
Resumo  

A presente tese tem como objectivo principal o desenvolvimento de modelos computacionais 

orientados para a análise do comportamento térmico e termo-mecânico de peças vazadas em 

moldações metálicas.  

Tendo em consideração os objectivos enunciados, são desenvolvidos dois modelos computacionais 

distintos, orientando-se um para a análise do problema da solidificação em presença de convecção 

natural e o outro para o estudo do comportamento termo-elasto-viscoplástico das peças vazadas e 

respectivas moldações.  

Relativamente ao problema térmico, a libertação de calor latente que acompanha a solidificação é tida 

em conta através do Método da Entalpia. Formula-se um elemento finito especial de nós coincidentes 

para modelar a transferência de calor na interface peça-moldação. Simula-se a influência da 

convecção natural no ferro fundido líquido, antes da sua solidificação, desenvolvendo-se um 

programa computacional, baseado no Método dos Elementos Finitos, para análise de escoamentos 

laminares, bidimensionais ou axissimétricos, de fluidos viscosos e incompressíveis, em condições de 

convecção natural em regime transitório ou estacionário. Permite-se a possibilidade do tratamento, 

em simultâneo: de domínios líquidos e sólidos, admitindo-se que nestes últimos a transferência de 

calor se processa por condução. Esta possibilidade, aliada à utilização do elemento de interface, 

permite o estudo de situações reais em que se pretende simular a solidificação de ferros fundidos 

vazados em moldações metálicas, na presença de convecção natural. São, ainda, apresentados e 

comparados vários métodos destinados a simular o anulamento das velocidades de escoamento após 

a solidificação.  

Em relação ao comportamento termo-mecânico, apresentam-se os procedimentos relativos à análise 

termo-elasto-viscoplástica, introduzindo alguns aspectos particulares da sua aplicação ao estudo de 

peças vazadas em moldações metálicas, nomeadamente a consideração da deformação de 

transformação de fase e a adopção de um algoritmo termo-elasto-viscoplástico com correcção 

iterativa, o qual se justifica, devido à necessidade de modelar o problema de contacto na interface 

peça-moldação. Este problema de contacto, de características altamente não lineares, obrigou ao 

desenvolvimento de um elemento finito especial. Permite-se a actualização do coeficiente de 

transmissão de calor na interface peça-moldação, em função da possível formação de camada de ar. 

O aumento de volume característico do ferro fundido em que haja precipitação de grafite é tido em 

conta através da definição do coeficiente de dilatação térmica em função do volume específico e da 

temperatura.  

Por fim a aplicabilidade do modelo computacional desenvolvido para a análise do comportamento 

termo-mecânico de peças vazadas em moldações metálicas é ilustrada através da apresentação e 

discussão dos resultados relativos ao estudo de uma peça real, a qual foi instrumentada com vários 

termopares, permitindo-se, assim, confrontar os resultados da simulação com os valores das 

temperaturas medidos experimentalmente.  



Abstract  

The main objective of the current thesis is the development of computational models for the analysis of 

the thermo-mechanical behaviour of casting iron using metallic moulds.  

Considering these objectives, two distinct finite element programs have been developed. One for the 

solidification problem in the presence of natural convection and the other for the study of the thermo-

elasto-viscoplastic behaviour of the casted pieces and respective moulds.  

With regard to the thermal problem, the latent heat evolution effect has been taken into account by the 

Enthalpy Method. A special finite element with coincident nodes has been derived to model the heat 

transfer at the metal-mould interface. The influence of the natural convection in the liquid iron, before 

the solidification, has been studied. A finite element program has been developed to model the 

laminar, two dimensional and axissimetric, flow of viscous incompressible fluids under natural 

convection conditions; it is possible to deal with liquid and solid domains at the same time. This 

possibility together with the use of the interface element, allows the study of real situations, like the 

simulation of the solidification of cast iron poured on metallic moulds. Several techniques to account 

for the velocity suppression in solidified zones have been tested and compared.  

A finite element model of the thermo-mechanical phenomena occurring during the solidification and 

cooling of ductile cast iron is presented. Heat conduction has been assumed for the heat transfer 

analysis and an elasto-viscoplastic model has been employed to predict the development of the 

thermal stresses an strains. Special finite elements with coincident nodes are formulated for model the 

mechanical contact at the metal-mould interface. The local heat transfer coefficient between the 

casting and the mould may be dependent on the air gap formation. An iterative procedure is required 

to take into account the contact non-linearity. The expansion of the ductile cast iron, due to the 

precipitation of the graphite, has been accounted for by the thermal dilatation coefficient defined as a 

function of the iron specific volume and temperature.  

The model presented in this thesis has also been tested against the experimental measurements 

obtained in a real casting.  


