :



J

A la ciclo: t.
4.

(to + l;. ) (l .-gB-) + to ( [;R )

10ü
to (l .-93.-- ) + to

2a CiClO: tO (tl + to ) (]. --gB.) + to' -Ég©. to(l -g&..Z to(l
100

3a cicio: t, = (t. + to) (]..--.-.:B) + to .Élg112ü = to (l
100 10[1

+.o (l --w): +
IÜÜ

to (]. -.gB...-) + to
10D

n
''\.

enesimü. ciclo
P

t = to +n tl] (l .gB...,}
IDO

[:
.+-.. -

( to [. tr] )

(tl .+ to)

(l - GR/IOÜ)

( to ) to

'.,:..n to

-e'---]] cn/'iüü
tl (to +.to) ]. Sb ...'.

100 lüo

-.,:..Ü
BR/IOD t2 = (bl + to) 9B- .. t. -c.li-

IOQ 100

F'lG. 137 Esqt.!=nla para d2terminaçãü do teínl3ü de -mistura acumulado

l

 
l



Quando o nu:neto de cic].os [Je fundiçaEJ fnr muito grande,
(t) = lim

eq
n -#.Oi]

t n

Como lim
n.-bDC]

(1
10u

a

obter-se

( t)
eq

to
6R/IÜÜ

(XVlll)

Na figura 138 apresenta-se gparicamE?nte esta equação.
Seja IJm sistema cle areia com 3Té de grau de renovação e ci.clo

mistiira de 3 rnin. Dai resulta urn tempo de rTtiStuF8 acumulada igual a ]-O]] nli.n.

Supondo-se agora um sistema de areia com 5çÉ de grau de renavaçao e cic].o dt3

mistura de l min., isto resulta num tempo dc! IRiStUF8 acumulado. de 20 ... '.. mih.
Estes são, l3rovavelrnente, dois extremos dentre üs sistemas de areias.

GRAU) Dt F:EI'{ OVAÇÃO
2% 3%

lsor:
6%

C

E

8 loo
-<

3=

H

c)

taJ

.L;..::::.L-. J.--.-l.----L--.
? 3 4 S 6 7 . 3
TEMpo l)E p1lsTURA Pt)R CICLO [ min. )

0

F[EG! ].38. : ]nf.].u;ncia do tetnpn de mistlira por cic]n e do grau de rerlüvaçao

sobre? o tempo de mistura acumu].ado.
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