
Resumo 

O desenvolvimento do processo de vazamento de ferro fundido dúctil em coquilha, depende em 

grande parte, da capacidade de se contruirem coquilhas que suportem as solicitações térmicas e 

mecânicas.  

O objectivo de uma coquilha, é permitir retirar da sua cavidade moldante o número de peças para a 

qual foi projectada, e essas peças deverão ter a qualidade requerida pelo cliente.  

Alguns aspectos que têm sido objecto de estudo nas coquilhas são:  

- o sistema de gitagem;  

- o sistema de ejecção;  

- os machos;  

- o sistema de fixação da coquilha à coquilhadora;  

- a distribuição das peças na coquilha e o número de cavidades moldantes por coquilha;  

- o processo de obtenção das coquilhas, que condiciona o preço e a rapidez de fabrico;  

- os materiais das coquilhas;  

- os parâmetros de vazamento i.e. a temperatura de vazamento, tempo de permanência das peças no 

interior da coquilha antes da extracção, etc  

- as pinturas aplicadas na cavidade moldante;  

- a temperatura de pré-aquecimento;  

- o arrefecimento;  

- a espessura da coquilha;  

O objectivo da presente Tese é estudar a evolução das temperaturas na coquilha, problema térmico), 

e as tensões que resultam dos gradientes térmicos instalados (problema termo-mecânico).  

Alguns parâmetros a estudar serão:  

1- a influência das barreiras térmicas, e  

2- a influência das espessuras das peças e das coquilhas,  

sobre o ciclo térmico das coquilhas (nomeadamente na temperatura máxima atingida).  

Os factores atrás referidos contribuem para o comportamento global da coquilha e, em ultima análise 

condicionam a sua utilização em boas condições ou pelo contrário conduzem à fissuração, empeno, 

oxidação e perda de capacidade funcional.  



A Tese refere com particular ênfase o vazamento em coquilha por gravidade de ferros fundidos 

nodulares. Os fenómenos que se passam em outros processos que utilizam moldes metálicos não 

são contudo particularmente diferentes.  

A explicação deste enquadramento baseia-se no facto de o local de realização da Tese ser uma 

unidade de I&D vocacionada para o desenvolvimento do processo (CETECOFF - Fundição e Novas 

Tecnologias, unidade pertencente ao INEGI - Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial.  

Neste centro tem vindo a ser desenvolvida a tecnologia do vazamento em coquilha de ferro fundido 

nodular, nomeadamente:  

1- um robô inteligente de controle de temperaturas nas coquilhas; 

2- coquilhas de espessura fina em ferro fundido ferritico cinzento -SILAL-, com um sistema de fixação 

central à coquilhadora;  

3- inoculação e nodularização no jacto;  

4- austêmpera directa;  

5- sistema de transporte de fundidos quentes da coquilhadora para um forno de banho de sais para o 

tratamento de austêmpera directa.  


