
Resumo 

Pretende-se com este trabalho fazer o estudo da permuta iónica quando há variação de volume.  

Dividiu-se o trabalho em duas partes:  

- Desenvolvimento de modelos teóricos para as etapas de saturação e regeneração.  

- Aplicação dos modelos desenvolvi dos ao sistema Ag+/H+ - Duolite C20.  

Na 1ª parte (capítulo 2) incluiram-se os modelos para a saturação, admitindo escoamento pistão, 

velocidade intersticial variável ou não e a existência ou não de penetração de electrólito na resina. 

Estes modelos permitem concluir que os tempos de quebra quando há diminuição de volume são 

menores que no caso de não haver variação de volume e à medida que o factor de capacidade 

aumenta, diminui a importância da variação da velocidade intersticial.  

Desenvolveu-se também um modelo para a regeneração, admitindo escoamento pistão difusional e 

velocidade intersticial constante que foi resolvido numericamente usando o método das linhas. Este 

modelo permite concluir que os tempos de quebra quando há aumento de volume da resina são 

menores que no caso de não haver variação de volume e que a influência do número de Peclet na 

posição do topo do leito fixo não é apreciável.  

São apresentados também exemplos de aplicação dos modelos desenvolvidos.  

Na 2ª parte, expõem-se os resultados experimentais e comparam-se com as previsões dos modelos 

desenvolvidos.  

Com o objectivo de determinar os dados de equilíbrio realizou-se um conjunto de experiências num 

sistema fechado isotérmico. Verificou-se serem bem representados por uma isotérmica do tipo lei da 

acção de massa.  

A variação de massa específica da resina com a carga foi determinada usando picnometria e 

experiências em leito fixo, tendo-se obtido uma relação linear.  

Efectuou-se um conjunto de experiências de saturação em leito fixo usando vários débitos e 

concentrações de alimentação. Compararam-se os resultados com as previsões do modelo que 

admite variação de velocidade intersticial e penetração de electrólito, constatando-se que o modelo 

representa qualitativamente as histórias de concentração dos vários iões e quantitativamente a 

evolução da posição do topo da coluna com o tempo.  

Foram feitas também duas experiências de regeneração usando H NO3 1 M após saturação com Ag 

NO3 0,1 M e 0,01 M. Verifica-se que o volume final do equilíbrio é inferior ao da resina regenerada, 

em água; isto deve-se à influência da concentração do electrólito no exterior da resina.  

Constatou-se também que na regeneração após saturação com Ag NO3 0,01 M a velocidade de 

crescimento da resina é menor do que no caso de regeneração após saturação com Ag NO3 0,1 M, o 

que pode ser explicado pela menor pressão de "swelling" inicial.  



O modelo desenvolvido representa qualitativamente os resultados disponíveis.  

Em apêndice apresentam-se os métodos de análise química utilizados (Apêndice I) bem como a 

listagem do programa usado nas simulações da regeneração (Apêndice 2).  


