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NOVATHERM™ A40  

  

Aditivo para recuperação térmica de areia aglomerada 

com resinas Novaset™ 

     Características 

                                          

NOVATHERM™ A40 é um aditivo para recuperação de areia previamente 

aglomerada com resina fenólica cura éster, a fim de facilitar a recuperação 

térmica correta da mesma. 

 

As resinas fenólicas utilizados no processo Novaset™ contém substâncias 

alcalinas que permanecem na areia mesmo após a fusão e do processo de 

recuperação mecânica para sua reutilização. A presença destes resíduos 

inorgânicos reduz a capacidade de aglomeração da areia recuperada 

mecanicamente, resultando numa baixa taxa de reutilização da areia em 

torno de 65-85% dependendo das circunstâncias. O anterior tem como 

consequencia que uma grande quantidade de areia recuperável se 

transforme em descarte ao invés de reutilizar-se. Uma solução deste 

problema é a recuperação da areia restante por meio de tratamento térmico. 

 

As areias aglomeradas com Novaset™, recuperadas mecanicamente se  

tratam termicamente em leito fluidizado convencional a temperaturas entre 

550 e 750 ºC e alguns dos resíduos inorgânicos sofrem uma fusão semi-

sólida (sinterização) após a eliminação de materiais orgânicos, que conduz o 

bloqueio da unidade térmica da areia sinterizada. Adicionando 

NOVATHERM™ A40 a areia separada mecanicamente, na proporção de 

1,5% em peso da areia, imediatamente antes de entrada no equipamento de 

tratamento térmico, impede a sinterização. A areia recuperada termicamente 

fornece uma capacidade de ligação de, pelo menos, igual à da areia nova e 

reflete a uma redução de alcalis inorgânicas. Isto permite um aumento 

significativo no nível de reutilização da areia e uma redução da quantidade de 

areia para descarte e de areia nova a ser utilizada. 

 Dados Analíticos - Especificações  

• Peso Específico, 25°C (grs/cc)     1,285 – 1,300 

• Teor de Não Voláteis (%)  39,5 – 42,5 

 Instruções de Uso  

NOVATHERM™ A40 é adicionado à areia recuperada mecanicamente 

imediatamente antes de sua entrada no equipamento de processamento 

térmico. O aditivo é fornecido como uma emulsão de base aquosa que 

normalmente é doseada num misturador contínuo por meio de uma bomba 

peristáltica. Na saída do misturador contínuo há a descarga diretamente no 

equipamento de recuperação térmica. 

NOVATHERM™ A40 é fornecido em containers intermediários para produtos, 

que necessitam de um agitador para manter o aditivo em suspensão. Na 

maioria dos casos recomenda-se um tanque de fornecimento diário e também 

dispoe de um agitador. 

 

 

 

Aditivo para areia           

recuperada termicamente 

Propriedades Técnicas: 

• Alta eficiência na recuperação 
térmica de areias aglomeradas 
com Resinas Fenólicas alcalinas 
a base de Hidróxido de Potássio. 

• Alta estabilidade 

• Fácil dosagem 
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  NOVATHERM™ A40 

 

A Ask Chemicals recomenda os seguintes sistemas para dosagem da Novatherm™ A40 

1) Plataforma IBC 

2) Tanque diário com mangueira de conexão e acoplamento, plataforma, 

agitador e saída 

3) Bomba peristáltica e mangueira 

4) Medidor de fluxo e sistema de controle que envia um sinal de disparo para 

o equipamento térmico para que a areia não seja carregada se o aditivo 

cair abaixo do nível de alarme. 

5) Painel elétrico para controle do sistema anterior, incluindo temporizadores 

trabalho / repouso para agitadores IBC e tanque diário. 

O sistema de dosagem do aditivo é projetado para garantir uma operação 

confiável e eficiente nas condições mais difíceis. O controle da 

paralização em um nível baixo é particularmente importante para evitar a 

sinterização da areia no equipamento térmico. Implica em um trabalho 

caro de extração e reparação. 

 Estocagem 

• NOVATHERM™ A40 não tem prazo determinado de vencimento 

• Evite o armazenamento em áreas quentes e onde há risco de 

congelamento 

• Temperatura de armazenamento recomendada entre 15 e 30°C 

• Manter em recipientes fechados durante o armazenamento 

 Embalagem 

• Container de metal (1000 Kg) 

• Tambor de metal (200 Kg) 

 

Para mais informações consulte o item n º 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de 

Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). 

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança 
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