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  RESUMO 

Esta dissertação tem como principal objetivo a criação de um manual de boas práticas 

para processos de fundição em coquilhas para vazamento por gravidade, rotativas tipo Durville 

e de baixa pressão. 

Começou-se por fazer um estudo dos processos e uma compilação de regras teóricas de 

projeto de sistemas de alimentação e gitagem. Em seguida fez-se um modelo em EXCEL para 

dimensionamento dos sistemas de alimentação e gitagem de forma a garantir que o processo 

se efetua da forma adequada e que as peças obtidas têm o mínimo de defeitos possível.  

Por fim, com ajuda do software de simulação, ProCast, foi testado o resultado do EXCEL 

de forma a verificar se o modelo permite obter resultados adequados. Com o equipamento 

disponibilizado pela STA é agora possível confirmar se os resultados obtidos pelo modelo se 

podem adequar a uma fase inicial do projeto das coquilhas. 

Foi realizado o projeto mecânico de três coquilhas, uma por gravidade, uma por baixa 

pressão e uma rotativa. 
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  ABSTRACT 

This report’s goal is to create a guide for permanent mold casting processes. Permanent 

mold gravity casting, low pressure and tilt casting. 

The report starts with a compilation of guidelines and rules for the project of gating and 

feeding systems. With the gathered information, an EXCEL sheet was created to ease the project 

of the feeding and gating systems with the goal of allowing the user to create systems where 

good quality casts are produced. 

The EXCEL sheet was then paired with a simulation software, ProCast, to have a stronger 

tool for comparison of results. In addition, the project must be verified with the aid of STA and 

their equipment in order to confirm that the tool created is capable of creating an initial part 

that can then be refined and produce real parts. 

The project of the three permanent molds was made, one for each permanent mold 

casting process. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento 

A presente dissertação foi realizada no âmbito da unidade curricular de Dissertação do 

5º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica. Foi atribuída pelo INEGI em 

colaboração com a STA com o objetivo de criar um manual de boas práticas para os processos 

de fundição em coquilha por gravidade, fundição por baixa pressão e fundição em coquilha pelo 

processo Durville. 

1.2 INEGI 

O INEGI é a instituição que trabalha em paralelo com a Universidade do Porto para 

transmitir conhecimento cientifico à industria. Fundada em 1986 pela colaboração conjunta do 

departamento de engenharia mecânica e o departamento de engenharia de gestão industrial. 

Desde então tem participado em consórcios em Portugal e no estrangeiro participando 

em projetos como o desenvolvimento da botija Pluma, Galp. 

 

1.3 STA 

A Sociedade Transformadora de Alumínios, SA, (STA) foi criada em 1989 em cooperação 

com o grupo Sobinco. Especializada na produção de sistemas para portas e janelas produz cerca 

de 10.000 peças por dia através de processos como fundição em coquilha por gravidade e 

coquilha rotativa, mas também fundição injetada e outros processos.  

Com forte aposta na automação e o controlo da qualidade das suas peças vê 80% da sua 

produção exportada.  
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1.4 Estrutura da dissertação 

• Definir os processos a abordar. 

o Processos de fundição em coquilha a considerar. 

o Critérios teóricos a considerar no projeto de coquilhas. 

o Pesquisa de ligas utilizadas na produção de coquilhas. 

o Pesquisa de ligas de alumínio utilizadas para vazamento em coquilha. 

o Pesquisa de tintas refratárias aplicadas em coquilha. 

• Desenvolvimento de modelo analítico para projeto de coquilhas tendo por base regras e parâmetros 

compilados. 

o Modelo EXCEL 

• Projeto de coquilhas 

o Projeto mecânico de coquilha para os diferentes processos (vazamento por gravidade, baixa 

pressão e por rotação). 

• Otimização de metodologias de projeto 

o Refinamento do modelo EXCEL por comparação com resultados de simulações. 

 

Serão referidos posteriormente na dissertação alguns dos elementos abaixo. O puxador visível na figura é 

o puxador para o processo Durville, e a gitagem é para o processo de vazamento por gravidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quadra Mão 

Figura 1 – Legenda de puxador e gitagem 

Bacia de vazamento 

Canal de descida 

Alimentador cego 

Colo do alimentador 

Ataque 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O processo de fundição em coquilha tem como principal característica o uso de moldes 

permanentes. Estes moldes, geralmente metálicos, permitem obter mais do que um ciclo de 

vazamento por cada molde. 

Para aplicações estruturais, o processo permite obter peças com propriedades 

mecânicas consistentes. O processo permite obter peças em diferentes ligas, com destaque para 

o elevado uso de alumínio. Com melhor controlo no processo de produção é possível produzir 

peças com melhores propriedades mecânicas. De forma a melhorar a qualidade do produto 

final, desde melhores acabamentos, precisão dimensional e propriedades mecânicas, é 

necessário garantir que o processo é controlado.  

Como o processo de fundição é muito amplo, neste trabalho serão apenas abordados 

três processos de fundição em moldação permanente. 

O objetivo do trabalho é compilar as regras essenciais para os processos de fundição em 

coquilha por gravidade, por rotação e por baixa pressão. 

2.1 Processos de fundição em coquilha 

A fundição em coquilha é definida pelo uso de uma moldação permanente, metálica ou 

em grafite, que permite obter mais do que um vazamento por moldação. Para ligas cujos pontos 

de fusão são considerados baixos, caso do alumínio que funde a cerca de 660ºC (Beeley, 2001), 

as moldações podem produzir centenas de milhares de peças. Para ligas de elevado ponto de 

fusão, caso do cobre (1085ºC), as coquilhas têm maiores limitações no número de produtos que 

se podem obter sem efetuar reparações na coquilha. (Magalhães) 

O processo consiste em vazar o metal na bacia de vazamento que o direciona para o 

canal de descida. O canal de descida direciona o metal para os canais de distribuição que o levam 

até aos ataques. (Figura 1) 

A cavidade moldante pode usar machos de forma a criar ocos ou reentrâncias, que em 

alguns casos devem ser móveis. Para o projeto da STA, os machos metálicos são acionados 

hidraulicamente na região da quadra do puxador em duas das coquilhas projetadas. Embora não 

sejam usados na STA também é possível o uso de machos em areia (machos não permanentes).  

  



Processos de fundição em coquilha 

5 
 

2.1.1 Fundição em coquilha por gravidade: 

O processo de vazamento por gravidade é o mais comum, em que o movimento do 

metal para a cavidade é gerado por ação da gravidade. O vazamento é feito na bacia que se situa 

acima da cavidade. Esta direciona o metal para o canal de descida que o distribui pelos 

puxadores (Figura 2 e 3). 

O processo é vantajoso do ponto de vista da complexidade do equipamento. Visto não 

haver movimento da coquilha ou geração de pressão para o enchimento o custo do 

equipamento é reduzido. No entanto, a falta de controlo da velocidade de enchimento e a forma 

como o fluido escoa na moldação torna-o menos indicado para aplicações estruturais e 

estéticas, em que as propriedades mecânicas e o acabamento superficial não podem ser 

afetados por defeitos causados no vazamento. 

Os canais de descida e de distribuição orientam o metal para a posição de enchimento 

mais adequada. Através do uso de diferentes disposições dos canais de descida e de distribuição 

é possível obter sistemas que mantêm o escoamento não turbulento. Contudo esta solução 

aumenta a quantidade de material solidificado nos canais aumentando assim a quantidade de 

metal por vazamento, bem como a necessidade de maquinar o produto final.  

O parâmetro referido relativo à proporção de metal consumido pelo sistema de gitagem 

é o rendimento metalúrgico. O rendimento metalúrgico é definido pelo quociente da massa útil 

do vazamento pela massa total do vazamento. Maximizar o rendimento metalúrgico é prioritário 

de forma a reduzir o desperdício de metal por vazamento. 

Tomando como exemplo o projeto desenvolvido, é possível definir a região da bacia e 

canal de descida a verde e alimentadores a roxo (Figura 3). A coquilha estudada permite obter 

três puxadores por vazamento sendo que o canal de 

descida tem uma região inclinada de forma a reduzir a 

velocidade do metal e promover um escoamento sem 

turbulência. 

  

Figura 2 – Esquema de coquilha por gravidade 

Figura 3 – Cavidade da coquilha por 

gravidade, STA 
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2.1.2 Fundição em coquilha rotativa: 

O processo teve como objetivo reduzir os defeitos superficiais causados pela turbulência 

no vazamento de moedas de alumínio-cobre em França, desenvolvido no século XVIII por 

Durville. O método tem uma forte limitação, peças de grandes dimensões não são vazadas pelo 

método Durville devido à reduzida velocidade de enchimento. (Campbell, 2015) 

O processo de fundição em coquilha rotativa aborda o problema da turbulência no 

enchimento de forma diferente. Através da introdução de um movimento de rotação é possível 

controlar o enchimento da coquilha de forma precisa, garantindo que a velocidade do metal é a 

adequada para que não haja turbulência. (Figura 4) 

O ciclo começa pelo enchimento da bacia, que deve ter capacidade para encher toda a 

cavidade pois o movimento de enchimento não pode parar. A velocidade de rotação deve ser 

definida de forma a garantir que a frente de metal tem velocidade inferior a 1 
𝑚

𝑠
. (Campbell, 

2011) 

Na coquilhadora existente na STA (Figura 5) é usado um cadinho acima da bacia que 

devido à rotação é direcionado para a bacia. Esta coquilhadora tem capacidade de iniciar o 

vazamento com uma inclinação de 30º e terminar o vazamento a 90º ou menos.  

Figura 4 – Esquema de coquilha rotativa (Durville) 

com arranque na horizontal e fim de vazamento na 

vertical 

Figura 5 – Coquilhadora rotativa existente na STA, com 

arranque a 30º e fim de rotação a 90º 
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2.1.3 Fundição em coquilha por baixa pressão: 

O processo de fundição por baixa pressão é um 

processo de elevados custos quando comparado com os 

previamente referidos. É mais adequado para peças de 

revolução sendo que a sua maior aplicação é na produção 

de jantes de automóveis (Figura 6). É um processo 

adequado a peças técnicas, tal como as jantes de 

automóvel, devido à sua capacidade de produzir peças 

com porosidade muito reduzida. Tal deve-se ao preciso 

controlo da velocidade de enchimento e da solidificação a 

pressão constante. 

Segundo o estudo de Bonollo, o processo de vazamento por baixa pressão permite obter 

peças com menor porosidade, (Tabela 1), e permite obter peças com dureza superficial até 5% 

superior. Segundo o seu estudo, as propriedades mecânicas são melhores sendo que é 

fundamental referir a ductilidade e resistência à fadiga. (Bonollo, 2005) 

O enchimento é feito através da 

introdução de pressão sobre o banho 

metálico no cadinho que é direcionado para a 

cavidade através de um tubo com uma 

extremidade submersa. A pressão é gerada 

por um fluido que não reage com o metal (ar 

seco, azoto ou árgon). 

O tubo encontra-se a meio do banho 

metálico e desta forma os óxidos e escória 

não entram na cavidade. O enchimento é 

feito de baixo para cima, como é possível 

verificar na figura 6, e o uso de alimentadores é dispensável caso a peça o permita. Em casos 

onde é possível projetar uma solidificação direcional para o tubo de enchimento, o uso de 

alimentadores é substituído pela pressão no tubo de enchimento. 

O tubo de enchimento é feito em material refratário para o metal no canal de enchimento 

se manter líquido por mais tempo. Desta forma, após a solidificação da peça, ao retirar a pressão 

do reservatório o metal desce novamente até ao banho metálico. 

É necessário considerar a perda de cota no reservatório devido à subida de material 

durante o enchimento. A pressão na superfície do metal no reservatório não é apenas afetada 

da cota a que o metal deve subir, mas também pela descida do nível de metal no reservatório. 

Tabela 1 - Tabela de porosidade [%]: 
LPDC - Low Pressure Die Cast (Baixa 
Pressão); GDC – Gravity Die Cast 
(Gravidade) 

Figura 6 – Esquema de funcionamento de coquilha para 

vazamento por baixa pressão 
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No caso do projeto para a STA, devido à forma dos puxadores e a elevada importância da 

qualidade superficial da peça, o uso de alimentadores é fundamental. A coquilha estudada no 

âmbito do projeto com a STA permite a obtenção de dois puxadores por vazamento e foi 

projetada ao abrigo do estudo de Miguel Alves. (Figura 7) 

 

2.2 Seleção de material para coquilha 

O vazamento em coquilha é um processo que obriga a utilização de materiais com 

capacidade de trabalho a quente. Devido às elevadas temperaturas de trabalho das coquilhas 

apenas ligas com baixo ou médio ponto de fusão são vazadas. Ligas de zinco, magnésio e 

alumínio são consideradas ligas de baixo ponto de fusão. O alumínio tem uma temperatura de 

vazamento entre 700ºC e 760ºC. As coquilhas consequentemente trabalham numa gama de 

temperaturas entre os 290ºC e os 500ºC. O material deve ter resistência à fadiga térmica de 

forma a permitir maior número de vazamentos. (Magalhães) 

É possível obter séries de vazamento na ordem das 100.000 peças para ligas de alumínio. 

As coquilhas devem ser feitas em metais de fácil reparação por soldadura. O uso de reparações 

permite obter ainda mais vazamentos. (Ferreira, 1999) 

O uso de ligas com baixa contração no estado sólido é desejável, de forma a evitar 

tensões residuais. No entanto, como podemos verificar na tabela 2, a contração do aço e do 

alumínio são semelhantes. Desta forma a contração é igual na coquilha e na peça o que reduz o 

aparecimento de tensões residuais. (Ferreira, 1999) 

  

Figura 7 – Cavidade da coquilha por 

baixa pressão, STA (Alves, 2015) 
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Tabela 2 - Fatores de contração no estado sólido (Ferreira, 1999) 

 Fator de Contração 

Ligas Metálicas Linear [
𝑚𝑚

𝑚
] Superficial [

𝑚𝑚2

𝑚
] Volumétrica [

𝑚𝑚3

𝑚
] 

Aço 0.018 0.036 0.054 

Ferro fundido cinzento 0.010 0.020 0.030 

Ferro fundido maleável 0.021 0.042 0.063 

Alumínio 0.018 0.036 0.054 

Bronze 0.008 0.016 0.024 

Latão 0.015 0.030 0.045 

Zinco 0.016 0.032 0.048 

 

 

 

Tabela 3 - Composição química do aço H11, (AZO Materials, 2012) e H13 (Corp, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

As coquilhas para vazamento de ligas de alumínio são normalmente produzidas em ferro 

fundido cinzento, ferro fundido nodular ou aços de baixo teor de carbono da série H (ligas de 

Ferro-Crómio). (Magalhães) 

 O aço H11 é um aço de ferramenta para trabalho a quente devido à sua capacidade de 

manter as propriedades mecânicas a elevadas temperaturas, com módulo de Young de 159 GPa 

a 540ºC. (AZO Materials, 2012) 

O aço H13 é também um aço de ferramenta para trabalho a quente com módulo de 

Young de 194GPa a 540ºC (HudsonCorp, 2017).  

Tomando como padrão de boa maquinabilidade um aço com teor 1% de carbono, o H11 

e H13 tem maquinabilidade relativa de 75% e 50% respetivamente. (MatWeb, 2017) 

Elemento 
Composição 

química H11 [%] 
Composição 

química H13 [%] 

Carbono, C 0.32-0.45 0.39 

Crómio, Cr 4.75-5.50 5.30 

Molibdénio, Mo 1.10-1.75 1.30 

Silício, Si 0.80-1.20 1.00 

Vanádio, V 0.80-1.20 0.90 

Níquel, Ni 0.3 - 

Cobre, Cu 0.25 - 

Manganês, Mn 0.20-0.50 0.40 
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O aço H11 permite soldadura e o recozido é feito entre 15 e 40 minutos a 

aproximadamente 1000ºC e o arrefecimento é feito a ar. (AZO Materials, 2012) (MatWeb, 2017)  

O aço H13 também permite soldadura e o recozido é feito durante 4 horas entre 850ºC 

e 870ºC. (MatWeb, 2017) 

De acordo com a informação disponibilizada pela associação internacional de aço inox 

sediada na Bélgica, o teor mínimo de crómio é de 10.5% para que o metal seja considerado 

inoxidável. Os aços referidos têm teor inferior a 5.5% pelo que não têm propriedades 

inoxidáveis. (Forum, 2017) 

Para vazamento de ligas de alto ponto de fusão são utilizadas coquilhas de grafite. 

Contudo, a grafite oxida a partir dos 400ºC. Como solução para a oxidação da grafite é comum 

revestir a mesma com tintas refratárias e isolantes. (Internacional, 1998) 

Quando o ponto de fusão da liga a vazar é demasiado elevado para o material da 

coquilha é possível usar insertos de metais com maior temperatura de fusão como o tungsténio 

e molibdénio. (Internacional, 1998) 

De acordo com os valores propostos por Magalhães, podemos comparar a durabilidade 

do material das coquilhas. Para séries pequenas e médias, 1.000 e 10.000 peças respetivamente, 

o ferro fundido cinzento tem capacidade para a produção das peças. Para grandes séries, 

100.000 unidades, o uso de ferro fundido cinzento é possível, mas é recomendado o uso de aço 

da série H. 

Os machos podem ser feitos em ferro fundido cinzento para pequenas e médias séries. 

Para grandes séries os machos são produzidos por aços da série H, tal como a restante moldação. 
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2.3 Propriedades e composição das tintas refratárias utilizadas 

No processo de fundição em coquilha é necessário que exista uma camada de separação 

entre a coquilha e o metal vazado. Não havendo aplicação de tinta, a passagem de metal irá 

danificar a coquilha, contaminar o banho e permitir adesão da peça à coquilha. 

Esta camada protetora é constituída por cerâmicos refratários que protegem a coquilha 

evitando o contacto direto com o metal à temperatura de vazamento. Assim a camada refratária 

minimiza o choque térmico na superfície da coquilha. 

As tintas devem ser usadas de forma a promover a solidificação direcional. É comum o 

uso de diferentes tintas para a peça e gitagem de forma a promover um gradiente de 

arrefecimento. Quando há um controlo preciso da espessura da camada é possível melhorar o 

controlo da velocidade e direção de solidificação. 

A tinta a aplicar é composta pelo material refratário a usar diluído em solução aquosa 

ou alcoólica. 

As tintas podem atuar como isolantes ou lubrificantes, sendo que algumas atuam como 

ambos. Quando uma tinta não é capaz de satisfazer todas as necessidades, várias camadas são 

usadas com diferentes tintas para obter todas as propriedades desejadas. Os revestimentos 

devem ser não reativos, ter boa adesão à moldação, mas fácil remoção (por jato de areia) e deve 

garantir impermeabilidade entre o metal vazado e a moldação. (Internacional, 1998) 

2.3.1 Processo de revestimento 

O processo começa pelo desengorduramento da moldação e as zonas a pintar devem 

ser ligeiramente decapadas para garantir uma boa adesão da tinta. Se a aplicação for feita via 

spray a superfície deve ser pré-aquecida (aproximadamente 200ºC) para que a água na tinta 

evapore imediatamente. (Internacional, 1998) 

A tinta deve ser aplicada em pelo menos duas camadas e respeitando as instruções de 

aplicação na figura 8. A aplicação deve ser feita sempre na perpendicular à superfície. A primeira 

camada é o primário, uma camada fina que favorece uma evaporação rápida. A evaporação 

Figura 8 – Esquema de aplicação de tinta via spray (Foseco, 

2015) 
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originada pela aplicação da solução aquosa forma uma camada que permite melhor adesão das 

camadas subsequentes. Materiais lubrificantes são maus primários e não deixam que as 

camadas seguintes tenham boa adesão. Assim, o uso de tinta lubrificante é exclusivo à ultima 

camada. (Internacional, 1998) 

De forma a facilitar o escape de gases durante o vazamento podem-se usar camadas 

mais espessas de tinta. Esta técnica é especialmente aplicada em regiões mais massivas.  

O vazamento só pode ser feito depois de a tinta estar seca para não haver libertação de 

vapores. Não pode haver qualquer contacto do metal vazado com resíduos de água. 

2.3.2 Ciclo de vida do revestimento 

O tempo de vida do revestimento varia com a temperatura de vazamento e a 

complexidade da peça. Para desgastes locais é possível reparações locais entre alguns 

vazamentos, mas em casos de reparação total da tinta é necessário decapar toda a coquilha 

antes de voltar a aplicar uma camada totalmente nova. (Internacional, 1998) 

2.3.3 Tipo de tinta 

O tipo de tinta utilizado depende o metal vazado devido à temperatura de vazamento. 

Para alumínio e magnésio, cujas temperaturas de vazamento não são elevadas, usam-se tintas 

lubrificantes. Para cobre e devido à temperatura elevada de vazamento utilizam-se tintas 

isolantes para não danificar a moldação. 

Existe ainda a opção de utilizar negro de fumo como desmoldante. A moldação é 

aquecida a cerca de 250ºC para a tinta primária. O negro de fumo é então aplicado através da 

combustão de acetileno a baixa pressão para maximizar a formação de negro de fumo e 

minimizar a geração de calor. O negro de fumo atua como desmoldante, isolante térmico e 

permite o escape de gases. Este processo deve ser repetido antes de cada vazamento. 

(Internacional, 1998) 

Segundo ASM Internacional, a caulinita (𝑺𝒊𝟐𝑨𝒍𝟐𝑶𝟓(𝑶𝑯)𝟒) é uma boa tinta primária e 

deve ser aplicada numa solução de 5% caulinita e 95% água. No Anexo 1 podemos ver a 

composição de diversas tintas. (Internacional, 1998) 

A STA utiliza a tinta DYCOTE 7029 que de acordo com o catálogo pode ser aplicada com 

pincel e com espessura máxima de 4mm. Esta tinta é usada para a gitagem. (Foseco, 2015) 

A tinta usada na cavidade da peça é KS201 ou KS84. A KS201 é uma tinta desmoldante e 

deve ser aplicada em proporção entre 1:5 e 1:10 em solução aquosa. Segundo o catálogo da 

KLUBER Lubrification a coquilha deve ser pré-aquecida entre os 200ºC e os 250ºC e a superfície 

de aplicação deve ser decapada. (Lubrication, 2014) 

A tinta KS84 é também desmoldante e deve ser aplicada com a coquilha pré-aquecida a 

pelo menos 160ºC. Pode ser diluída até 1:5 em solução aquosa. A sua aplicação deve ser feita 
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por spray na região da cavidade, tal como a tinta KS201, pois esta aplicação permite obter 

melhor acabamento superficial do que a aplicação por pincel. (Huettenes-Albertus, 2017) 

2.4 Ligas de alumínio para vazamento em coquilha 

O uso da liga de alumínio adequada à peça depende muito da função que esta irá 

desempenhar. No caso da STA, a liga de alumínio utilizada é a liga AFNOR-AG4Z (composição 

química na tabela 4) pois permite anodização que é indispensável para o aspeto visual desejado. 

A liga AG4Z pode ser denominada como 513.0 segundo a norma AA (Aluminum Association). É 

uma liga para aplicação em peças técnicas e têm excelente resistência a corrosão atmosférica e 

marítima. (Kaufman, 2004) 

Uma das capacidades essenciais da liga utilizada pela STA é a sua possível anodização. Tal 

como as propriedades mecânicas da liga, a capacidade de anodização e a sua cor dependem da 

composição química da mesma. 

Devido a diversos fatores como o baixo ponto de fusão, a boa colabilidade do metal e o 

possível controlo do tamanho do grão, algumas ligas têm propriedades mais adequadas a 

vazamento em coquilha. (Kopeliovich, 2017) 

Tabela 4 - Composição química AG4Z / 513 (MakeItFrom, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

As ligas de alumínio para fundição estão agrupadas de acordo com os elementos de liga 

segundo AA.  

• Alumínio puro (min 99.9% Al) (1XX.X) 

• Alumínio – Cobre (2XX.X) 

• Alumínio – Silício / Cobre / Magnésio (3XX.X) 

• Alumínio – Silício (4XX.X) 

• Alumínio – Magnésio (5XX.X) 

• Não usado – (6XX.X) 

• Alumínio – Zinco (7XX.X) 

• Alumínio – Estanho (8XX.X) 

• Alumínio – Outros elementos (9XX.X) 

Elemento 
Composição 
química [%] 

Magnésio 3.5 a 4.5 

Zinco 1.4 a 2.2 

Ferro Até 0.4 

Manganês Até 0.3 

Silício Até 0.3 

Titânio Até 0.2 

Cobre Até 0.1 

Residual Até 0.15 
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A adição de diferentes elementos de liga faz variar as propriedades do metal. A adição de 

cobre como elemento de liga aumenta a rigidez, dureza e capacidade de trabalho a quente da 

liga. O cobre favorece o envelhecimento estrutural da mesma. (Kopeliovich, 2017) 

O principal efeito da adição de silício é o aumento da colabilidade da liga e redução do 

coeficiente de expansão térmico. A redução do coeficiente de expansão térmico implica menor 

contração durante todo o processo. É o elemento de liga mais comum nas ligas de alumínio com 

teor de até 30%. O aumento da colabilidade permite obter paredes finas e boa capacidade de 

reprodução de detalhe. (Kaufman, 2004) 

A adição de magnésio permite obter elevada dureza superficial, boa resistência à corrosão 

e boa relação de rigidez e ductilidade. As ligas de Al-Mg podem ser tratadas termicamente caso 

tenha mais do que 7% de magnésio. Contudo, o seu uso para funções a quente é limitado e deve 

respeitar o limite de 3% de magnésio. (Kaufman, 2000) (Kopeliovich, 2017) 

A adição de zinco isoladamente não apresenta mudanças significativas na liga. O uso de 

zinco é feito em paralelo com cobre ou magnésio de forma a melhorar os resultados do 

tratamento térmico ou do envelhecimento estrutural do metal. (Kaufman, 2004) 

A adição de estanho melhora as características de antifricção do metal. É um elemento 

de liga usado em ligas para fabrico de chumaceiras. O estanho também melhora a capacidade 

de maquinabilidade do metal. (Kaufman, 2004) 

A escolha da liga a usar deve ter por base uma análise das necessidades impostas ao 

funcionamento da peça. Cada liga tem as suas próprias propriedades mecânicas e estéticas. A 

liga utilizada pela STA é uma liga técnica com boa resistência à corrosão e permite anodização. 

(Kaufman, 2004) 

 

2.5 Sistema de alimentação 

O projeto de alimentadores deve assegurar que o alimentador tem capacidade de 

compensar a contração volumétrica de solidificação e no estado líquido da peça. Os 

alimentadores são dimensionados tendo em conta diversos aspetos, serão referidos os 

principais e a forma como estes afetam a capacidade de vazamento: 

O tempo de vida da liga é um parâmetro que permite prever o tempo em estado líquido 

do metal. Este tempo de vida é definido pela regra de Chvorinov e será abordado 

posteriormente. Quanto maior o tempo de vida em estado líquido, maior a capacidade de 

preenchimento da cavidade. A capacidade de replicar pormenores finos aumenta quanto maior 

o tempo de vida da liga. Na produção de peças com ligas de solidificação rápida o projeto deve 

ter em conta as limitações provenientes dessa rápida solidificação. (International, 2009) 

O intervalo de solidificação está dividido em três categorias, relativamente à velocidade 

de arrefecimento: velocidade de solidificação rápida, intermédia e lenta. 
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Ligas metálicas eutéticas com intervalo de solidificação abaixo dos 50ºC entre líquido e 

sólido têm velocidade de solidificação rápida. Ligas metálicas com solidificação entre os 50ºC e 

110ºC são consideradas intermédias. Acima dos 110ºC é considerada solidificação lenta. Os 

valores são específicos ao processo de vazamento em coquilha. (Internacional, 1998) 

Este comportamento define a forma como a solidificação acontece em cada secção. Na 

figura 9 está esquematizada a forma de solidificação para as diferentes categorias relativas à 

velocidade de solidificação. 

A contração do metal é uma propriedade da liga utilizada. Esta contração do metal dá-se 

em três fases, contração no estado líquido, durante a solidificação e no estado sólido. 

A contração no estado líquido é a menos influente no projeto dos alimentadores. Existe 

necessidade de garantir que há escoamento para a cavidade durante o arrefecimento, garantido 

pela ação gravítica nos processos de gravidade e Durville, ou no caso de vazamentos por baixa 

pressão o escoamento é gerado pela pressão no reservatório. Esta contração é definida pelo 

coeficiente de contração térmico da liga no estado líquido. 

A contração no estado sólido deve ser controlada para evitar tensões residuais ou 

deformação nas peças. Caso o projeto não seja bem definido à partida deve-se modificar a 

moldação iterativamente até se conseguir uma moldação que permita obter peças cujas 

dimensões sejam as desejadas. 

A contração de solidificação ocorre devido à mudança de fase, de líquido para sólido. 

Durante a mudança de fase, o metal sofre uma contração volumétrica brusca que para ligas de 

alumínio é de 6.6%. (International, 2009) 

A solidificação pode ser considerada como progressiva, em que acontece no sentido do 

centro da peça, perpendicularmente às paredes da coquilha e representa o fluxo de 

arrefecimento estático do metal. 

O problema da solidificação progressiva ocorre quando esta bloqueia a passagem de 

metal fluido para alimentação da peça. Na figura 9 é possível verificar de forma esquemática a 

solidificação progressiva. No caso de metais puros a frente de solidificação é quase plana. No 

entanto, para ligas com intervalo de solidificação o comportamento é diferente, durante a 

solidificação existe germinação na região central. Esta germinação favorece o aparecimento de 

micro rechupes na região central. 
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Figura 9 – Esquema de solidificação progressiva para diferentes tempos de solidificação (Internacional, 1998) 
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O problema é resolvido pela 

solidificação direcional introduzida por 

alimentadores ou devido à forma da peça. 

A solidificação direcional é responsável 

por gerar um gradiente térmico que 

permita a alimentação da região central 

da secção. Este comportamento pode ser 

verificado na Figura 10. No caso (a) a 

solidificação progressiva é predominante 

e não é possível alimentar a região 

central. No caso (b) a introdução de um 

gradiente térmico gera uma solidificação 

cónica que permite a alimentação da 

região central. 

Dependendo da velocidade de solidificação, a influência da solidificação direcional e 

progressiva varia. As solidificações rápidas são mais influenciadas pela solidificação progressiva 

e menos pela solidificação direcional. Em certos casos de solidificação rápida a solidificação 

direcional é desprezável. Para intervalos de solidificação longos é obrigatório obter uma 

solidificação direcional de forma a ser possível alimentar a contração da peça sem que os canais 

sejam obstruídos. 

É possível o uso de arrefecedores para controlar a velocidade de arrefecimento de forma 

a prevalecer a solidificação direcional. 

 Para o bom funcionamento do sistema de alimentação, é necessário desenhar a 

cavidade de forma a que a solidificação direcional aconteça antes da solidificação progressiva, 

para que esta não limite a passagem de material para alimentar a contração. (Figura 10) 

A localização dos alimentadores, bem como os colos de ligação à peça, deve ser 

considerada no projeto. O projeto de um sistema de alimentação e gitagem cuja maquinagem 

seja reduzida é aconselhável pelo que se deve colocar os colos dos alimentadores em zonas da 

peça que não necessitem de acabamentos superficiais finos e que sejam de fácil remoção. O 

caso em estudo prevê um acabamento superficial de elevada qualidade, pelo que os ataques 

não podem estar colocados em regiões estéticas das peças. 

Os alimentadores são classificados como frios ou quentes dependendo da sua posição 

relativamente ao enchimento. O alimentador é quente se posicionado numa região de elevada 

passagem de metal. O alimentador é frio se o seu enchimento é feito através da peça. 

Além da classificação frio e quente, o alimentador pode ter duas orientações: topo e 

cego. Os alimentadores de topo estão em contacto com a pressão atmosférica. Devem ser 

cobertos de forma a conservar a temperatura elevada para evitar que este solidifique antes da 

peça.  

Os alimentadores cegos estão totalmente inseridos na moldação. O enchimento do 

alimentador cego pode proporcionar algum aprisionamento de ar que aumenta a sua pressão 

Figura 10 – Esquema de solidificação para solidificação 

progressival e direcional. (America, 2001) 

Pequeno gradiente térmico: 

aparecimento de pequenas 

bolhas na linha central. 

Gradiente térmico apropriado: 

criação de uma solidificação 

alimentada na linha central. 
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de trabalho aumentando a sua eficiência. A oxidação do metal dentro do alimentador não 

apresenta qualquer problema nas propriedades da peça. 

2.6 Sistema de gitagem 

O sistema de gitagem é responsável por garantir um bom enchimento da cavidade 

mantendo o metal nas condições adequadas. Direcionar o fluido até a peça, aprisionar escória 

e promover um escoamento laminar são algumas das necessidades básicas do sistema de 

gitagem. 

O sistema deve maximizar o rendimento metalúrgico e proporcionar um enchimento 

controlado. O aumento do rendimento metalúrgico permite obter melhores cadências e reduzir 

custos energéticos. 

Através da redução da turbulência é possível reduzir o desgaste da moldação, evitar a 

formação de defeitos devido a aprisionamento de gases, oxidação na frente de metal e inclusões 

por desgaste da tinta ou moldação.  

Elevada velocidade de enchimento e mau direcionamento dos canais gera um maior 

desgaste da moldação. Este desgaste muda a forma da cavidade e contamina o metal com 

material da tinta ou coquilha, criando inclusões. No caso das peças da STA não é admissível obter 

superfícies irregulares pelo que a superfície deve ser preservada. 

Iremos começar o dimensionamento do sistema gitagem através do uso da equação de 

Bernoulli. A equação é principalmente válida para coquilhas por gravidade pois em sistemas 

Durville e baixa pressão a velocidade de enchimento é controlada por rotação ou pressão no 

reservatório respetivamente. 

Equação de Bernoulli 

A equação de Bernoulli diz que para qualquer ponto num sistema fechado o somatório 

da energia potencial, cinética, pressão e de fricção é uma constante. Este expressa-se pela 

seguinte equação (Unidades SI): 

𝑍 +
𝑃

𝜌 ∙ 𝑔
+

𝑉2

2𝑔
+ 𝐹 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
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Tabela 5 - Tabela de variáveis (Equação de Bernoulli) 

 

É visível na figura 11 o comportamento das variáveis da equação de Bernoulli de forma 

esquemática. Através da análise da figura podemos concluir que o potencial máximo está no 

topo da bacia de vazamento. Esta cota define a quantidade máxima de energia presente no 

metal, e através da equação de Bernoulli, o valor máximo da velocidade em qualquer secção da 

coquilha. Devido a perdas de carga, a velocidade obtida pela equação de Bernoulli é sempre 

maior do que a velocidade real do metal. 

À medida que o fluido desce pelo canal de descida, a energia potencial transforma-se 

em energia cinética. Como forma de simplificação de princípios e comparação de regiões 

podemos considerar que em zonas de maior velocidade a pressão é baixa, e vice-versa. É 

necessário garantir que a energia potencial na bacia de vazamento é capaz de gerar a pressão 

necessária para que o sistema funcione.  

Podemos então definir uma relação de cotas para o vazamento por gravidade e por 

rotação. A cota da bacia deve ser superior à cota do sistema de gitagem restante e a cota 

máxima da peça deve ser menor do que a cota máxima alimentável.  

𝝆 – Volume específico 
do fluido 

Z – Altura de coluna de 
fluido 

P – Pressão estática do 
fluido 

V – Velocidade 
g – Contante de 
aceleração gravítica 

F – Perdas por fricção 
por unidade de massa 

Figura 11 – Esquema de variáveis da equação de Bernoulli (International, 2009) 

Bacia de 

vazamento 

Potencial 

Canal de descida 

Canal de 

distribuição 

Ataques 
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A cota máxima alimentável depende da posição dos alimentadores, sendo que nunca 

pode ultrapassar a cota da bacia. 

O uso da equação de Bernoulli vem da necessidade de conhecer a velocidade máxima 

do fluido durante o enchimento. Depois de cheia a coquilha, o metal está parado.  

No entanto, a equação de Bernoulli tem limitações: a perda de calor do fluido para a 

moldação e a existência de solidificação nas paredes da moldação não são consideradas, 

contudo estas variáveis são desprezáveis numa fase inicial do projeto. 

Lei da continuidade 

A lei da continuidade define que para um determinado volume de controlo o caudal de 

entrada é igual ao caudal de saída, para fluidos incompressíveis e sistemas impermeáveis. 

A equação que define esta lei: 

𝑸 = 𝑨𝟏𝒗𝟏 = 𝑨𝟐𝒗𝟐 

 Em que Q é o caudal [
𝑚3

𝑠
] que passa pelo volume de controlo, A é a área da secção [𝑚2] 

e v a velocidade na fronteira do volume de controlo [
𝑚

𝑠
]. 

Tendo em conta que a velocidade aumenta quando o metal desce a coquilha, e de forma 

a se verificar a lei da continuidade, a secção do escoamento diminui. Como podemos verificar 

na figura 12 o uso de canais de descida e de distribuição devem considerar este fenómeno. 

No caso (a) o aumento da 

velocidade devido à perda de 

potencial reflete-se num 

estreitamento da secção do 

escoamento. Quando este 

escoamento é efetuado dentro 

de um tubo de secção constante, 

a diminuição da secção do 

escoamento reflete-se no 

aparecimento de uma região de 

baixa pressão (b). A secção do 

canal de descida deve reduzir à medida que a velocidade aumenta para evitar a geração de 

regiões de baixa pressão (c). 

As regiões de baixa pressão favorecem o arrefecimento que no sistema de gitagem são 

indesejados. 

  

Figura 12 – Esquema do efeito do aumento da velocidade no canal da 

descida (International, 2009) 

(a) (b) (c) 
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Outra solução possível para estre problema é a introdução de estranguladores de 

caudal. A figura 13 apresenta duas diferentes soluções para o problema. 

 

No entanto, o efeito estrangulador é indesejável num sistema de gitagem. A mudança 

de secção deve ser o mais suave possível, com raios de concordância adequados e o mínimo de 

arestas possível. 

O efeito da mudança de secção também afeta o 

escoamento. Podemos verificar na figura 14 (a), que o 

aumento da área de escoamento de forma brusca gera 

uma região de baixa pressão à saída da mudança de 

secção. 

Para o caso de diminuição brusca da secção (b) o 

escoamento afunila criando uma região de baixa pressão 

após a diminuição. Estas regiões facilitam a introdução 

de ar na frente de metal e maiores velocidades 

aumentam o desgaste da coquilha e podem contaminar 

o metal. 

A mudança de direção brusca também insere 

zonas de baixa pressão como é visível na figura 15. Além 

do aparecimento de zonas de baixa pressão, o desgaste 

da moldação e a perda de carga são maiores, tornando 

necessário aumentar a energia total do sistema para atingir o caudal necessário.  

 

 

  

Figura 13 – Sistema de limitação de caudal 

(International, 2009) 

Figura 14 – Esquema de formação de zonas 

de baixa pressão (International, 2009) 

Figura 15 – Efeito de mudança de direção brusca (a) e 

(b); não brusco (c) (International, 2009) 
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Como é possível verificar no gráfico da figura 16, as mudanças de direção mais bruscas 

induzem maior perda de carga bem como danos na coquilha e possível contaminação do metal. 

Para casos como D em que existe uma separação da frente de metal, o sítio onde as frentes se 

voltam a encontrar são propícios a aparecimento de porosidade de inclusões. 

As variações de secção e direção devem ser feitas de forma gradual para diminuir a 

perda de carga e manter o escoamento não turbulento. 

 

  

Figura 16 – Perda de carga inserida por mudança de direção (Campbell, 2015) 
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Número de Reynolds 

É utilizado o número de Reynolds para caracterizar o tipo de escoamento presente em 

determinada secção. O número de Reynolds é expresso por: 𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝐷

µ
, para escoamentos em 

secções circulares. ρ – massa volúmica do fluido, µ – viscosidade do fluido, D – diâmetro da 

secção, v – velocidade média na secção.  

Para escoamentos em secções não circulares, 𝐷 

é substituído por diâmetro hidráulico, 𝐷𝐻 =
4∙𝐴

𝑃
 em que 

𝐴 representa área e 𝑃 representa o perímetro. 

Para escoamento laminar, Re<2000, é possível 

considerar que as partículas do fluido se movem em 

linhas paralelas, figura 17-(a). 

Para 2000<Re<20000 o escoamento é 

considerado como transiente, com aparecimento de 

turbulência, mas não suficientemente destrutiva para 

quebrar a camada limite do fluido. É comum haver 

turbulência deste nível em sistemas de gitagem sendo 

que embora exista turbulência, a entrada de ar na frente 

de metal não é considerável, figura 17-(b). 

Em casos onde Re>20000 o escoamento é 

turbulento e existe contaminação do metal, figura 17-(c). Nesta situação a entrada de ar na 

frente metálica é considerável proporcionando o aparecimento de escória, porosidade e 

oxidação. (Ferreira, 1999) (Munson, 2013) 

Além dos conhecimentos referidos é necessário haver mecanismos e práticas que 

devem ser abordados. Mesmo que o dimensionamento seja preciso existe oxidação da frente 

de metal. É então usada uma extensão do canal de distribuição como forma de aprisionar a 

frente de metal contaminada (Figura 18). O uso da extensão do canal de distribuição é 

aconselhável visto que a frente de metal é a parte mais contaminada do fluxo. O uso das 

extensões permite enviar este metal para uma região que não afeta a peça, tornando a extensão 

numa zona em que se guarda o metal danificado. 

Figura 17 – (a) escoamento laminar, (b) 

regime de transição, (c) regime turbulento 

Figura 18 – Extensão de canal de distribuição para aprisionamento 

de frente de metal 
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Obter uma velocidade constante nos ataques é uma das formas de garantir que o 

enchimento é semelhante em qualquer dos ataques. Para tal é possível utilizar a variação de 

secção nos canais de distribuição para garantir que a pressão de enchimento é igual em todos 

os ataques (Figura 19). A variação de secção permite manter velocidade constante no canal de 

distribuição. 

 

Utilizando o controlo da área da secção do canal de distribuição é possível ter uma 

pressão igual em todos os ataques proporcionando um enchimento homogéneo. 

Como é visível nas figuras 18 e 19, a colocação dos canais de distribuição secundários 

acima do canal de distribuição principal é favorável pois o fluxo entra no canal secundário 

apenas depois do canal de distribuição principal estar cheio. Assim o escoamento dá-se de igual 

forma em todos os ataques. 

  

Figura 19 - Esquema de variação de secção para obter pressão 

no ataque constante 
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Existem sistemas de gitagem 

pressurizados e não pressurizados. É usada a 

razão de secções para definir o parâmetro de 

pressurização do sistema de gitagem que por 

sua vez define o caudal de enchimento. A razão 

de pressurização é calculada usando as secções 

representadas na figura 20. (Schwam, 2004) 

Para sistemas não pressurizados, as 

relações de secção são crescentes ou constantes 

(Tabela 6). A velocidade do fluxo é minimizada 

nos ataques visto haver estrangulamento no 

canal de enchimento que reduz a velocidade no 

escoamento e consequentemente a 

turbulência. Este tipo de configuração permite 

uma menor velocidade nos ataques, 

recomendável para ligas sensíveis à oxidação. 

Por outro lado, a quantidade de metal que 

solidifica nos canais de gitagem é maior, pois a 

gitagem tem secções crescentes, reduzindo 

assim o rendimento metalúrgico da coquilha. 

Para sistemas pressurizados, a relação entre secções é decrescente, no sentido de ter a 

secção estranguladora no ataque. Este sistema é mais compacto que o não pressurizado e tem 

maior rendimento metalúrgico. O objetivo do sistema pressurizado é conseguir uma boa 

localização dos ataques para evitar o desgaste da coquilha.  

O rendimento metalúrgico nos sistemas pressurizados é melhor do que os sistemas não 

pressurizados pois a gitagem tem secções decrescentes. O sistema pressurizado permite 

também maior cadência de produção. Contudo, maior velocidade de enchimento pode danificar 

o metal e gerar defeitos. (Ferreira, 1999) 

  

Tabela 6 - Valores padrão para sistemas pressurizados e despressurizados (Passini, 2005) 

Figura 20 – Localização de secções para cálculo de 

pressurização (Schwam, 2004) 

1 

2 

3 
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Existem também sistemas naturalmente pressurizados, que aumentam a secção 

progressivamente como forma de vencer atritos na coquilha. Visto que a velocidade de 

enchimento é afetada pela geometria da cavidade, a rugosidade da parede, fluido e outros, 

considera-se que existe uma redução de velocidade de 20% em cada zona da gitagem pelo que 

a razão de secção aumenta sucessivamente 20%. (International, 2009) 

Os sistemas de gitagem podem também ter configurações horizontal ou vertical. 

Normalmente imposto pela orientação do plano de apartação, a orientação do sistema de 

gitagem deve respeitar os princípios referidos anteriormente. No caso estudado para a STA o 

projeto de gravidade tem configuração vertical e plano de apartação vertical. 

É importante destacar que para sistemas de configuração vertical deve-se optar por um 

sistema de enchimento em nascente. Na figura 21 podemos verificar que o enchimento deve 

ser feito de baixo para cima através do sistema (b). 

 

 

Como forma de manter o escoamento livre de impurezas que possam prejudicar as suas 

propriedades após a solidificação são usados filtros cerâmicos de forma a manter o fluido vazado 

o mais livre de escória possível. Os filtros cerâmicos são elementos porosos que permitem a 

passagem do metal mas que aprisionam as partículas de escória. 

Estas partículas compostas por óxidos formados durante a fusão, transferência e 

vazamento do metal, comportam-se como descontinuidades do metal reduzindo a ductilidade, 

a resistência à fadiga e o aspeto estético dos componentes. A maquinagem é dificultada e a taxa 

de desgaste das ferramentas pode ser afetada negativamente. (Davis, 1993) 

O principal método de remoção de impurezas é feito através do projeto de um sistema 

de gitagem que direcione as regiões do escoamento propícias a apresentar defeitos. O processo 

de baixa pressão permite a separação dos óxidos por diferença de densidade devido à posição 

do tubo de enchimento e ao tempo disponível no reservatório para que ocorra deposição de 

partículas. 

Algumas ligas são mais propícias ao aparecimento de escória que outras. Através da 

manipulação do design da moldação é possível aprisionar ou posicionar a escória de modo a 

Figura 21 – Fluxo de enchimento com e sem sistema de 

enchimento em nascente. (International, 2009) 
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evitar o seu aparecimento na peça a produzir. Contudo, o aparecimento de óxidos e escória em 

ligas de alumínio é problemático pois a sua massa volúmica é muito próxima da massa volúmica 

do alumínio líquido, pelo que a sua separação não ocorre rapidamente pela diferença de 

densidades. Por esta razão o tratamento do banho de alumínio é feito com auxílio de fluxos 

escorificantes aglomeradores de escória para reduzir o aparecimento de escória. 

Densidade do alumínio e seus óxidos (International, 2009):  

𝑨𝒍 − 𝟐. 𝟒𝟏, 𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑 − 𝟑. 𝟗𝟔, 𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑 ∙ 𝟐𝑺𝒊𝑶𝟐 − 𝟑. 𝟏𝟓 

 

  



Revisão bibliográfica 

28 
 

2.7 Métodos para dimensionamento de alimentadores 

Iremos agora abordar técnicas de projeto para alimentadores e sistemas de gitagem 

utilizados como forma de gerar um primeiro projeto de coquilha. 

2.7.1 Estudo da peça 

O alimentador é utilizado para alimentar a contração de solidificação na peça. A 

solidificação é direcionada para o alimentador que deve ter capacidade de compensar esta 

contração.  

O volume de contração é referente à região da peça a alimentar bem como a sua própria 

contração. É preferível ter um alimentador o mais pequeno possível de forma a aumentar o 

rendimento metalúrgico. O volume é definido pelo coeficiente de contração da liga. Para a liga 

AG4Z, utilizada na STA, o coeficiente de contração é 6.6%. (International, 2009) 

A primeira análise a fazer é localizar as regiões mais massivas da peça. Estas regiões são 

denominadas de pontos quentes e são as últimas a solidificar. Este processo permite definir as 

regiões que solidificam primeiro e as necessidades de alimentação da peça.  

Método de Heuver  

O método de Heuver é utilizado 

de forma a avaliar as zonas mais massivas 

localizadas da peça, sendo desenhado um 

circulo dentro da secção da peça de 

forma a avaliar a quantidade de metal 

relativa em diferentes zonas. Este 

processo, embora pouco rigoroso, 

permite obter informação acerca da 

velocidade relativa de arrefecimento para diferentes regiões da peça. 

Permite também definir a direção do fluxo de calor dentro do fluido conforme este 

solidifica. A direção é dada pela relação entre quantidades de calor localizadas. Utilizando esta 

ferramenta é possível definir zonas em que a solidificação pode obstruir a passagem de metal 

impossibilitando o uso de um só alimentador. 

Como é visível na figura 22, no caso à esquerda a alimentação da peça está limitada pelo 

estrangulamento entre duas regiões mais massivas. No caso à direita não existe 

estrangulamento pelo que a alimentação é possível. 

A localização do alimentador deve ser estudada de modo a ter um sistema o mais eficaz 

possível que permita reduzir custos associados ao rendimento metalúrgico e não inserir novos 

problemas como excesso de calor na moldação. 

A velocidade de solidificação deve ser controlada de forma a que o alimentador seja o 

último local a solidificar, permitindo assim que este desempenhe a sua função. Para facilitar esta 

Figura 22 – Exemplo de método de Heuver 
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solidificação lenta pode ser aplicada uma espessura de tinta refratária maior, garantindo que a 

transferência de calor local do alimentador é menor. 

É aconselhável colocar o alimentador em locais que reduzam os custos de remoção 

reduzindo as necessidades de maquinagem da peça. Por este motivo o número de 

alimentadores deve ser o menor possível. Nos casos em estudo, a localização do alimentador 

requer especial atenção devido à prioridade do aspeto visual da peça. 

Em primeira análise, alguns dos critérios podem ser contraditórios sendo que o projeto 

de um sistema de alimentação eficaz é um compromisso entre todos esses fatores. Demasiados 

alimentadores pequenos ou um alimentador grande não são soluções ótimas sendo que, cada 

peça deve ser estudada de forma a obter a moldação mais indicada e que minimize os custos 

gerais de obtenção da peça a produzir. 

 

2.7.2 Método do fator de forma 

O método foi desenvolvido para garantir que não há contração na linha central de uma 

chapa plana com um alimentador à superfície. O método tem por base uma relação entre as 

dimensões planares e a espessura. Sendo que este processo utiliza um valor adimensional, este 

é valido para unidades concordantes, sejam SI ou Imperial: 

𝑆𝐹 = 𝑆ℎ𝑎𝑝𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝐿+𝑊

𝑇
; 𝑉𝐴 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟, 𝑉𝑝 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑃𝑒ç𝑎 

No exemplo da figura 23, 𝐿 = 20𝑚𝑚, 𝑊 = 20𝑚𝑚, 𝑇 = 2𝑚𝑚;  𝑆𝐹 =
20+20

2
= 20 

𝑉min 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 0.25 × 𝑉𝑝 = 0.25 × 20 × 20 × 2 = 0.25 × 800 = 200 𝑚𝑚3 

O valor 0.25 é retirado do gráfico através do valor do 𝑆𝐹. 

Usa-se como regra geral uma relação 

entre a altura e o diâmetro do alimentador de 1, 

pelo que as dimensões finais do alimentador 

cilíndrico são as seguintes: 

𝜋 ×
𝑑2

4
× ℎ = 200 => 𝑑 = ℎ = 6.4 𝑚𝑚 

Desta forma o alimentador teria 

6.4mm de diâmetro e de altura. 

O problema pode também ser 

resolvido de forma analítica usando a seguinte 

expressão (International, 2009): 

𝑉𝐴

𝑉𝑃
= 2.51 × 𝑆𝐹−0.74 

Figura 23 – Método do fator de forma 
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A expressão não é desenvolvida na referência, apenas é referida como uma 

função desenvolvida para evitar o uso do gráfico. As dimensões do alimentador devem 

respeitar o volume definido sendo que este apenas garante um volume de alimentador 

indicado para as dimensões de chapa inserida. 

 

2.7.3 Método geométrico 

Desenvolvido para projetar alimentadores 

laterais, é um método eficaz para ferro fundido. 

Sendo que o método é usado para ferro fundido, o 

uso para ligas de alumínio deve ser estudado. 

O processo baseia-se numa transformação 

do volume de contração cónico (Figura 24) para 

tubular (Figura 25). O volume é cónico devido à 

forma como a solidificação se desenvolve, visível 

na figura 24, esquematizado às camadas desde a 

parede do alimentador para o centro e contração 

do topo. O volume de contração a ter em conta 

deve ser relativo à contração líquida e de 

solidificação. 

Considerando que a contração total é 

referente ao volume do alimentador e da região a 

alimentar, o volume de contração é definido pelo 

diâmetro, 𝐷𝑝, e altura, 𝐻𝑝. Esta contração deve ser 

afetada por um coeficiente de segurança. 

 

𝐻𝑃 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜 contração 

𝐷𝑃 = 𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 

𝑊 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

Para maximizar a eficiência de material no alimentador, 
𝐻𝑝

𝐷𝑝
= 2.5 que resulta 

geralmente num alimentador acima do canal de ataque (𝐻𝑏) em que 
𝐻𝑟

𝐷𝑟
= 1. 

O princípio de funcionamento do método geométrico é assumir que o arrefecimento na 

parede do alimentador se dá à mesma velocidade que a peça. 

  

Figura 24 – Esquema de solidificação em camadas 

Figura 25 – Esquema gráfico do método geométrico 
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Para alimentar chapas de diferentes formatos existe variação de W: 

Chapa (Espessura = E) W=E 

Cubo (Lado = L) W=0.35 L 

Barra (Secção circular, Diâmetro = D) W=2 D 

Barra (Secção quadrada, Lado = L) W=2 L 

 

Através da análise da figura 25 podemos retirar as relações que definem as dimensões 

do alimentador. 𝐷𝑟 = 𝐷𝑝 + 2 × 𝑊, em que r se refere ao alimentador (riser) e p se refere ao 

tubo de contração (pipe). 

𝐻𝑟 = 𝐻𝑝 + 𝐻𝑏 + 𝐻𝑚, em que b se refere à base (abaixo do topo do ataque) e m ao 

espaço entre o ataque e a base do tubo de solidificação. m é considerado como a altura relativa 

a uma margem de segurança. 

2.7.4 Método do módulo 

O método do módulo utiliza o conceito desenvolvido por Chvorinov e assume que o 

arrefecimento no alimentador é semelhante ao da peça. Este método compara o módulo do 

alimentador com o módulo da peça (ou região) a alimentar. 

A regra de Chvorinov foi desenvolvida com a função de calcular o tempo de solidificação 

de metais puros, sendo que a sua utilização para ligas metálicas é possível com a devida 

alteração do valor de B. Esta utiliza três parâmetros para definir o tempo de solidificação de uma 

região: volume da região, área da superfície da região e B.  

𝑡𝑠 = 𝐵 × (
𝑉𝑐

𝐴𝑐
)

2

 [𝑠] 

A constante, 𝐵 [
𝑠

𝑚2] relaciona o material vazado com o material da coquilha. 

 Tabela 7 - Variáveis da equação de Chvorinov 

  

Através da regra de Chvorinov é possível obter um alimentador que solidifica depois da 

região a que se destina. A região a alimentar é definida pelo seu volume e área, e posteriormente 

 
𝑻𝒎 = 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒊ç𝒂𝒐 𝒅𝒐 𝒎𝒆𝒕𝒂𝒍[𝑲] 𝑇0 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑎ç𝑎𝑜[K] 

𝚫𝐓𝒔 = 𝑮𝒓𝒂𝒖𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆𝒂𝒒𝒖𝒆𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐[𝑲] 𝐿 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑎𝑜 [
𝐽

𝑘𝑔
] 

𝒌 = 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒖𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕é𝒓𝒎𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒂 𝒎𝒐𝒍𝒅𝒂ç𝒂𝒐 [
𝑱

𝒌𝒈
] ρ = massa volúmica do metal da moldação [

𝑘𝑔

𝑚3] 

𝒄 = 𝐜𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐨 𝐦𝐞𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐚 𝐦𝐨𝐥𝐝𝐚çã𝐨 [
𝑱

𝒌𝒈 ∙ 𝑲
] 𝑐𝑚 = calor especifico do metal [

𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
] 

𝛒𝒎 = 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐯𝐨𝐥ú𝐦𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐨 𝐦𝐞𝐭𝐚𝐥 [
𝒌𝒈

𝒎𝟑]  
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definido um alimentador cujo módulo seja maior. Assumindo que B é o mesmo para o 

alimentador e para a peça, e através da regra, podemos concluir que o tempo de solidificação 

aumenta quanto maior for o módulo. Ao garantir que o alimentador tem maior módulo que a 

região também se garante que a sua solidificação é mais lenta. 

O módulo mínimo é então definido por: 

 𝑀𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ≥ 𝑥 ∙ 𝐶 ∙ 𝑀𝑝 

O módulo do alimentador é afetado de 𝑥 e 𝐶. A variável 𝑥 é o coeficiente de segurança 

relativo ao metal (Tabela 7). A variável 𝐶 é o coeficiente de segurança relativo à forma de 

enchimento do alimentador e pode ser retirado da tabela 8. 

Tabela 8 - Coeficiente de segurança relativo ao metal vazado 

 

Tabela 9 - Fator de situação do alimentador 

 

 

 

 

O alimentador pode então ser dimensionado de forma a obter um módulo maior ou 

igual a 𝑀𝑎. Além da consideração do módulo é necessário definir o volume do alimentador. O 

volume mínimo é definido como 𝑉𝑎 ≥ 𝑉𝑝 ∙ 𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑣𝑜𝑙ú𝑚𝑖𝑐𝑜 ∙ 2. (Ferreira, 1999) 

 

  

METAL X 

FERRO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 1.0-1.2 

FERRO FUNDIDO PERLÍTICO NORMAL 0.8-1.0 

FERRO FUNDIDO PARA LINGOTEIRAS 0.6-0.8 

FERRO FUNDIDO MALEÁVEL 1.4 

FERRO FUNDIDO ESFEROIDAL 1.4 

AÇO 1.2 

NÍQUEL, CUPRONÍQUEL, METAL MONEL, CUPROALUMÍNIO 1.4 

COBRE, BRONZE, LATÃO 1.2 

LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA 1..4 

LIGAS LEVES 1.4 

Situação do alimentador C 

Alimentador frio 1.1 

Alimentador quente 1 

Alimentador com forte passagem de metal 0.8 – 0.9 

Alimentador com revestimento exotérmico 0.63 – 0.66 
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3 PROJETO DE COQUILHAS 

No trabalho experimental foi desenvolvida uma folha de cálculo no EXCEL para 

dimensionamento do sistema de alimentação e sistema de gitagem. 

Alimentação 

A alimentação é dimensionada pelo uso dos parâmetros da peça ou região da peça a 

alimentar. Utilizando o software SolidWorks é possível retirar o volume e área da peça. O sistema 

utiliza o método do módulo para calcular um alimentador de forma paralelepípeda de modo a 

facilitar a maquinagem da cavidade do alimentador. 

Além dos parâmetros de entrada da peça são usados fatores adequados ao material 

usado. No caso de ligas de alumínio o fator de segurança é de 1.4 para todos os 

dimensionamentos efetuados. 

A forma de enchimento do alimentador também é tida em conta pelo modelo, que para 

o caso das coquilhas para vazamento por gravidade e Durville são usados alimentadores cegos 

cujo fator de segurança é 1.1. A cavidade da coquilha para vazamento por baixa pressão foi 

estudada no âmbito de outra dissertação.  

São definidas as duas condições necessárias para verificar o método do módulo: Volume 

do alimentador e módulo do alimentador. 

A ferramenta solver é utilizada de forma a fazer variar as dimensões do alimentador até 

se obter um alimentador com as condições verificadas. 

Gitagem 

A gitagem é dimensionada tendo por base o tempo de enchimento ótimo. Este tempo é 

definido pela razão de enchimento, 𝑅 = 𝑏 ∙ √𝑊 em que 𝑏 é uma constante relativamente à 

forma e 𝑊 é o peso de metal vazado. A razão de enchimento define o caudal e 

consequentemente o tempo de vazamento. A secção estranguladora para ligas de alumínio, 

cujos sistemas implementados são despressurizados, é a secção do canal de descida. 

O processo é feito iterativamente. Inicialmente o volume considerado é referente às 

peças e alimentação e a segunda iteração considera o volume de toda a gitagem. 

Os valores de viscosidade usados na folha EXCEL para o dimensionamento da gitagem 

foram retirados de (Smithell, 1983) 
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3.1 Projeto de coquilha para vazamento por 

gravidade: 

A coquilha por gravidade foi projetada tendo por base 

uma coquilha cujo sistema de alimentação e gitagem não foi 

calculado. Fez-se então o projeto mecânico em CAD3D das suas 

componentes. 

Começou-se por fazer uma análise da cavidade, visível na 

figura 26, e verificou-se que os puxadores estão orientados da 

mesma forma. 

Através da análise pelo método de Heuver (Figura 27) é 

possível definir uma região estrangulada. Esta região é propícia 

ao aparecimento de defeitos. 

Na figura 28, resultante de simulações 

realizadas pelo software ProCast, podemos verificar 

a existência de um ponto quente na peça. Esta 

região gera um rechupe na peça como é visível na 

figura da direita, após a solidificação. 

  
Figura 27 – Puxador para coquilha por gravidade, 

análise de Heuver 

Figura 26 – Gitagem para coquilha 

por gravidade 

Figura 28 – Simulaçao de puxador para coquilha por gravidade, deteção de pontos quentes 
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De forma a retirar o defeito da peça 

definiu-se uma região do puxador cuja 

alimentação é necessária (Figura 29). 

Devido ao alimentador existente na 

região do ataque, consideramos que o 

volume a retirar é a região assinalada na 

figura 29. Os dados da peça são: 

𝑉𝑝 = 24𝑐𝑚3; 𝐴𝑝 = 77𝑐𝑚2 

O modelo EXCEL desenvolvido utiliza os valores de entrada 𝑉𝑝 e 𝐴𝑝 (volume e área da 

peça) para definir o módulo da peça. O alimentador é dimensionado pelo método do módulo, 

respeitando as condições definidas quanto à situação de enchimento do alimentador e metal 

utilizado. (Ver 3.1.3) 

O módulo é calculado através dos valores de entrada: 

𝑀𝑝 =
𝑉𝑝

𝐴𝑝
=

24

77
= 0.31 𝑐𝑚 

Assim, e devido aos valores referidos anteriormente, para a contração da liga (6.6%), 

𝑥 = 1.4, 𝐶 = 1.1, (𝑥 – coeficiente relativo a ligas de alumínio, 𝐶 – coeficiente relativo à posição 

do alimentador). 

𝑀𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ≥ 𝑥 ∙ 𝐶 ∙ 𝑀𝑝 → 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ≥ 1.4 ∙ 1.1 ∙ 0.31 ≥ 0.48 𝑐𝑚 

𝑉𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ≥ 2 ∙ 𝑉𝑝𝑒ç𝑎 ∙ coef. contração da liga ≥ 3.2 𝑐𝑚3 

 

Através do uso da ferramenta solver disponível no EXCEL podemos definir uma relação 

de dimensões para o caso de um alimentador prismático. O modelo de paralelepípedo do EXCEL 

assume que a superfície de transferência de calor para o exterior não inclui a face inferior por 

onde o metal escoa para a peça. 

Os valores de saída do solver são as dimensões do alimentador bem como a confirmação 

de que o método do módulo é verificado. As condições impostas são: 

𝑀min 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ≥ 0.48 𝑐𝑚   ⋀   𝑉𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ≥ 3.2 𝑐𝑚3 

  

Figura 29 – Definição da região a alimentar 
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Neste caso os valores de saída do EXCEL são os seguintes: 

Tabela 10 - Dimensões do alimentador para processo de gravidade 

 

 

 

 

 

O alimentador dimensionado verifica as condições impostas de volume mínimo e 

módulo mínimo. Este alimentador foi adicionado à cavidade e repetiu-se a simulação realizada 

previamente. Os novos resultados são os seguintes: 

Como podemos ver na figura 30, a aplicação do alimentador deslocou o rechupe da peça 

tal como era desejado. Por fim fez-se uma simulação de toda a cavidade. 

Comprimento 3,36 𝒄𝒎 

Altura 3,36 𝑐𝑚 

Profundidade 1,68 𝑐𝑚 

Volume do alimentador 18,97 𝑐𝑚3 

Área do alimentador 39,51 𝑐𝑚2 

Módulo do alimentador 0,48 𝑐𝑚 

Figura 30 – Simulação do efeito do alimentador na solidificação para o processo de vazamento por gravidade. 

Figura 31 – Simulação de temperatura e contração da gitagem da coquilha para vazamento por 

gravidade. 
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Podemos ver na figura 31 que os pontos quentes estão fora das peças pelo que estas 

não devem apresentar defeitos. As simulações consideraram temperatura de pré-aquecimento 

da coquilha e do metal vazado de 350ºC e 750ºC, respetivamente. 

Foi feito o projeto mecânico da coquilha 

por gravidade visível nas figuras 32 e 33. 

A coquilha é composta por duas meias 

moldações. Nas figuras 32 e 33 podemos ver a 

meia moldação fixa a verde e a meia moldação 

móvel a cinzento. 

A meia moldação fixa, visível nas figuras 

32, 33 e 35, não tem furos para a passagem de 

pinos extratores. Tem três pinos guia e dois 

calços (a amarelo na figura 32). Tem também a 

componente da bacia que é acoplada na face 

superior. 

A meia moldação móvel também tem a 

componente da bacia acoplada na face superior. 

Para situações de armazenamento e transporte 

podemos trancar a coquilha de forma a que esta 

se mantenha fechada. Há três casquilhos guia 

que asseguram o bom enquadramento entre as metades da moldação. 

Figura 32 – Coquilha por gravidada, 

montagem  

Figura 33 – Coquilha por gravidade, vista explodida 

Calços 

Moldação Fixa 
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Esta coquilha tem duas placas reforço, visíveis a roxo e o seu posicionamento é feito 

pelos parafusos dos calços da meia moldação móvel.  

As placas porta extratores estão colocadas entre os calços da meia moldação móvel. As 

chapas estão ligadas por parafusos e prendem a cabeça dos pinos, a azul (figura 33). 

Durante a abertura da coquilha o 

movimento da placa porta extratores é 

limitado. Os pinos extratores são 

empurrados contra o metal vazado e 

removem a peça da coquilha. Esta extração 

é feita em regiões não estéticas da peça. 

Durante o fecho da coquilha os 

pinos limitadores de curso batem contra a 

meia moldação fixa recolhendo os 

extratores para a posição de vazamento, 

posição da figura 34. 

A placa reforço é responsável por 

suportar o sistema hidráulico de machos. 

Devido às forças aplicadas nos machos é 

usado um par de calços para a região de 

montagem do cilindro hidráulico. Quando o 

metal é vazado os machos são forçados 

contra a coquilha e quando a solidificação 

está concluída os machos são recolhidos. A 

quadra fica desimpedida e pode então ser aplicado o movimento de extração. 

  

Figura 35 – Coquilha por gravidade, meia moldação fixa 

Figura 34 – Coquilha por gravida, meia moldação móvel 

Sentido do movimento 

de abertura da coquilha 
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3.2 Coquilha de baixa pressão 

A coquilha de baixa pressão projetada 

é a continuação do trabalho do Eng. Miguel 

Alves no âmbito do projeto da STA. Na sua 

dissertação foi feita a análise da simulação da 

figura 36. (Alves, 2015) 

A gitagem projetada tem os rechupes 

nos alimentadores pelo que o projeto da 

coquilha pode ser feito com a cavidade 

fornecida. 

A coquilha, visível nas figuras 37 e 38, 

foi projetada em CAD3D usando o catálogo 

online disponibilizado por HASCO.  

 

  

Figura 38 – Coquilha por baixa pressão, visão explodida 

Figura 37 – Coquilha por baixa pressão, montagem 

Figura 36 – Resultado das simulações de porosidade para a 

cavidade projetada no âmbito da dissertação de Miguel 

Alves. 
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Figura 39 – Coquilha por baixa pressão, peças retiradas do catálogo HASCO 
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Começou-se por selecionar as placas moldantes adequadas à cavidade. A moldação com 

296𝑚𝑚 de altura e 496𝑚𝑚 de comprimento permite maquinar a cavidade. A espessura total 

da cavidade é de 33𝑚𝑚, sendo que cada placa tem profundidade de cavidade de 16.5𝑚𝑚. As 

placas moldantes têm 46𝑚𝑚 de espessura, valor mínimo disponível para o catálogo da HASCO 

com os valores de altura e comprimento definidos. 

A placa reforço tem as mesmas dimensões que a placa moldante, sendo que a espessura 

é 36𝑚𝑚. Ao contrário do que aconteceu com a coquilha por gravidade, que apenas tem uma 

placa reforço na moldação móvel, a coquilha projetada tem placa reforço em ambas as metades 

da moldação. 

As placas moldantes vêm com furação para os pinos e casquilhos guia. As dimensões dos 

casquilhos e pinos são padronizadas de acordo com as furações. 

Os pinos extratores são comprados com comprimento maior que o necessário e 

posteriormente cortados de acordo com a necessidade. Os extratores têm comprimentos entre 

105𝑚𝑚 e 121𝑚𝑚. Foram usados dois diâmetros diferentes para diferentes posições de 

extração da peça. 

Os parafusos usados são retirados da livraria do SolidWorks e são normalizados segundo 

a norma ISO. 
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3.3 Coquilha rotativa 

O projeto da coquilha rotativa foi desenvolvido a partir do 

puxador na figura 40. 

Começou-se por analisar a solidificação da peça em 

diferentes posições e a localização dos pontos quentes 

resultantes. Recordemos agora que a coquilhadora existente na STA permite uma rotação entre 

os 0º e os 90º com a horizontal. 

Foi utilizada a malha da figura 41 e os parâmetros de simulação da figura 43. 

A simulação da 

solidificação foi realizada com 

temperatura de vazamento de 

720ºC e temperatura de pré-

aquecimento da coquilha de 

350ºC. A liga usada, tal como nas 

simulações prévias, é AG4Z. O 

arrefecimento é feito a ar. 

Obtiveram-se os seguintes 

resultados: 

  

Figura 40 – Puxador para coquilha 

Durville 

Figura 42 – Coquilha Durville, Pontos quentes para diferentes orientações de solidificação da peça e coquilha. 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 41 – Malha utilizada na simulação da solidificação para o processo 

Durville 
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Figura 43 – Parâmetros usados nas simulações para processo Durville 
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Na figura 42 podemos ver os resultados das diferentes posições de solidificação 

simuladas. Como podemos verificar pela análise dos resultados, vamos considerar que as 

posições (c) e (d) solidificam no sentido da região estética da peça e que não são aceitáveis. 

As orientações (a) e (b) apresentam melhores resultados quanto à posição dos pontos 

quentes. O caso (b) apresenta uma melhor solução pois o ponto quente está mais longe da 

superfície, e mais próximo de regiões não estéticas da peça que permitem a sua alimentação. 

O sistema deverá ter uma rotação entre os 30º (arranque) e os 60º (fim de rotação e 

posição de solidificação) relativamente à horizontal. 

Começou-se for fazer um grupo de layouts para a gitagem, visível na figura 44.  

 

Tabela 11 - Caracterização dos layouts 

 

O layout (1) tem o plano de apartação no plano de simetria da gitagem. A posição de 

solidificação é semelhante à do projeto de vazamento por gravidade. É 

necessário o uso de alimentador cego, semelhante ao caso da coquilha por 

gravidade. A quadra é obtida através do uso de um sistema de machos 

hidráulicos. 

O layout (2), cujo plano de apartação também é coincidente com o 

plano de simetria, é semelhante à gitagem desenvolvida para vazamento 

por baixa pressão, em que os alimentadores estão colocados entre o canal 

de descida e a peça. O uso de sistema de machos hidráulico é necessário. 

Os colos estão na região estética da peça, motivo pelo qual o layout (2) 

não é uma boa solução.  

O layout (3) cujo plano de apartação pode ser visto na figura 45 

necessita de alimentador cego cuja posição deve respeitar a informação 

retirada da simulação (b). O layout dispensa o uso de machos hidráulicos 

Condição Layout (1) Layout (2) Layout (3) 

Posição do ataque/colo do alimentador Razoável Mau Razoável 

Uso de sistema de machos hidráulicos Sim  Sim  Não  

Dimensões das placas moldantes Pouco compacto Pouco compacto Compacto 

Figura 44 – Layouts (1), (2) e (3) para o processo Durville 

Figura 45 – Plano de 

apartação para layout 3 
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para a quadra pois o movimento de abertura da coquilha é concordante com o movimento de 

extração da quadra. 

Sendo a posição de solidificação (b) a que oferece melhor posicionamento do ponto 

quente relativamente à superfície da peça, esta é a escolhida para o projeto.  

O layout selecionado para o projeto foi o (3) devido à remoção do sistema de machos 

hidráulicos e a sua compacidade. 

Utilizando o modelo EXCEL para dimensionar o alimentador e com os valores de entrada: 

𝑉𝑝 = 47; 𝐴𝑝 = 116 

O fator de alimentação pela peça 

(𝐶 = 1.1) e coeficiente de segurança 

(𝑥 = 1.4) permitem obter o seguinte 

alimentador: 

 Tabela 12 - Dimensões de alimentador para peça 
do processo Durville 

 

O sistema de gitagem foi 

dimensionado tendo em consideração 

que os sistemas de vazamento para ligas 

de alumínio são despressurizados tal como referido anteriormente na tabela 6. Assim, usou-se 

uma razão de 1:4:4 para a razão de secções da gitagem. 

Começando por definir a massa de metal a utilizar. Cada vazamento permite obter 4 

puxadores sendo que cada um deles tem o seu próprio alimentador. Desta forma o volume de 

metal a vazar é de: 4 × (47 + 41.66) = 355𝑐𝑚3, que equivalem a 𝑊 =  0.96 𝑘𝑔 de alumínio. 

De acordo com Rashid e Anjo é possível estimar o tempo de enchimento através da taxa 

de enchimento. Sendo que o puxador tem espessura mínima de parede de 12mm. (Rashid) 

(Anjo) 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑅 = 𝑏 ∙ √𝑊, 𝑏 = 0.87. Desta forma o valor de 𝑅 = 0.85 [kg/s].  

 Tabela 13 - Constante b para calculo de tempo de enchimento 

  

Comprimento 4.37 𝑐𝑚 

Largura 4.37 𝑐𝑚 

Profundidade 2.18 𝑐𝑚 

Volume do alimentador 41.66 𝑐𝑚3 

Área do alimentador 66.77 𝑐𝑚2 

Módulo do alimentador 0.62 𝑐𝑚 

Espessura de parede, e e < 6 mm 6 < e < 12 mm 12 mm < e 

Constante b 0.99 0.87 0.47 

Figura 46 – Posição de solidificação e esquema de plano de 

apartação e alimentador 
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O valor de 𝑅𝑎 =
𝑅

𝑘∙𝑓
, taxa de enchimento ajustada, em que 𝑘 é considerado como 1 para 

ligas leves.  

Para canais de descida com secção variada, 𝑓 = 0.9  

𝑅𝑎 =
0.85

1 ∙ 0.9
= 0.94[kg/s] 

𝑡 =
𝑊

𝑅𝑎
=

0.96

0.94
= 1 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 

Em seguida, a definição da pressão na base do canal de descida e que representa a altura 

manométrica disponível no fundo do canal de descida é feita por: 

ℎ𝑝 = 𝐻 − 0.5
ℎ12

ℎ2
 

𝐻 = 200𝑚𝑚, altura do canal de descida. ℎ1 = 125𝑚𝑚, dimensão da peça acima da 

cota do colo de ataque, na vertical. ℎ2 = 125𝑚𝑚, dimensão total da peça, segundo a vertical.  

ℎ𝑝 = 137.5𝑚𝑚 

A área estranguladora é então definida por (𝐶 = 0.8):  

𝐴𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 =  
𝑊

ρ∙t∙C∙√2∙𝑔∙ℎ𝑝
[𝑆𝐼] = 2.67𝑐𝑚2  

Sabendo que a queda de metal se dá desde os 200mm, é necessário considerar que o 

metal vazado tem energia para entrar no canal de descida. Desta forma utiliza-se como valor de 

cota acima da entrada do canal de enchimento um valor relativo à cota da bacia, considerando  

50𝑚𝑚. Desta forma a área de entrada do canal de descida é dado por: 

𝐴𝑒𝑛𝑡.  𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑖𝑑𝑎 = 𝐴𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 ∙
√𝐻𝑆𝑒𝑐çã𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

√𝐻𝑆𝑒𝑐çã𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑖𝑑𝑎

= 5,96𝑐𝑚2 

 Desta forma o canal de descida está dimensionado sendo que a sua secção de entrada 

tem 5.96𝑐𝑚2 e a secção de saída do canal de descida, secção estranguladora, tem 2.67𝑐𝑚2. 

Assim, podemos calcular a secção estranguladora, a secção nos canais de distribuição e 

a secção nos ataques sabendo que a razão de áreas é 1:4:4. Sendo que as áreas calculadas são 

a primeira iteração, o valor da área total dos ataques e do canal de distribuição são valores não 

definitivos. 

𝐴𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 2.67𝑐𝑚2 ;  𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 = 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 = 10.67 𝑐𝑚2 
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Respeitando as secções definidas, o volume total da gitagem é de 

aproximadamente 480𝑐𝑚3, e 𝑊 = 1.3𝑘𝑔. 

 

Desta forma, a segunda iteração considera o volume dos puxadores, alimentadores e 

canais de descida e distribuição. 

𝑅 = 𝑏 ∙ √𝑊 = 0.99 

𝑅𝑎 =
0.99

1 ∙ 0.9
= 1.1 

𝑡 =
1.3

1.1
= 1.2 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

ℎ𝑝 = 𝐻 − 0.5
ℎ12

ℎ2
= 137𝑚𝑚 

𝐴𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 =  
𝑊

ρ ∙ t ∙ C ∙ √2 ∙ 𝑔 ∙ ℎ𝑝

[𝑆𝐼] = 3.1𝑐𝑚2 

𝐴𝑒𝑛𝑡.  𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑖𝑑𝑎 = 6.94𝑐𝑚2 

  

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 = 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 = 4 ∙ 𝐴𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 12.41 𝑐𝑚2 

Visto que o enchimento é feito por rotação, as velocidades de enchimento nunca 

poderão atingir as velocidades máximas referidas. 

  

Figura 47 – Gitagem para processo Durville, sem 

região da bacia 
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A posição inicial do vazamento é de 30º com a horizontal. A posição final e de 

solidificação é de 60º com a horizontal tal como podemos ver na figura 48. 

 

A coquilha começou novamente por ser projetada pelas dimensões da gitagem. No caso 

da coquilha para o processo Durville a gitagem tem 230𝑚𝑚 de altura, 281𝑚𝑚 de comprimento 

e 53𝑚𝑚 de espessura. Na figura 49 podemos ver as dimensões das duas placas selecionadas. 

 

  

Figura 49 – Coquilha Durville, placas moldantes 

Figura 48 – Posição inicial de vazamento (esquerda) e posição final de vazamento 

(direita) para a coquilha do processo Durville 
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Devido à forma do plano de apartação, os pinos e casquilhos guia são diferentes. Temos 

as dimensões das combinações na figura 50. 

 

 

A coquilha projetada para o processo Durville tem a vantagem de não usar sistema de 

machos hidráulico pelo que a coquilha é mais compacta e não necessita de acoplamentos extra 

para o seu funcionamento, como podemos ver nas figuras 51 e 52. 

Os documentos CAD de todos os projeto mecânicos realizados serão entregues ao INEGI 

bem como o ficheiro EXCEL. 

  

Figura 50 – Coquilha Durville, pinos e casquilhos guia 

Figura 51 – Coquilha Durville, montagem 
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4 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

A dissertação realizada permitiu obter conhecimentos relativos a um dos processos mais 

abrangentes da indústria metalúrgica. A produção de peças por vazamento em moldações 

permanentes é a que oferece menores custos quando se pretendem grandes séries. 

A necessidade de conhecimentos de engenharia, essencialmente mecânica de fluidos e 

transferência de calor, é fundamental para a compreensão dos fenómenos responsáveis pelo 

aparecimento de defeitos, devido aos problemas de escoamento do enchimento e solidificação. 

O apoio de software de simulação é indispensável, pois os métodos tradicionais de 

cálculo não têm capacidade de prever de forma tão rigorosa como os métodos de cálculo 

computacionais. O uso do software ProCast permitiu uma análise mais detalhada da 

solidificação e permitiu fazer escolhas de forma mais fundamentada. 

A análise de layouts deve ser feita de acordo com o que foi feito na dissertação, 

começando por analisar a peça e localizar as regiões com necessidade de alimentação. O uso de 

uma ferramenta como o EXCEL permite obter um valor base para o dimensionamento do 

sistema de alimentação e do sistema de gitagem que posteriormente deve ser analisado e 

verificado em simulação e produção. 

A escolha do material adequado é indispensável para a obtenção das características 

desejadas. A necessidade de usar uma liga cuja anodização seja possível e com as características 

estéticas adequadas faz da liga AG4Z uma liga indicada para a produção das peças da STA. 

A continuação do trabalho feito nesta dissertação passa por implementar e testar os 

resultados das coquilhas projetadas.  

A coquilha por gravidade já simulada deve ser testada e verificar se os resultados obtidos 

na simulação representam as peças produzidas. 

A coquilha para o processo de baixa pressão deve ser produzida e o vazamento das peças 

deve ser comparado com os resultados obtidos. 

A coquilha para o processo Durville deve ser simulada de forma a verificar se o 

dimensionamento do sistema de alimentação e gitagem permitem obter peças sãs. 

Posteriormente a coquilha deve ser produzida e testada de forma a confirmar os resultados 

obtidos. 
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6 ANEXOS 

6.1 Anexo 1 

Anexo 1 – Tabela exemplo de composições de tintas 

 


