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Projeto e Otimização de um Molde de Precisão

Resumo
A presente dissertação, realizada na Celoplás, teve como objetivo inicial o projeto de um
molde por engenharia inversa. Após o projeto, o seu foco incidiu na análise de funcionamento
do molde para a enumeração de aspetos a melhorar no mesmo. Dessa análise resultaram a
sugestão e implementação de alterações no molde e o estudo das implicações das mesmas na
peça produzida.
Para a execução dos objetivos propostos, começou-se por desenhar, no software NX 10, a
peça produzida pelo molde em estudo. Seguiu-se o projeto do molde no mesmo software,
através de análise visual, medições e análise de um desenho bidimensional de conjunto. A par
com o projeto, realizou-se um ensaio de produção para estudar patologias e aspetos a
melhorar no molde, bem como o impacto de alterações em variáveis de entrada no processo
produtivo. Das conclusões retiradas, foram sugeridas e implementadas melhorias no molde,
verificadas através de simulações em Moldex3D R15.
Do primeiro ensaio de produção, com as condições de processamento predefinidas, obteve-se
um desvio médio de 0.195 mm em relação às dimensões nominais (com uma dimensão fora
da tolerância) e temperaturas médias de 94.5 ºC no lado fixo e de 81.3 ºC no lado móvel. Este
ensaio permitiu inferir quanto à causa provável de defeitos visuais encontrados nas peças: os
sistemas de ventilação e de controlo de temperatura. Da alteração destes sistemas, resultou um
desvio médio de 0.145 mm em relação às dimensões nominais (com zero dimensões fora da
tolerância) e temperaturas médias de 69.0 ºC no lado fixo e de 66.5 ºC no lado móvel. Além
disso, foi possível eliminar problemas de enchimento através de uma melhor extração de
gases no molde.
Dessa forma, o estudo efetuado nesta dissertação permitiu tirar conclusões quanto à
importância de ferramentas CAD/CAE/CAM, através das quais foi possível projetar um
molde e implementar melhorias que resultaram em dimensões, em média, 0.05 mm mais
próximas da nominal, e um molde com uma redução de temperatura de 25.5 ºC no lado fixo e
de 14.8 ºC no lado móvel. Estes resultados permitiram concluir quanto à relação intrínseca
entre os sistemas de controlo de temperatura e ventilação de um molde e a qualidade da peça
produzida.
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Abstract
This dissertation, held at Celoplás, had as initial objective the design of a mold by inverse
engineering. After the project, its focus changed to the analysis of the mold in operation, to
analyze it and enumerate aspects to improve in it. From there, changes to the mold were
suggested and implemented and the improvements introduced by them in the produced parts
were studied.
To accomplish the proposed objectives, the part produced by the mold was designed in the
software NX 10. Following that, the mold was also designed in the same software, using
visual analysis, measurements and analyzing a 2D drawing of the mold. Along with the
project, a production test was conducted to study pathologies and aspects to improve in the
mold, as well the impact of changes in input variables in the production process. Then, mold
improvements were suggested and implemented, which were verified through simulations in
Moldex3D R15.
From the first production test, with the predefined processing conditions, an average deviation
of 0.195 mm from the nominal dimensions (with one dimension out of tolerance) was
measured, and average temperatures of 94.5 ºC on the fixed side and 81.3 ºC on the moving
side were also measured. This production test allowed to infer as to the probable cause of
visual defects found in the parts: venting and temperature control systems. From the reforms
implemented in these systems, an average deviation of 0.145 mm from the nominal
dimensions (with zero dimensions out of tolerance) was measured, and average temperatures
of 69.0 ºC on the fixed side and 66.5 ºC on the moving side were also measured. In addition,
it was possible to achieve a better extraction of trapped air which resulted in totally filled
parts.
The study carried out in this dissertation allowed to draw conclusions about the importance of
CAD/CAE/CAM tools, through which it was possible to design a mold and implement
improvements on it that resulted in dimensions, on average, 0.05 mm closer to the nominal
ones, and a mold with a temperature reduction of 25.5 ºC on the fixed side and 14.8 ºC on the
moving side. These results allowed to conclude on the intrinsic relationship between the
venting and temperature control systems of a mold and the quality of the produced part.
Keywords: polymer, thermoplastic, mold, injection, cooling, venting
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Projeto e Otimização de um Molde de Precisão

1 Introdução
1.1 Enquadramento do projeto
Ao abrigo da unidade curricular "Dissertação" do 5º ano do Mestrado Integrado em
Engenharia Mecânica - opção "Produção, Conceção e Fabrico" - da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto (FEUP), realizou-se este projeto na empresa Celoplás, sediada em
Grimancelos. O projeto foi denominado por "Projeto e Otimização de um Molde de Precisão"
e foi orientado pelo Sr. Eng. João Cortez e pela Prof.ª Dra. Ana Reis, representando,
respetivamente, a empresa Celoplás e a FEUP.
1.2 Situação da indústria dos moldes em Portugal
O emergir da indústria portuguesa de moldes pode ser apontado para o final da primeira
metade do século XX. Este início deu-se na Marinha Grande, aproveitando o conhecimento
acumulado da indústria do vidro nessa cidade (Gomes 2005).
A partir do seu aparecimento em Portugal, esta indústria tem vindo a crescer e a
consolidar a sua notoriedade no mercado internacional, dado ter-se mantido na vanguarda em
termos tecnológicos e a corresponder às necessidades de um mercado cada vez mais exigente.
Segundo dados de 2016, este setor apresenta 515 empresas, empregando cerca de
10460 pessoas. Portugal encontra-se entre os principais fabricantes mundiais de moldes,
principalmente na injeção de plásticos (8º produtor a nível global, 3º a nível europeu). As
exportações destinaram-se a 93 países distintos. Quanto à tipologia de clientes, a indústria
automóvel domina com 82%, seguida da embalagem (8%). Em 2017, pelo sexto ano
consecutivo, foram batidos os recordes anuais de exportação (valor superior a 675 milhões de
euros) e de produção (794 milhões de euros) desta indústria (Cefamol 2018). A Figura 1
apresenta a balança comercial da indústria portuguesa de moldes entre 2010 e 2017 (anos no
eixo das abcissas e milhões de euros no eixo das ordenadas).

Figura 1 - Balança comercial da indústria portuguesa de moldes entre 2010 e 2017 (Cefamol 2018)
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Sendo assim, é neste contexto de competência e prosperidade que se enquadra a
Celoplás, Plásticos para a Indústria S.A.
1.3 Apresentação da Celoplás
A Celoplás, Plásticos para a Indústria S.A. foi fundada em 1989, contando hoje com uma área
total de 25.000 m2 e 11.500 m2 de área coberta. A sua equipa ultrapassa os 160 trabalhadores
e trabalha durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Figura 2 apresenta o logótipo da
empresa.

Figura 2 - Logótipo da Celoplás (Celoplás 2018)

A empresa dispõe de mais de 70 máquinas de injeção que, através do processo de
moldação por injeção ou microinjeção, produzem mais de 200 milhões de componentes
técnicos de elevada precisão por ano, utilizando mais de 200 tipos diferentes de materiais
termoplásticos, termoendurecíveis ou silicones. As suas competências técnicas permitem
acompanhar o projeto, desenvolvimento e fabrico de uma peça a produzir.
A Celoplás é uma referência nacional e reconhecida internacionalmente no fabrico de
moldes de alta precisão, incluindo moldes para peças à escala micro. Dos seus processos de
fabrico e de validação destacam-se a retificação CNC, maquinação de 5 eixos, eletroerosão
por penetração e por fio, microeletroerosão, gravação e corte a laser e soldadura a laser.
A aposta constante na automatização dos processos produtivos gera um elevado grau
de precisão dos produtos fabricados e diminuição de desperdício. A produção é apoiada por
equipamentos modernos de inspeção, medição, registo e controlo do processo totalmente
automatizados e conta com a possibilidade de produção em Sala Limpa classe 100000.
A Celoplás promove uma cultura de zero defeitos e um ambiente orientado para a
qualidade, inovação e sustentabilidade ambiental, sendo certificada de acordo com as normas
ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 e NP 4457 (Celoplás 2018).
1.4 Objetivos do projeto
Os objetivos a que esta dissertação se propõe são os seguintes:
•

Projeto de um molde por engenharia inversa (a partir de um molde do qual a Celoplás não
possui o projeto);

•

Análise e compreensão de aspetos relacionados com o molde e o processo de injeção;

•

Após a análise do projeto e funcionamento do molde, sugestão de alterações de forma a
alcançar melhorias em aspetos qualitativos e quantitativos nas peças produzidas;

•

Implementação das alterações sugeridas;

•

Análise das alterações implementadas através de peças produzidas.
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1.5 Método seguido no projeto
O método seguido para executar os objetivos expostos no ponto anterior foi o seguinte:
1. Adquirir conhecimentos relativos à área dos moldes;
2. Desenhar a peça produzida pelo molde escolhido;
3. Através de análise visual, medições com recurso a paquímetro e análise de um
desenho bidimensional de conjunto disponível, projetar o molde por engenharia
inversa;
4. Aliado à análise do projeto criado, efetuar um ensaio de produção real para detetar
quais as patologias e aspetos a melhorar no molde;
5. No ensaio de produção, retirar também conclusões quanto ao impacto de alterações
em variáveis de entrada no processo produtivo;
6. Sugerir melhorias no molde, conjuntamente com simulações no Moldex3D das
mesmas;
7. Implementar e analisar as sugestões escolhidas após novo ensaio, para retirar
conclusões quanto à efetividade das alterações.
1.6 Estrutura da dissertação
Estruturalmente, esta dissertação está dividida nos seguintes capítulos:
•

“Polímeros”, no qual se abordam características e propriedades dos polímeros, com
especial foco nos termoplásticos;

•

“Moldação por injeção”, no qual se abordam os dois componentes principais deste
processo, a máquina de injeção e o molde (incluindo tipos e componentes), além do
ciclo de moldação;

•

“Aços nos moldes de injeção de plásticos”, no qual se abordam os aços mais
comummente utilizados na injeção de plásticos, e os processos de fabrico (fresagem,
torneamento, retificação e eletroerosão) e tratamentos (térmicos, termoquímicos e
revestimentos) de que são alvo;

•

“Peça produzida e projeto do molde”, no qual se apresenta a peça que o molde produz
e o projeto do molde, com detalhe;

•

“Análise e estudo de melhorias no molde”, no qual se analisa a situação encontrada na
refrigeração e escape de gases do molde, se procede a um ensaio, se propõem
alterações ao molde, se implementam as alterações e se procede a um segundo ensaio,
para avaliar o impacto das alterações implementadas;

•

“Conclusões e perspetivas de trabalho futuro”, no qual se retiram conclusões quanto
ao projeto do molde, à efetividade (ou não) das alterações introduzidas e à sugestão de
trabalhos futuros.
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2 Polímeros
2.1 Introdução
Um polímero é uma macromolécula, composta por unidades estruturais em repetição,
designadas por monómeros (Comissão Europeia 2007). A estrutura molecular destes materiais
é a responsável pelas suas propriedades intrínsecas.
A sua estrutura é composta por elementos químicos como o carbono, oxigénio,
hidrogénio, cloro, azoto e enxofre. Através destes, é possível criar diferentes polímeros a
partir de diferentes combinações dos elementos e obter uma larga variedade de produtos finais
diferentes (Campo 2007).
A produção das macromoléculas é feita por um processo denominado por
polimerização, no qual as moléculas simples reagem entre si e formam cadeias longas.
Existem dois tipos fundamentais de polimerização (Mita, Stepto, e Suter 1994):
•
•

Poliadição: o crescimento das cadeias moleculares é desenvolvido por reações de
adição entre moléculas com grau de polimerização diferente;
Policondensação: o crescimento das cadeias moleculares é desenvolvido por
reações de condensação entre moléculas de todos os graus de polimerização.

Os monómeros que pertencem ao grupo de produtos orgânicos de grande volume são,
na atualidade, produzidos a partir de matéria-prima petroquímica, como o petróleo bruto ou
gás.
Em termos gerais, o plástico é um material com baixas densidade, rigidez,
condutividade térmica, condutividade elétrica e resistência mecânica, boa resistência química
e elevado coeficiente de expansão térmica. No entanto, diferentes famílias de polímeros
possuem propriedades muito díspares, como se apresentará no seguimento desta secção.
Uma peça polimérica apresenta normalmente várias vantagens em relação aos
materiais convencionais, como redução de peso (para o mesmo volume), facilidade em
produzir formas complexas (sem necessidade de operações de acabamento), redução de custos
e facilidade em obter especificidades diferentes através de aditivos (como a escolha de cor).
As principais desvantagens são a temperatura de serviço baixa e a elevada contração.
Uma das classificações utilizadas para distinguir polímeros é a sua origem. Nessa
consideração, existem os polímeros naturais (como a lã), os polímeros naturais quimicamente
modificados (como os plásticos de celulose) e os polímeros sintéticos. Estes últimos são os
especialmente interessantes para a indústria dos moldes e podem subdividir-se em
elastómeros, termoendurecíveis e termoplásticos (Comissão Europeia 2007). A Figura 3
apresenta estas classificações esquematicamente.
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Figura 3 - Classificação dos polímeros sintéticos (Rodrigues 2010)

Os elastómeros apresentam redes moleculares com baixa densidade de reticulações e
são bastante elásticos, pelo que as suas dimensões variam bastante quando submetidos a
tensões, mas voltam às suas dimensões iniciais após a cessação das tensões. Este material
apresenta moléculas bastante enroladas aleatoriamente, que esticam quando o polímero é
esticado (Bower 2002; Comissão Europeia 2007).
Os termoendurecíveis são materiais rígidos à temperatura ambiente, endurecidos
através de uma reação química, designada por reação de cura. A ligação que se cria forma
uma rede tridimensional e não permite que estes materiais sejam reaquecidos, visto que estas
ligações se degradam quando expostas a altas temperaturas. Desta forma, estes materiais são
também não-recicláveis (Bower 2002; Campo 2007; Davies Molding 2014).
Os termoplásticos são os polímeros mais usados. Estes consistem em moléculas
lineares ou ramificadas que mantêm uma forma adquirida após moldados e que podem ser
reaquecidos ou remoldados sem perda significativa das suas características. No estado
fundido, apresentam-se como uma massa emaranhada de moléculas e, quando arrefecem,
podem formar uma estrutura amorfa (abaixo da temperatura de transição vítrea) ou podem
cristalizar. Enquanto tipo de polímeros preferencial na moldação por injeção, será visto com
mais detalhe nas próximas secções (Bower 2002; Campo 2007; Davies Molding 2014).
2.2 Termoplásticos
2.2.1 Propriedades físicas

Em relação à sua morfologia estrutural, os termoplásticos apresentam-se como amorfos ou
parcialmente cristalinos (semi-cristalinos). A estrutura amorfa tem uma orientação molecular
aleatória na fase sólida e líquida, enquanto a estrutura semi-cristalina apresenta uma
orientação molecular aleatória na fase líquida e zonas agregadas na fase sólida. A definição da
estrutura é medida pela percentagem de cristalinidade (0% para amorfo ou superior a 90%
para altamente cristalino). A Figura 4 apresenta a cristalização crescente de polímeros. Em (a)
tem-se um polímero amorfo, em (b) semi-cristalino e em (c) cristalino.
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Figura 4 - Cristalização de polímeros (adaptado de Wittcoff, Reuben, e Plotkin 2013)

Os termoplásticos estruturalmente amorfos, como o PC ou o PS, amaciam ao longo de
uma gama de temperaturas, são transparentes, apresentam baixas resistência química e
contração volumétrica e menor resistência mecânica em relação aos semi-cristalinos.
Os termoplásticos estruturalmente semi-cristalinos, como o PP e o PET, apresentam
uma temperatura de fusão definida, são opacos, apresentam altas resistência química e
contração volumétrica. O aumento da cristalinidade aumenta várias características, como a
rigidez, dureza ou densidade (Bower 2002; Minnesota Rubber and QMR Plastics 2003;
Balani et al. 2015). A Figura 5 organiza os polímeros tanto por cristalinidade como por
custo/performance.

Figura 5 - Organização de polímeros por cristalinidade e custo/performance (adaptado de Minnesota Rubber and
QMR Plastics 2003)
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2.2.2 Propriedades térmicas

A temperatura de transição vítrea, Tg, é a temperatura a partir da qual as cadeias moleculares
apresentam liberdade conformacional nas zonas amorfas. Enquanto abaixo deste valor os
materiais amorfos apresentam um comportamento frágil, acima da Tg estes sofrem um
decréscimo de rigidez e o comportamento tende a viscoso.
A temperatura de fusão, Tm, é a temperatura a partir da qual as moléculas do polímero
se movem livremente. Acima desta, o plástico comporta-se como um líquido viscoso (Bower
2002; Balani et al. 2015). A Figura 6 apresenta o comportamento de um termoplástico com a
evolução da temperatura e a Tabela 1 a Tg de diferentes polímeros.

Figura 6 – Comportamento volumétrico de um termoplástico com a evolução da temperatura (Rodrigues 2010)
Tabela 1 - Tg de diferentes polímeros (adaptado de Minnesota Rubber and QMR Plastics 2003)

Polímero

Tg (°C)

PAI

275

PI

250

PES

224

PEI

213

PSO

190

PC

150

PEEK

143

PPA

134

PTFE

130

PS

104

ABS

92

PPS

80

PVC

75

PA 6/6.6

56
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2.2.3 Propriedades mecânicas

O comportamento mecânico de um termoplástico quando lhe é aplicada uma força externa é
viscoelástico, pelo que a sua reação a esforços depende da intensidade da força aplicada e da
velocidade e tempo de aplicação da mesma. A Figura 7 apresenta diferentes curvas tensãodeformação de polímeros, dependendo da sua classificação.

Figura 7 - Curva tensão-deformação de polímeros (adaptado de Balani et al. 2015)

2.2.4 Comportamento reológico

O comportamento reológico de um polímero é afetado pelo seu índice de fluidez. Este é
dependente das características intrínsecas do material, como a sua estrutura molecular, e das
suas condições de processamento. O comportamento dos polímeros é reofluidificante, o que
significa que a viscosidade diminui com o aumento da taxa de corte. Em termos práticos, disto
resulta que o termoplástico fundido a temperaturas altas apresenta menor viscosidade,
característica muito importante no enchimento de um molde (Tadmor e Gogos 2006).
2.2.5 Aditivos

Os aditivos são materiais que se adicionam aos polímeros, de forma a potenciar propriedades
específicas ou para ultrapassar limitações. Existe uma variedade muito grande de aditivos que
se utilizam em polímeros, dos quais se apresentam exemplos (Campo 2007):
•

Plastificantes: melhoram a processabilidade do plástico, baixando a sua
temperatura de processamento;

•

Reforços: aumentam a resistência mecânica dos materiais;

•

Corantes: compostos orgânicos que se dissolvem no plástico, criando-se uma
mistura química que lhe confere uma cor pretendida;

•

Lubrificantes: criam um revestimento na superfície que facilita a extração e
processamento;

•

Estabilizadores: aumentam a resistência à degradação do polímero por meio de
agentes físicos e/ou químicos;

•

Retardadores de chama: aumentam a resistência dos plásticos à combustão,
limitando a velocidade de propagação em caso de incêndio.
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3 Moldação por injeção
A moldação por injeção é um dos principais processos de transformação de materiais de base
polimérica, com especial foco nos termoplásticos (Matos et al. 2003). Este é um processo
cíclico em que o termoplástico plasticizado é injetado na cavidade ou cavidades de um molde,
onde é mantido sob pressão até ser retirado, após arrefecimento, em estado sólido. A forma da
cavidade é replicada no formato da peça a retirar (Rosato, Rosato, e Rosato 2000). Os fatores
que tornam este processo o preferencial no tratamento de termoplásticos é a sua rapidez de
produção, versatilidade geométrica e precisão dimensional nas peças obtidas. Contudo, devido
aos seus custos associados, este processo é típico apenas em produções de elevado volume
(Mennig e Stoeckhert 2013).
Apesar de, na atualidade, este processo envolver um elevado número de
equipamentos, há dois componentes principais a realçar: a máquina de injeção e o molde.
3.1 Máquina de injeção
A máquina de injeção é uma estrutura rígida que assegura o suporte do molde e seus
movimentos, além de ser a responsável pela injeção de termoplástico no molde e o elemento
que comanda os parâmetros do processo. Uma máquina deste tipo é caracterizada pela sua
força de fecho, que se pode situar entre 50 kN e 100 MN (Mennig e Stoeckhert 2013).
As unidades típicas de uma máquina de injeção e suas disposições relativas estão
expostas na Figura 8.

Figura 8 - Unidades típicas de uma máquina de injeção (Cunha 2003)

Como a Figura 8 atesta, uma máquina de injeção, além do molde, apresenta quatro
unidades principais: potência, injeção, comando e fecho.
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Unidade de potência
Esta unidade fornece a energia que os diferentes atuadores da máquina necessitam. Estes são
alimentados por óleo a pressão e caudal controlados. A unidade de potência contém o sistema
de bombagem, reservatório e sistema de manutenção de óleo, atuadores, válvulas, tubagens,
distribuidores e acumuladores (Cunha 2003).
Unidade de injeção
Esta unidade tem como função plasticizar e uniformizar o material a moldar, garantir a
pressão necessária durante o enchimento e pressurizar a moldação para contrariar a contração.
Os seus principais componentes são a tremonha (local de entrada do material na máquina),
cilindro de plasticização, fuso, válvula de não-retorno, bico e dispositivos de mistura (Bryce
1996; Cunha 2003). A Figura 9 apresenta a vista em corte de uma máquina de injeção.

Figura 9 - Vista em corte de uma máquina de injeção (Cunha 2003)

Unidade de comando
Esta unidade permite a interface com o operador, pelo que assegura a monitorização e
controlo das diversas variáveis do processo e garante a repetibilidade do processo (Cunha
2003).
Unidade de fecho
Esta unidade fixa e desloca o molde, além de o conservar fechado durante as fases de
enchimento e pressurização e acionar a extração da moldação. Os seus componentes são os
pratos, colunas, ejetor central, e sistemas como o de lubrificação e de acionamento (Bryce
1996; Cunha 2003).
3.2 Molde
Um molde de injeção é uma ferramenta utilizada no processamento de materiais,
reproduzindo formas pretendidas com o objetivo de originar produtos de qualidade, a elevada
cadência produtiva (tempo de ciclo curto). É pressuposto que da sua utilização resultem
grandes volumes de componentes com reprodutibilidade dimensional e repetibilidade de
processos.
O molde é um componente inserido na máquina de injeção e um componente
fundamental na mesma. Entre as suas funções relevam-se o facto de definir o volume e a
forma da peça a produzir com o preenchimento da sua cavidade, sendo também responsável
pela qualidade ao nível dimensional e estrutural das peças, controlo da temperatura do
material fundido e por propiciar a extração da peça (Cunha 2003).
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Os grupos funcionais de um molde, que serão tratados ao longo desta secção, são:
estrutura, guiamento, alimentação, escape de gases, controlo de temperatura e extração.
3.2.1 Estrutura

No seu formato mais básico, um molde é composto por duas metades, a móvel e a fixa,
divididas na linha de partição. Os componentes de uma estrutura de um molde de duas placas
estão apresentados na Figura 10, numa vista em corte.

Figura 10 - Estrutura de um molde (adaptado de Zhilian Mould 2012)

Da Figura 10, realçam-se os seguintes componentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Placa de aperto do lado móvel: fixa o lado móvel à máquina de injeção e aloja, no seu
interior, cabeças de parafusos e um furo central para a passagem da haste de extração
da máquina de injeção (Ingá Projetos 2009);
Placa de aperto do lado fixo: fixa o lado fixo à máquina de injeção e aloja, no seu
interior, cabeças de parafusos, além da bucha de injeção e de fixar o anel de centragem
(Ingá Projetos 2009);
Placa da cavidade: aloja a cavidade e os postiços da cavidade, além dos canais de
alimentação e refrigeração (Bryce 1998);
Placa da bucha: aloja a bucha e os postiços da bucha, além dos canais de refrigeração
(Bryce 1998);
Anel de centragem: posiciona corretamente o molde em relação à máquina de injeção
(Ingá Projetos 2009);
Bucha de injeção: responsável pela passagem de termoplástico para os canais de
alimentação (Bryce 1998);
Placa extratora: move-se juntamente com os extratores, de forma a extrair a peça
(Bryce 1998);
Placa porta-extratores: aloja as cabeças dos extratores, posicionando-os corretamente
(Cunha et al. 2003);
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•
•
•
•
•
•

Pinos extratores: promovem diretamente a saída da peça e atuam em locais com
solidificação suficiente da peça para evitar deformações (Cunha et al. 2003);
Casquilhos de guiamento: mantêm a centralização entre conjuntos fixo e móvel (Ingá
Projetos 2009);
Colunas de guiamento: são fixas à placa da cavidade e, juntamente com os casquilhos,
promovem a centralização entre os dois conjuntos (Ingá Projetos 2009);
Pinos de retorno: retornam o conjunto extrator à sua posição de origem de forma
alinhada (Cunha et al. 2003);
Calços: fazem o distanciamento de placas, de forma a criar espaço para a extração;
Cavidade: da sua conjunção com a bucha resultam os traços geométricos da peça
obtida.

3.2.2 Guiamento

O sistema de guiamento de um molde assegura o seu centramento e alinhamento para garantir
a repetibilidade do processo, visto que um mau centramento pode provocar desvios que
conduzem a variações nas peças produzidas e, em última análise, à destruição de componentes
do molde. Este sistema deve alinhar tanto as duas metades do molde, como os seus elementos
móveis (Pontes et al. 2003).
De forma geral, o guiamento num molde é feito por conjuntos guia e casquilho.
Enquanto a guia assegura o guiamento, o casquilho evita o contacto direto entre a guia e o
furo, evitando o desgaste da guia e transferindo-o para si, um componente de troca mais fácil.
O guiamento principal do molde pode ser feito por quatro conjuntos de guia e
casquilho, sendo que um deles deverá ter um diâmetro menor para evitar montagens erradas.
É também necessário guiamento no conjunto de extração, o qual deve ser projetado tendo em
atenção que este sofre carregamentos laterais (Pontes et al. 2003). A Figura 11 representa um
conjunto guia e casquilho de um dos maiores fornecedores de componentes para moldes, a
Hasco.

Figura 11 - Conjunto guia e casquilho da Hasco (Hasco 2018a, 2018b)

3.2.3 Alimentação

O sistema de alimentação do molde é o responsável por transportar a matéria-prima do bico
da máquina às cavidades. A alimentação pode ser do tipo frio, quente ou misto. A interface
entre a cavidade e o canal de alimentação (ataque à peça) pode ser direta ou indireta. O seu
design tem de estabelecer um compromisso entre solidificações rápidas para tempos de ciclo
curtos e exigências em termos de qualidade do produto final (Goodship 2004).
O canal de injeção e suas geometria e colocação são importantes para o preenchimento
da cavidade e para obtenção de peças livres de defeitos. Este tem de permitir um fluxo rápido
e homogéneo sem perda de temperatura e pressão, preenchendo toda a cavidade ao mesmo
tempo. Esta característica é designada por balanceamento, e é fundamental para obter peças
com repetibilidade e sem defeitos (Shoemaker 2006). Outra opção de projeto importante neste
sistema é a utilização de poços frios, que são extensões dos canais que retêm as impurezas da
12
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frente fria do material injetado (Shoemaker 2006). A Figura 12 apresenta um sistema
balanceado com poços frios.

Figura 12 - Sistema balanceado, e com poços frios (adaptado de Lanxess 2007)

Enquanto que na alimentação por canais frios o ataque é feito com distância à
cavidade e o jito vem com a peça (necessitando de corte posterior), na alimentação por canais
quentes o ataque é feito diretamente, não existindo jito. Um canal quente representa um
menor desperdício de matéria-prima, mas tem a desvantagem de tornar o molde mais caro.
Nesse sentido, deve ser feito um estudo prévio para decidir o tipo de canais, sendo que a
escolha de canais quentes costuma ser uma opção a ter em conta em grandes produções de
peças. A geometria de um molde de canais quentes pode ser analisada na Figura 13. A
legendagem da figura é a seguinte: (1): anel de centragem; (2): adaptador do bico; (3): bico
quente; (4): casquilho; (5): tomada de extensão; (6): conector térmico.

Figura 13 - Molde de canais quentes (adaptado de Goodship 2004)

Como variantes dos sistemas de alimentação referidos, ressaltam-se a alimentação por
três placas, variante da alimentação por canal frio que permite injetar uma cavidade em vários
pontos com calibrações diferentes (o que melhora o ciclo de injeção), e os canais mistos,
compromisso entre canais quentes e frios, que permitem uma diminuição do jito mantendo o
ponto de injeção afastado da cavidade.
Tipos de ataque
Nota-se a existência de vários tipos de ataque, sendo que o objetivo geral é posicionar o ponto
de injeção o mais próximo possível do centro da peça para minimizar a distância que o
material terá de percorrer. O tipo mais comum é a injeção submarina, Figura 14,
13
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apresentando-se também o jito direto (Figura 15), a entrada restrita (Figura 16), tipo “flash”
(Figura 17) e em aba (Figura 18).

Figura 14 - Injeção submarina (adaptado de RTP Company 2016a)

Figura 15 - Jito direto (adaptado de RTP Company 2016a)

Figura 16 - Entrada restrita (adaptado de RTP Company 2016a)

Figura 17 - Ataque tipo "flash" (adaptado de RTP Company 2016a)

Figura 18 - Ataque em aba (adaptado de RTP Company 2016a)

3.2.4 Escape de gases

O sistema de escape de gases de um molde promove a extração do ar presente nas zonas
moldantes quando a massa fundida entra nestas zonas. Este sistema deve estar localizado na
direção de fluxo do material e é especialmente aconselhado nas zonas onde se dá o fim do
enchimento ou a convergência de frentes de fluxo (Brito et al. 2003).
Na inexistência de um sistema de escape de gases ou na presença de um ineficiente, há
vários problemas associados: baixa fluidez do material fundido que resulta em dificuldades de
enchimento da cavidade, penetração de gases no fundido que resultam em bolhas na peça, alta
14
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elevação da temperatura dos gases que pode levar à carbonização do plástico e maior pressão
de injeção necessária (Li e Tang 2010).
De entre as possibilidades para a implementação deste sistema, destacam-se a
localização das saídas na linha da junta, a colocação de insertos em material poroso ou a
colocação de postiços com uma pequena folga (DSM Engineering Plastics 2005).
A Figura 19 apresenta uma sugestão de dimensões, em milímetros, para os canais de
escape de gases. Note-se, no entanto, que as dimensões de canais deste tipo diferem entre
matérias-primas, dado que são dependentes da viscosidade do material.

Figura 19 – Canais de escape de gases (DSM Engineering Plastics 2005)

3.2.5 Controlo de temperatura

O sistema de controlo de temperatura de um molde faz a gestão de temperaturas do processo.
Um molde mais quente resulta em peças de melhor qualidade mas maiores tempos de ciclo,
enquanto um molde mais frio resulta em peças de menor qualidade mas menores tempos de
ciclo, pelo que este sistema procura um compromisso entre ambos, para a produção de peças
com qualidade em tempos de ciclo que permitam uma produção elevada (Brito, Matos, e
Mendes 2004).
A Figura 20 e a Figura 21 mostram, respetivamente, o peso da refrigeração no tempo
de ciclo e os defeitos que se obtêm com uma refrigeração deficiente.

Figura 20 - Peso da refrigeração no tempo de ciclo (adaptado de Shoemaker 2006)

Figura 21 - Resultados obtidos na peça final em função do arrefecimento (adaptado de Shoemaker 2006)
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O fluido refrigerante escolhido é, normalmente, a água, dada a sua disponibilidade e
baixo custo, mas em moldes com elevadas temperaturas de trabalho é utilizado óleo (Paclt
2011).
Este sistema deve ser maquinado tanto na zona da cavidade como na zona da bucha
para controlar a temperatura de ambas as metades e deve ter uma disposição uniforme, para
evitar empenos nas peças obtidas (Brito, Matos, e Mendes 2004). Dessa forma, a localização
dos canais de refrigeração é muito importante e a Figura 22 apresenta uma proposta dada pela
Arburg. D representa uma distância entre uma a cinco vezes o diâmetro do canal de
refrigeração e W representa uma distância entre duas a cinco vezes o diâmetro do canal de
refrigeração.

Figura 22 - Localização dos canais de refrigeração (adaptado de Goodship 2004)

Quanto ao formato dos circuitos, existem várias opções, destacando-se, a título de
exemplo, os circuitos em U e em Z.
Os circuitos em U são normalmente usados na refrigeração de cavidades longas mas
delgadas. A conexão entre tubos pode ser feita através de uma mangueira (solução económica
mas pouco eficiente, Figura 23.C), por furação cruzada (solução mais eficiente e com menos
problemas de fugas, Figura 23.A) e por placa de conexão (abrindo uma caixa no molde para a
sua colocação ou maquinando um rasgo de conexão na própria placa, Figura 23.B) (Brito,
Matos, e Mendes 2004).

Figura 23 - Diferentes conexões possíveis nos circuitos em U (Silva, Forcellini, e Scalice 2017)

Os circuitos em Z são normalmente usados na refrigeração de cavidades com grandes
áreas. A sua geometria é equivalente a vários circuitos em U interligados, que devem ser
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simétricos e possivelmente espelhados. A entrada e a saída do circuito devem ser do mesmo
lado. A Figura 24 apresenta as duas possibilidades referidas.

Figura 24 - Geometria de circuitos em Z (Silva, Forcellini, e Scalice 2017)

Quanto a dispositivos auxiliares, destacam-se os circuitos em cascata com lâmina
separadora (“baffle”), em cascata com núcleo de refrigeração (“bubbler”) e os pinos térmicos.
Os circuitos em cascata com lâmina separadora são canais de refrigeração montados
perpendicularmente ao canal de refrigeração principal com uma lâmina que obriga o fluido
refrigerante a subir por um lado e a descer pelo outro. Este tipo de circuito é montado em
zonas do molde em que a falta de espaço não permite criar canal de retorno (Shoemaker
2006).
Os circuitos em cascata com núcleo de refrigeração são canais de refrigeração com um
funcionamento idêntico aos de lâmina separadora, mas, no caso, a lâmina é substituída por um
pequeno tubo. Tal como o anterior, são uma possibilidade em zonas do molde com falta de
espaço (Shoemaker 2006).
Os pinos térmicos são uma alternativa às duas soluções anteriores para localizações
com ainda menos espaço disponível. Estes são cilindros selados, com fluido e pequenos
canais. O fluido vaporiza-se à medida que extrai calor do aço e condensa-se à medida que
transfere o calor para o fluido refrigerante (Shoemaker 2006).
A Figura 25 apresenta as três soluções enunciadas: da esquerda para a direita, tem-se
“baffle”, “bubbler” e pinos térmicos.

Figura 25 – Cascata com lâmina separadora (“baffle”), cascata com núcleo de refrigeração (“bubbler”) e pinos
térmicos (Shoemaker 2006)

3.2.6 Extração

O sistema de extração de um molde é o responsável por retirar as peças solidificadas do
molde quando estas não caem pela gravidade. A necessidade deste sistema é muito comum,
devido à adesão das peças à bucha resultante da contração e a contra-saídas (Goodship 2004).
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Alguns componentes de um sistema de extração simples já foram referidos em 1.2.1.,
sendo que nesse caso a extração pode ser feita por extratores, que se denominam de várias
formas dependendo da sua geometria. Os mais comuns são os extratores cilíndricos, mas
existem também os extratores laminares, tubulares, tipo válvula e em forma de D. A Figura 26
apresenta um elemento comum no sistema de extração, um extrator cilíndrico do fornecedor
Hasco.

Figura 26 - Extrator cilíndrico (Hasco 2018c)

Placa extratora
A placa extratora é uma solução possível na insuficiência de área para a colocação de
extratores. Esta placa tem de possuir guiamento, que pode ser o mesmo do molde. Existem
outras soluções construtivas com um funcionamento próximo ao desta placa, como a extração
com aro extrator ou barras extratoras (Pontes et al. 2004). A Figura 27 apresenta um molde
com placa extratora. A legendagem da figura é a seguinte: (A): plano de partição; (B) e (C):
placas; (D): bucha; (E): placa extratora.

Figura 27 - Molde com placa extratora (Pontes et al. 2004)

Ar comprimido
A extração com recurso a ar comprimido é utilizada quando o material cria zonas de vácuo
entre a peça e a bucha. Com as soluções de extração já apresentadas, o efeito do vácuo causa a
deformação da peça devido a diferenças de pressão (Pontes et al. 2004). A Figura 28
apresenta a configuração típica deste tipo de extração.
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Figura 28 - Extração com recurso a ar comprimido (Barbosa 2015)

As soluções construtivas até agora apresentadas são utilizadas em peças que não
apresentam contra-saídas, sendo que, nesse caso, a extração se torna mais complexa e
necessita de componentes extra. Existe uma grande variedade de soluções, das quais, nesta
secção, serão consideradas os movimentos e os balancés.
Movimentos
Os movimentos são uma parte da zona moldante que desmolda da peça num sentido diferente
ao da abertura do molde, e são necessários quando a forma da peça provoca uma contra-saída
na cavidade ou existe um postiço que impede a sua extração.
Como se trata de um componente que terá movimento relativo com outros, a
combinação de materiais que é feita é importante para evitar fenómenos de gripagem. Para o
seu acionamento, pode-se optar entre guias, molas de compressão ou sistemas hidráulicos.
A Figura 29 apresenta um molde com movimentos laterais. A legendagem desta figura
é a seguinte: (A): elemento móvel; (B): guia inclinada; (C): bloco de travamento.

Figura 29 - Molde com movimentos laterais (Pontes et al. 2004)

Balancés
Os balancés permitem a extração de peças com contra-saída sem a necessidade de utilização
de movimentos ou quando a sua utilização não é viável. Estes componentes são acionados
pelas placas de extração e permitem a extração das peças enquanto afastam o aço do molde
das zonas negativas (Projecto Delfim 2001). A Figura 30 apresenta a atuação de um balancé
num primeiro e num segundo momento.
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Figura 30 – Balancé (Projecto Delfim 2001)

3.2.7 Tipos de moldes

Cada molde tem especificações únicas dependendo do componente final pretendido. Apesar
disso, podem-se agrupar os moldes em diferentes grupos, pelas semelhanças a nível estrutural.
Nesta secção serão tratados os seguintes: de duas placas, de três placas, em andares
(“sandwich”) e bi-material.
Molde de duas placas
Este tipo de moldes é o mais comum e o de maior simplicidade estrutural, visto que consiste
apenas em duas metades do molde que abrem ao longo da sua linha de partição. No lado fixo
tem-se a cavidade, onde normalmente ocorre a injeção através da bucha de injeção ou de um
sistema de injeção multiponto. No lado móvel tem-se a bucha e é onde ocorre a extração
(Goodship 2004). Esta tipologia de molde apresenta como vantagens o custo mais baixo e o
facto de serem de desenvolvimento menos complexo. A Figura 31 apresenta um molde de
duas placas.

Figura 31 - Molde de duas placas (adaptado de RTP Company 2016c)

Molde de três placas
Em relação ao anterior, este tipo de moldes possui uma placa intermediária na zona moldante
e é normalmente opção quando existe mais do que uma cavidade (Goodship 2004).
Temporalmente, dá-se a abertura da primeira linha de partição, que quebra os canais de
alimentação da peça, seguida da abertura da segunda linha de partição, que remove o jito.
Com esta disposição, a peça é retirada por um lado e o jito por outro. Esta tipologia de molde
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apresenta maior complexidade do que o anterior, o que se reflete em maiores custos de
desenvolvimento e manutenção. A Figura 32 apresenta um molde de três placas.

Figura 32 - Molde de três placas (adaptado de RTP Company 2016b)

Molde em andares (“sandwich”)
Este tipo de moldes possui dois ou mais níveis, o que permite produzir um maior número de
peças com a mesma força de fecho aplicada. A abertura do molde faz-se com auxílio da
abertura da máquina de injeção e para que a parte que suporta as cavidades fique a meio, é
necessário um acionamento (comummente, cremalheira e roda dentada). A desvantagem desta
tipologia é a necessidade de uma unidade de fecho maior para acomodar o tamanho do molde,
além dos seus elevados custos e tempo de fabrico (Cunha et al. 2003; Aco Mold 2018). A
Figura 33 apresenta o aspeto típico de um molde em andares.

Figura 33 – Molde em andares (“sandwich”) (Aco Mold 2018)

Molde bi-material
Este tipo de moldes permite a moldação de uma peça composta por dois ou mais materiais
diferentes. Em peças deste tipo, a escolha deste molde leva a reduções de tempo e custos. Esta
moldação pode ser obtida através da transmutação de moldações através de soluções
automatizadas, de uma máquina para outra ou de uma posição de injeção para outra, ou
através da rotação integrada no molde ou prato da máquina (Cunha et al. 2003). A Figura 34
representa o funcionamento de um molde bi-material, com injeções de materiais diferentes em
diferentes momentos devido à rotação do molde.
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Figura 34 - Molde bi-material (adaptado de SIMTEC Silicone Parts 2011)

3.3 Ciclo de moldação
O ciclo de moldação é o conjunto de operações necessário para a produção de uma injeção.
Em termos industriais, é necessário que este ciclo seja o mais curto possível, o que é
conseguido através do ajuste de parâmetros como a pressão e velocidade de injeção ou as
temperaturas do fundido e do molde, que dependem da geometria da peça a produzir e do
material utilizado (Cunha 2003).
Um ciclo de moldação compreende as seguintes fases (Cunha 2003; Rosato 2012):
1. Fecho: marca o início do ciclo e deve ser o mais rápida possível, ainda que dependente
da inércia dos conjuntos e da necessidade de encosto suave;
2. Injeção: o avanço linear do fuso força a entrada do termoplástico fundido no molde
fechado;
3. Pressurização: finalizado o enchimento, uma segunda pressão é necessária para
compensar a contração por arrefecimento e travar o refluxo do fundido;
4. Arrefecimento: além de se iniciar a plasticização para o ciclo seguinte, ocorre uma
transferência de calor até se obter a temperatura necessária para a extração da peça;
5. Abertura e extração: é feita a abertura do molde, expondo a peça, que é desacoplada
do molde através dos extratores e retirada por gravidade ou dispositivo auxiliar;
6. Fase de pausa: idealmente inexistente, corresponde ao período de tempo entre a
extração da peça e o fecho do molde para início de novo ciclo.
De forma compacta, todas as fases referidas estão dispostas na Figura 35, que se
segue.

Figura 35 - Ciclo de moldação (Cunha 2003)
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4 Aços nos moldes de injeção de plásticos
Salvo raras exceções, como algumas ligas de cobre ou de alumínio, o material usado nas
estruturas de um molde é o aço. O aço é uma liga metálica formada essencialmente por ferro e
carbono, sendo que é a variação da percentagem destes e doutros elementos adicionados que
define a vasta gama de diferentes aços disponíveis e que alteram significativamente as
características de cada um. A influência dos elementos de liga pode ser observada na Tabela
2. Nesta tabela leia-se “-” como “sem influência ou sem resultados”, “~” como “alterações
pouco significativas”, “*” como “em aços perlíticos”, “#” como “em aços austeníticos”, “^”
como “em aços CrNi austeníticos”, e a magnitude da influência é medida de -3 (reduz muito)
a 3 (aumenta muito).
Tabela 2 - Influência dos elementos de liga na composição de um aço (adaptado de Pinto Soares 2009)

Elemento de
liga
Dureza
Resistência
à tração
Limite de
elasticidade
Resistência
ao impacto
Estabilidade
a quente
Resistência
ao desgaste
Maquinabilidade
Oxidação
a quente
Aptidão à
nitruração
Resistência
à corrosão
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3
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Os aços mais utilizados na indústria dos moldes são os seguintes:
•

1.1730: aço de ferramenta sem liga, utilizado na estrutura e em peças não temperadas de
moldes. Este aço apresenta excelentes propriedades para maquinação de peças não
endurecidas. O seu endurecimento é possível, ainda que para baixas profundidades
(Abrams Premium Steel 2018a; Dörrenberg 2018a).

•

1.2083: aço de têmpera, utilizado em placas e postiços moldantes. A sua elevada
percentagem de crómio torna-o resistente à corrosão e à oxidação. Apresenta também boa
maquinabilidade e aptidão para polimento (Pinto Soares 2009; Abrams Premium Steel
2018b; Dörrenberg 2018b).
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•

1.2085: aço pré-tratado, utilizado em placas de moldes. Apresenta elevada resistência à
corrosão por plásticos agressivos e a condições húmidas. O enxofre adicionado melhora a
sua maquinabilidade (Pinto Soares 2009; Abrams Premium Steel 2018c; Dörrenberg
2018c).

•

1.2162: aço de cementação normal, utilizado em placas e postiços moldantes. Apresenta
altas durezas superficial e no núcleo, tal como boa maquinabilidade e aptidão para
fresagem e polimento a frio (Abrams Premium Steel 2018d; Dörrenberg 2018d).

•

1.2311: aço de ferramenta pré-tratado, utilizado em placas e postiços moldantes. A sua
composição química confere-lhe boa maquinabilidade e aptidão a polimento, além de
elevada estabilidade dimensional (Abrams Premium Steel 2018e; Dörrenberg 2018e).

•

1.2312: aço de ferramenta pré-tratado, utilizado em placas e postiços moldantes.
Apresenta boa maquinabilidade devido à adição de enxofre, que, por outro lado, dificulta
o polimento e capacidade para gravações (Pinto Soares 2009; Abrams Premium Steel
2018f; Dörrenberg 2018f).

•

1.2343: aço para trabalho a quente, utilizado em placas e postiços moldantes. A adição de
elementos como o vanádio confere-lhe elevada estabilidade a quente, resistência a
impactos térmicos e boa condutividade térmica (Pinto Soares 2009; Abrams Premium
Steel 2018g; Dörrenberg 2018g).

•

1.2344: aço para trabalho a quente, utilizado em placas e postiços moldantes. Tal como o
1.2343, a adição de elementos como o vanádio confere-lhe elevada estabilidade a quente,
resistência a impactos térmicos e boa condutividade térmica (Pinto Soares 2009; Abrams
Premium Steel 2018h; Dörrenberg 2018h).

•

1.2379: aço de alta liga para trabalho a frio, utilizado em placas e postiços moldantes. A
sua elevada percentagem de crómio confere-lhe elevada resistência ao desgaste e
estabilidade dimensional. É também um aço aconselhado para nitruração ou aplicação de
revestimento (Abrams Premium Steel 2018i; Dörrenberg 2018i).

•

1.2764: aço de cementação especial, utilizado em placas e postiços moldantes,
apresentando um núcleo de elevada resistência, e aptidão a polimento (Dörrenberg
2018j).

•

1.2767: aço especial de têmpera homogénea, utilizado em placas e postiços moldantes.
Este aço adequa-se para trabalho a frio, apresentando elevada resistência (devido ao
níquel), bem como resistência ao impacto e à pressão (Pinto Soares 2009; Abrams
Premium Steel 2018j; Dörrenberg 2018k).

A Tabela 3 apresenta a percentagem de elementos de liga e a resistência à tração dos
aços acima referidos. A percentagem de elementos de liga varia ligeiramente entre
fornecedores. Para efeitos de coerência, todos os valores apresentados referem-se apenas a um
fornecedor, a Dörrenberg.
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Tabela 3 - Exemplos de aços utilizados nos moldes de injeção de plásticos (Hasco 2017; Dörrenberg 2018a,
2018b, 2018c, 2018d, 2018e, 2018f, 2018g, 2018h, 2018i, 2018j, 2018k; Meusburger 2018)

Aço (W-Nr)
1.1730
1.2083
1.2085
1.2162

1.2311

1.2312

1.2343

1.2344

1.2379

1.2764

1.2767

Elementos de liga [%]
C: 0.45
Si: 0.30
Mn: 0.70
C: 0.30
Cr: 13.50
C: 0.33
Cr: 16.00
C: 0.21
Mn: 1.30
Cr: 1.20
C: 0.40
Mn: 1.50
Cr: 1.90
Mo: 0.20
C: 0.40
Mn: 1.50
Cr: 1.90
Mo: 0.20
S: 0.05
C: 0.37
Si: 1.00
Cr: 5.30
Mo: 1.30
V: 0.40
C: 0.40
Cr: 5.30
Mo: 1.40
V: 1.00
C: 1.55
Cr: 12.00
Mo: 0.80
V: 0.90
C: 0.19
Cr: 1.30
Mo: 0.20
Ni: 4.10
Cr: 0.45
Cr: 1.40
Mo: 0.25
Ni: 4.00

Resistência à tração [N/mm2]
~ 650
~ 780
~ 1000
~ 710

~ 1080

~ 1080

~ 700

~780

~ 850

~ 850

~ 880

4.1 Processos de fabrico
Os processos de fabrico abarcam todas as operações de alteração de forma da matéria-prima,
desde os processos de corte aos processos de ligação. No contexto da indústria de moldes, os
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processos com maior relevância são os de corte, pelo que serão esses os descritos nas secções
que se seguem.
Nos processos de maquinação convencional, o corte de aço envolve deformação
plástica intensa e fratura, que resulta na geração de apara. A ferramenta força o arranque da
apara, impondo deformação de corte ao longo do plano de corte (Groover 2010; Jesus e
Duarte 2015b).
O calor (gerado através da deformação plástica e atritos) tem de ser extraído através de
fluidos de corte, que também lubrificam as zonas com atrito e removem a apara. A taxa de
remoção de material é dada por (Jesus e Duarte 2015b):
TRM = v.f.p [mm3/s],
em que v: velocidade de corte [mm/s],
f: avanço [mm/rotação],
p: penetramento ou profundidade de corte [mm].
A Figura 36 apresenta o modelo de corte ortogonal, que simplifica o estudo do
arranque da apara, com resultados fiáveis.

Figura 36 - Arranque de apara (modelo de corte ortogonal) (Jesus e Duarte 2015b)

O ângulo de ataque (γ) define a direção de escoamento da apara, enquanto o ângulo de
saída (folga) evita problemas no acabamento superficial da nova superfície.
O tipo de apara depende do material maquinado e dos parâmetros de corte utilizados
(Sá 1965; Jesus e Duarte 2015b):
•

Apara contínua (materiais dúcteis maquinados a altas velocidades de corte e baixos
avanços) ou apara contínua com apara aderente (materiais dúcteis maquinados a
baixas velocidades de corte);

•

Apara serrilhada (materiais difíceis de maquinar, maquinados a alta velocidade);

•

Apara descontínua (materiais frágeis maquinados a baixas velocidades de corte).

4.1.1 Fresagem

A fresagem é um processo de maquinação onde uma ferramenta rotativa de aresta múltipla, a
fresa, movimenta-se relativamente ao bloco de material inicial permitindo a geração de uma
nova superfície através do arranque de apara. Esta operação realiza-se numa fresadora.
Neste processo, a ferramenta encontra-se em rotação em torno de um eixo fixo, sendo
a peça a maquinar deslocada na direção da ferramenta. Existe um movimento relativo peçaferramenta que resulta da conjugação de vários movimentos: o movimento de corte
(movimento de rotação da fresa) e os movimentos auxiliares (avanço e penetramento),
acionados de forma manual ou automática. A velocidade do movimento é condicionada pelo
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material do bloco a maquinar, tendo interferência no acabamento superficial da peça final
(Gale e Totemeier 2003; Campbell 2013; Jesus e Duarte 2015a). Os principais parâmetros
envolvidos neste processo são os seguintes (Gale e Totemeier 2003; Granja, Henriques, e
Selada 2003; Jesus e Duarte 2015a):
•

Velocidade de rotação: número de voltas por unidade de tempo que a fresa executa em
torno do seu eixo;

•

Velocidade de corte: velocidade instantânea de um ponto na periferia da fresa, pelo
que corresponde à velocidade a que se pode cortar o material:
vc = (π.d.n)/1000 [m/min],
em que d: diâmetro da fresa [mm],
n: velocidade de rotação [rpm].

•

Velocidade de avanço: velocidade instantânea do movimento da ferramenta em
ralação à peça a maquinar;
vf = fz.z.n = f.n [mm/min],
em que fz: avanço por dente [mm/dente],
z: número de dentes,
n: velocidade de rotação [rpm],
f: avanço por rotação [mm/rotação].

•

Avanço por revolução: distância linear percorrida pelo conjunto de dentes da fresa
durante uma rotação completa da mesma;

•

Avanço por dente: distância percorrida por um só dente da fresa durante o intervalo de
tempo em que dois dentes consecutivos entram em corte;

•

Profundidade de corte: distância radial ou axial de penetração da fresa no bloco de
material a maquinar.

A operação de fresagem pode ser dividida em dois subconjuntos distintos consoante a
disposição dos dentes ativos da fresa em relação à peça a maquinar: fresagem de topo e
fresagem periférica (Groover 2010).
Na fresagem de topo, os dentes da fresa situam-se na superfície frontal da ferramenta,
sendo o seu eixo perpendicular à superfície a ser maquinada. Este tipo de fresagem apresenta
um elevado rendimento, uma carga uniforme e gera superfícies uniformes (Granja, Henriques,
e Selada 2003; Groover 2010). A Figura 37 apresenta este tipo de fresagem.

Figura 37 - Fresagem de topo (adaptado de Groover 2010)
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Na fresagem periférica, os dentes da fresa situam-se na periferia da ferramenta, sendo
o seu eixo paralelo à superfície de trabalho. Este tipo de fresagem apresenta uma carga
irregular e gera superfícies onduladas (Granja, Henriques, e Selada 2003; Groover 2010). A
Figura 38 apresenta este tipo de fresagem.

Figura 38 - Fresagem periférica (adaptado de Groover 2010)

Os parâmetros de entrada neste processo variam muito de acordo com o tipo de
fresagem, material a fresar, material da fresa e fresadora.
Por exemplo, na fresagem de topo, com uma fresa de dimensão curta, para um aço de
700 a 1000 N/mm2 de resistência à tração (onde se pode inserir o aço 1.1730, comum na
estrutura de moldes), pode ser escolhida a fresa de referência D2141 da Titex Plus. Para essa
fresa, a empresa recomenda uma velocidade de corte (vc) de 28 m/min. Além disso, para um
hipotético diâmetro de 10 mm da fresa, é recomendado um avanço por dente (fz) de 0.03 mm
(Titex Plus 2002).
Para um aço de 1000 a 1300 N/mm2 de resistência à tração (onde se pode inserir o aço
1.2311, comum nas superfícies moldantes de moldes), com a mesma fresa escolhida, a
velocidade de corte recomendada desceria para 20 m/min, enquanto o avanço por dente seria
de 0.02 mm (Titex Plus 2002).
Note-se que fresas de maior dimensão implicam velocidades de corte menores,
enquanto que fresas revestidas (com carbonitreto de titânio, por exemplo) permitem
velocidades de corte muito superiores, podendo ultrapassar os 100 m/min.
4.1.2 Torneamento

O torneamento é um processo de maquinagem onde uma ferramenta de uma só aresta de corte
remove material da superfície de uma peça em rotação. A remoção de material dá-se pela
combinação de rotação da peça com o movimento de avanço da ferramenta. O torneamento é
executado por uma máquina-ferramenta chamada torno. Este processo permite a realização de
várias operações, como facejamentos, ranhuras ou a criação de chanfros (Granja, Henriques, e
Selada 2003; Groover 2010). Várias destas possibilidades estão representadas na Figura 39.
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Figura 39 - Diversas operações feitas por torneamento (Jesus e Duarte 2015c)

Os principais parâmetros envolvidos neste processo são os seguintes (Granja,
Henriques, e Selada 2003; Groover 2010; Jesus e Duarte 2015c):
•

Velocidade de corte: velocidade linear instantânea da aresta de corte sobre a superfície
de revolução;

•

Velocidade de avanço: deslocamento linear da ferramenta por cada rotação da árvore;

•

Volume de material removido: volume de material removido por unidade de tempo.

Valores de referência no torneamento referem, para aços rápidos, velocidades de corte
na ordem dos 13 a 18 m/min e um avanço por rotação de 0.05 a 0.3 mm (Uddeholm Corrax
2007).
4.1.3 Retificação

A retificação é o mais comum processo de maquinação abrasiva, no qual o material é
removido através do movimento de uma mó abrasiva. Este processo está normalmente ligado
a operações de acabamento, com elevadas velocidades de rotação e baixa remoção de material
para alcançar tolerâncias dimensionais baixas (Granja, Henriques, e Selada 2003; Groover
2010). Os principais tipos são a retificação plana, cilíndrica, sem centros e na massa.
A retificação plana é o tipo de retificação mais aplicada e resume-se à formação de
formas planas através da abrasão pela mó montada na árvore horizontal ou vertical (Granja,
Henriques, e Selada 2003; Groover 2010). Este tipo pode ser visto na Figura 40.
Valores típicos para este tipo de retificação situam-se entre 15 a 25 m/s para a
velocidade da mó, 80 a 100 m/min para a velocidade da peça na direção apresentada na Figura
40, 25 a 35 mm/min para a velocidade da peça na direção perpendicular à apresentada na
Figura 40. A altura de remoção de material é de 7.5 µm em desbaste e de 2.5 µm em
acabamento.
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Figura 40 - Retificação plana (adaptado de Groover 2010)

A retificação cilíndrica é próxima da anterior, com a particularidade de que neste caso
a forma a retificar é cilíndrica. A mó e a peça rodam com sentidos de velocidade de rotação
opostos e a retificação pode ser interior ou exterior (Granja, Henriques, e Selada 2003;
Groover 2010). O tipo exterior pode ser visto na Figura 41.

Figura 41 - Retificação cilíndrica exterior (adaptado de Groover 2010)

A retificação sem centros é um processo alternativo à retificação cilíndrica, na qual a
peça de trabalho não é apoiada entre centros. Dessa particularidade resulta um tempo de
trabalho menor, pelo que é opção em grandes produções. Este tipo de retificação pode ser
interior ou exterior (Granja, Henriques, e Selada 2003; Groover 2010). O tipo exterior pode
ser visto na Figura 42.

Figura 42 - Retificação sem centros exterior (adaptado de Groover 2010)

A retificação na massa, ao contrário dos restantes tipos, é utilizada para a remoção de
elevadas quantidades de material, com velocidades de avanço baixas. Esta tipologia pode ser
aplicada na retificação plana ou cilíndrica exterior e permite uma alta taxa de remoção de
material e boa precisão a temperaturas reduzidas na superfície de trabalho (Granja, Henriques,
e Selada 2003; Groover 2010). Este tipo pode ser visto na Figura 43.
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Figura 43 - Retificação na massa (adaptado de Groover 2010)

4.1.4 Eletroerosão

A eletroerosão é um processo de fabrico que se caracteriza pela remoção de material devido a
sucessivas descargas elétricas entre o elétrodo e a peça. Estas descargas elétricas ocorrem
através de um fluido dielétrico.
Durante o processo, a peça fica submersa num líquido onde não atuam forças de corte
porque não há contacto entre a ferramenta e a peça. Uma alta tensão relativa (cerca de 80 V) é
aplicada entre a ferramenta e a peça a trabalhar (gap), que causa uma ionização, seguida de
descarga. Entre a aplicação do impulso de tensão e a formação do impulso de corrente
resultante ocorre um pequeno atraso. Uma vez estabelecida a corrente elétrica, a tensão dentro
do intervalo desce para o valor de descarga (cerca de 25 V) e a corrente elétrica continua até
se extinguir pelo corte da tensão aplicada. A remoção de material compreende três fases
diferentes: fase de ignição, descarga principal e fusão local.
Pelo facto do processo ter como base descargas elétricas, é natural que os materiais
envolvidos sejam bons condutores. Tanto a peça como o elétrodo encontram-se ligados a uma
fonte de corrente contínua.
As expressões teóricas que analisam o desempenho do elétrodo são o MRR (taxa de
remoção de material da peça), TW (desgaste da ferramenta) e TWR (relação entre o desgaste
da ferramenta e o material removido).
Para avaliar a qualidade da peça resultante, é medida a rugosidade média, Ra. Na
eletroerosão por penetração, o desbaste deve apresentar uma Ra entre 7 e 12 μm, o semiacabamento entre 3 e 7 μm e o acabamento inferior a 3 μm. Na eletroerosão por fio, a Ra pode
ser da ordem dos 0.3 μm (Marafona 2011).
Por penetração
A eletroerosão por penetração é o processo mais comum de eletroerosão. Tem como princípio
de funcionamento o avanço do elétrodo na peça em profundidade. Tem aplicação em formas
tridimensionais, formas passantes, formas cegas ou roscadas (Marafona 2011). A Figura 44
apresenta este tipo de eletroerosão.

Figura 44 - Eletroerosão por penetração (adaptado de Marafona 2011)
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Por fio
A eletroerosão por fio é utilizada para a maquinagem de materiais condutores a partir de um
fio fino (elétrodo). Este processo realiza-se geralmente em água e tem como limitação uma
baixa taxa de remoção do material e dificuldade na remoção do fluido utilizado (Marafona
2011). A Figura 45 apresenta este tipo.

Figura 45 - Eletroerosão por fio (adaptado de Marafona 2011)

4.2 Tratamentos
De forma a salientar propriedades características aos aços ou para alterar a sua estrutura, sãolhes aplicados diversos tratamentos, sendo abordados nesta secção os tratamentos térmicos e
termoquímicos e revestimentos.
4.2.1 Térmicos

Têmpera e revenido
A têmpera é um tratamento térmico do qual se pretende que evidencie características latentes
como a resistência à tração, tensão de limite elástico ou as resistências à corrosão e desgaste.
O aço é aquecido até uma temperatura que permita a sua austenitização parcial ou completa e
é depois arrefecido a uma determinada velocidade, para que a austenite se transforme em
martensite ou bainite. Após a têmpera, tem-se um aço com as características mecânicas
melhoradas, mas com tenacidade ao choque baixa e tensões internas. Assim, é feito um
revenido, que equivale a um recozimento após têmpera, reduzindo a dureza do material e/ou
eliminando tensões (Granja, Henriques, e Selada 2003; Campbell 2013).
Recozimento
O recozimento é um tratamento térmico do qual se pretende obter uma estrutura que favoreça
a realização de novos tratamentos (mecânicos ou térmicos), um aumento da maquinabilidade
e/ou uma redução de tensões (Granja, Henriques, e Selada 2003). O material é colocado num
forno, é aquecido a uma determinada temperatura durante um determinado tempo e é
arrefecido lentamente. A escolha da temperatura determina o tipo de recozimento, dado que
uma escolha acima da zona crítica permite um recozimento completo, enquanto uma escolha
abaixo da zona crítica permite um recozimento para alívio de tensões (Campbell 2013).
Como exemplo de tratamentos térmicos em aços, considere-se o aço 1.2344, que é
fornecido após recozido de amaciamento, com uma dureza máxima de 229 HB
(correspondente a 21 HRC). Este recozido é feito em forno, numa gama de temperaturas de
750 a 800 °C. Quando se trata de um recozido para alívio de tensões, a gama de temperaturas
desce para 600 a 650 °C, com arrefecimento lento.
O endurecimento deste aço é feito numa gama de temperaturas de 1010 a 1030 °C, com
arrefecimento em água ou óleo, e obtém-se uma dureza de 54 HRC (Abrams Premium Steel
2018h).
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Quanto à têmpera, a sua duração é de 1 hora por 20 mm de peça, e a dureza obtida é
dependente da temperatura de têmpera, como se observa na Figura 46.
A Figura 47 apresenta a evolução temperatura-tempo dos diferentes tratamentos térmicos
referidos para este aço.

Figura 46 - Dureza obtida dependendo da temperatura de têmpera (aço 1.2344) (adaptado de Dörrenberg 2018h)

Figura 47 - Tratamentos térmicos (aço 1.2344) (adaptado de Dörrenberg 2018h)
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4.2.2 Termoquímicos

Os tratamentos termoquímicos, além de envolverem um ciclo térmico como os já referidos,
promovem uma alteração da composição química na superfície das peças. Nesta secção serão
abordados os mais comuns no tratamento de aços: cementação (difusão de carbono) e
nitruração (difusão de azoto). Como variantes destes, existem simultaneamente difusões de
carbono e azoto: carbonitruração (quando feitas à temperatura de cementação) e
nitrocarbonação (quando feitas à temperatura de nitruração) (Granja, Henriques, e Selada
2003).
Cementação
A cementação é um tratamento termoquímico de difusão de carbono, a partir da superfície da
peça, normalmente seguido de uma têmpera e revenido. O objetivo deste tratamento é a
obtenção de um endurecimento superficial, através da modificação parcial do teor de carbono
na superfície. Sendo assim, a dureza e resistência ao desgaste nesta zona aumentam, enquanto
o núcleo do material mantém a sua ductilidade e tenacidade (Granja, Henriques, e Selada
2003; Edenhofer et al. 2015).
Os aços utilizados na cementação apresentam um baixo teor de carbono (não superior
a 0.25%), que podem depois chegar a 1% na camada cementada. Nesta camada, a dureza final
ronda os 60 HRC (Granja, Henriques, e Selada 2003). As dimensões da camada cementada
são tanto maiores quanto maior for o tempo e/ou a temperatura do estágio (Edenhofer et al.
2015). Esta relação é verificada na Figura 48.

Figura 48 - Profundidade da camada cementada em função do tempo e da temperatura de tratamento (Edenhofer
et al. 2015)

Existem três tipos de cementação: sólido, líquido e gasoso. Uma peça cementada
apresentará alterações dimensionais e poderá, em casos extremos, também apresentar fissuras
ou fraturas. Outro fator que induz alterações dimensionais é o rápido arrefecimento após o
tratamento, normalmente a óleo. Um dos modos de contrariar as deformações é uma
maquinação posterior para remoção de parte da camada cementada (Granja, Henriques, e
Selada 2003; Edenhofer et al. 2015; Ramada Aços 2018a).
Nitruração
A nitruração é um tratamento termoquímico de difusão de azoto, a partir da superfície da
peça. O seu objetivo é o aumento da dureza e da resistência ao desgaste na superfície, mas
também o aumento das resistências à corrosão, compressão e fadiga, além da redução de atrito
e adesão de metais (Granja, Henriques, e Selada 2003; Pye 2003). Aços pré-tratados que serão
nitrurados têm que ter uma redução de tensões após o desbaste e antes do pré-acabamento e a
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nitruração deve ser realizada apenas sobre peças finalizadas (Granja, Henriques, e Selada
2003; Ramada Aços 2018b).
A camada nitruturada pode ser dividida em duas: a superficial, responsável pela
resistência à corrosão e pelas características mecânicas, e a de difusão, responsável pela
resistência à fadiga (Granja, Henriques, e Selada 2003). Na Figura 49 é visível a camada
superficial (em cima, a branco), seguida da camada de difusão, e do núcleo.

Figura 49 - Estrutura típica após nitruração (Pye 2003)

Quanto a tipos de nitruração, destacam-se o líquido (banho de sais), gasoso e por
plasma (iónico). A profundidade de nitruração varia entre 0.01 mm e 0.8 mm, enquanto a
temperatura de nitruração se situa normalmente entre os 520 ºC e os 550 ºC. A dureza de uma
superfície nitrurada varia entre 150 e 1250 HV2 (Granja, Henriques, e Selada 2003; Pye
2003).
Em elementos de moldes, a nitruração é aplicada para evitar encalcamento de linhas
de junta e nos elementos móveis, extratores e balancés (Granja, Henriques, e Selada 2003).
4.2.3 Revestimentos

Uma outra possibilidade para o melhoramento da resistência ao desgaste e à corrosão dos aços
é a utilização de revestimentos. A principal diferença de um revestimento em relação aos
tratamentos já enunciados é o facto de este não reagir nem se difundir com o substrato onde é
aplicado (Granja, Henriques, e Selada 2003). A Tabela 4 apresenta exemplos de
revestimentos.
Tabela 4 - Exemplos de revestimentos (adaptado de Granja, Henriques, e Selada 2003)

Método de aplicação

Processo

Via húmida (aquosa)

Eletrólise
Deposição autocatalítica

Imersão em banhos de
metais em fusão
Via seca (fase vapor)
Projeção

Galvanização
Estanhagem
PVD
CVD
Chama
Plasma
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5 Peça produzida e projeto do molde
A primeira fase no projeto de um molde é a definição e análise da peça que este irá produzir,
visto que são as particularidades da peça que resultam na necessidade de um molde mais ou
menos complexo, tendo sempre em vista a maior rentabilidade económica possível.
No presente caso de estudo, o componente plástico resultante tem como função o
guiamento de cabos e é produzido com a matéria-prima PC/ABS (mistura de policarbonato
com acrilonitrilo-butadieno-estireno). Esta mistura é muito comum em componentes de
parede fina na indústria dos plásticos e dela resulta um polímero amorfo. Das suas
características ressaltam-se a processabilidade conferida pelo ABS e as propriedades
mecânicas e resistências térmica e ao impacto introduzidas pelo PC (Krache e Debah 2011;
Resinex 2018). A estes atributos alia-se uma baixa contração, o que permite uma elevada
precisão dimensional, fundamental no mercado em que se insere a Celoplás.
A matéria-prima utilizada na produção desta peça é a resina CYCOLOY™ FR Resin
CX7240, fornecida pela Sabic. A Tabela 5 apresenta algumas propriedades deste material,
enquanto a Tabela 6 apresenta as suas condições de processamento.
Tabela 5 - Propriedades da

CYCOLOY™ FR Resin CX7240 (Sabic 2017)

Tensão limite de elasticidade
Ensaio Izod (com entalhe, 23 ºC)
Ensaio Charpy (com entalhe em V, 23 ºC)
Temp. de deflexão térmica (0.45 MPa, 3.2 mm)
Temp. de deflexão térmica (1.82 MPa, 3.2 mm)
Temp. de deflexão térmica (1.82 MPa, 6.4 mm)
Condutividade térmica
Contração
Fluidez do fundido (260 ºC / 2.16 kgf)
Densidade
Absorção de água (23 ºC/sat)
Tabela 6 - Condições de processamento do

65
250
25
100
89
99
0.2
0.4 - 0.6
18
1.2
0.2

MPa
J/m
kJ/m2
°C
°C
°C
W/m.°C
%
g/10 min
g/cm3
%

CYCOLOY™ FR Resin CX7240 (Sabic 2017)

Temperatura de secagem
Tempo de secagem
Percentagem máxima de humidade
Temperatura do fundido
Temperatura no bico do cilindro
Temperatura zona 3 do cilindro (frente)
Temperatura zona 2 do cilindro (meio)
Temperatura zona 1 do cilindro (traseira)
Temperatura na tremonha
Temperatura do molde
Profundidade canais de escape de gases

80 - 90
2-4
0.02
250 - 300
250 - 300
250 - 300
240 - 290
230 - 280
60 - 80
60 - 85
0.03 - 0.075

°C
h
%
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
mm
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As Figuras 50 e 51 apresentam diversas vistas da peça produzida pelo molde em
estudo.

Figura 50 - Peça produzida pelo molde em estudo

Ø 157

Figura 51 - Vistas em perspetiva da peça produzida pelo molde em estudo

O primeiro passo para o início do projeto consistiu na replicação do desenho
tridimensional da peça, recorrendo ao software Siemens NX 10. Este desenho permite que o
projetista se inteire dos pormenores do componente a produzir, além de lhe conferir
flexibilidade em possíveis alterações geométricas. A Figura 52 apresenta o aspeto final da
peça desenhada no referido software.

Figura 52 - Desenho da peça no software Siemens NX 10

Da análise da peça no software resultaram algumas conclusões iniciais, das quais se
podem prever opções de projeto ou problemas futuros. Das medições feitas, o software
apresenta um valor de 61020.1 mm2 para a área superficial e de 73281.3 mm3 de volume.
Sendo que, dentro da gama de percentagens de contração dada pelo fornecedor foi escolhido o
valor de 0.5%, tem-se, para primeiro cálculo rudimentar, um volume de material injetado não
inferior a 73647.7 mm3 por injeção, por cavidade.
Outra possível análise prévia é a verificação da espessura das paredes da peça,
ilustrada pelas Figuras 53 e 54. O valor médio da espessura é de 2.12 mm, enquanto o
máximo se situa nos 4.95 mm.
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Figura 53 - Espessura das paredes da peça

Figura 54 - Espessura das paredes da peça

Esta análise reveste-se de importância numa situação de projeto, pois evidencia zonas
que poderão ser problemáticas e que, possivelmente, poderão ser evitadas ainda nesta fase, se
aceite pelo cliente. Neste caso específico, visto que o molde é previamente existente e a peça
foi aceite e produzida tal como as Figuras 53 e 54 apresentam, esta análise é apenas
informativa, e dela se conclui que as zonas mais problemáticas são o rasgo central a azulclaro, pela sua fragilidade devido à baixa espessura, e as zonas a vermelho (a zona na
perpendicular ao rasgo e as zonas circundantes aos quatro furos), pela elevada espessura, o
que aumenta a quantidade de calor a retirar da cavidade.
5.1 Projeto do molde
Num caso de estudo baseado em engenharia inversa, o ponto prévio fulcral para o início do
projeto é a análise do molde físico e entendimento das suas características, componentes e
montagem. Dessa forma, assinalou-se imediatamente tratar-se de um molde de apenas uma
cavidade, alimentado por um sistema de canal quente. Este tipo de alimentação acresce o
custo do molde em relação a canais frios, mas reduz o desperdício de material (inexistência de
jito).
O passo seguinte baseou-se nas definições prévias ao projeto, como o sistema de
eixos, contração, número de cavidades e linha de partição, que define onde o molde abre a
cada ciclo e separa os lados fixo e móvel.
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A restante secção 5.1 apresenta os diversos elementos inseridos ou desenhados no
software e a sua comparação com o elemento físico.
Estrutura
A estrutura compreende as diversas placas e calços, além de elementos de suporte e
guiamento. No caso, a estrutura é fornecida pela Hasco, estando-se perante o tipo 3 da lista de
estruturas desse fornecedor. A Figura 55 apresenta este tipo de estrutura, que é constituído por
uma placa de aperto do lado da extração (na figura, 009), placa dos extratores (007), placa de
aperto dos extratores (008), dois calços (005), placa da bucha (003) e placa da cavidade (002).

Figura 55 - Estrutura tipo 3 da Hasco (Siemens 2014)

A Tabela 7 apresenta as placas e calços já enunciados seguindo a disposição comum
das listas de peças na Celoplás, apresentando a nomenclatura seguida na empresa, o seu nome,
quantidade, dimensões, fornecedor e material.
Tabela 7 - Lista de peças referentes à estrutura

Posição
002
003
005
007
008
009

Descrição
Placa da cavidade
Placa da bucha
Calço
Placa dos extratores
Placa de aperto dos
extratores
Placa de aperto

Quantidade
1
1
2
1

Dimensões
Fornecedor Material
K20/246x246x76
Hasco
1.1730
K20/246x246x86
Hasco
1.2311
K40/246x246x76
Hasco
1.1730
K60/246x158x12
Hasco
1.1730

1

K70/246x158x17

Hasco

1.1730

1

K16/246x296x27

Hasco

1.1730

Da Tabela 7 ressalta que o aço utilizado na placa da bucha não é o mesmo do que nas
restantes, incluindo a placa da cavidade. Isto é explicado pelo facto da bucha ser maquinada
diretamente na placa, ao contrário da cavidade, que é empostiçada na sua placa. A bucha e a
cavidade, enquanto moldantes e, por isso, as áreas de maior importância num molde,
requerem um aço com melhores características do que o normal, como boas resistências à
corrosão, compressão e desgaste, boa maquinabilidade e baixa deformação em caso de
tratamentos térmicos.
O aço 1.1730 é um aço de ferramenta sem liga utilizado em placas ou peças não
temperadas, enquanto o 1.2311 é um aço de ferramenta pré-tratado que permite o polimento e
tratamentos térmicos posteriores. Uma comparação entre os dois aços é feita na Tabela 8.
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Tabela 8 - Comparação entre os aços 1.1730 e 1.2311 (Meusburger 2017a, 2017b)

Nº do material

1.1730

1.2311

Norma DIN

C 45 W

40 CrMnMo 7

C: 0.45%

C: 0.40%

Si: 0.30%

Si: 0.30%

Mn: 0.70%

Mn: 1.50%

Composição

Cr: 1.90%
Mo: 0.20%
Resistência à tração [N/mm2]

640

1080

Tipo

Sem liga

Pré-tratado

Polimento

Não usual

Possível

Eletroerosão

Não usual

Possível

Nitruração

Não usual

Possível

13.0

12.7

a 20ºC

44.9

39.6

a 350ºC

41.6

39.2

Apto a

Coeficiente de expansão térmica [10-6.m/(m.K)]
Condutividade térmica [W/(m.k)]

As figuras seguintes apresentam os componentes referidos, por norma dispondo-se do
lado esquerdo o componente físico e do lado direito o componente projetado no software.
Placa de aperto da extração
Na Figura 56 está presente a placa de aperto da extração, na qual também são visíveis os guias
da extração, suportes guia e botões de encosto, componentes cuja funcionalidade é a de
assegurar o guiamento ou evitar empenos. A Tabela 9 reúne os elementos referidos.
Tabela 9 - Lista de peças referentes à placa de aperto da extração

Posição
012

Descrição
Guias de
suporte

Quantidade

Dimensões

Fornecedor

Material

4

Ø28x62

-

1.1730

023

Guia de
extração

2

65120x64x25

Rabourdin

Aço de liga,
temperado e
cementado

BE

Botão de
encosto

6

608-16x4

Rabourdin

Aço de liga

Figura 56 - Placa de aperto do lado da extração (incluindo guias da extração, suportes guia e botões de encosto)
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Calços
Nos calços, além de eventuais furos necessários, devem ser maquinados rasgos localizados no
lado exterior do molde, para permitir a fixação destes à máquina de injeção. A função dos
calços é a de assegurar espaço suficiente para o avanço e recuo da extração. Estes podem ser
observados na Figura 57.

Figura 57 – Calços

Placa de aperto dos extratores
A placa de aperto dos extratores aloja a haste extratora, uma cavilha e os casquilhos da
extração. A haste extratora tem a cabeça facetada, à qual se encosta a cavilha, para impedir
movimentos rotativos da haste. A função da haste é a de avançar e recuar a extração. Os
elementos referidos estão presentes na Tabela 10 e ilustrados nas Figuras 58 a 60.
Tabela 10 - Lista de peças referentes à placa de aperto dos extratores

Posição

Descrição

Quantidade

Dimensões

Fornecedor

026

Casquilho da
extração

4

106120x16x32

Rabourdin

075
C002

Haste extratora
Cavilha

1
1

Ø32x231
Ø8x29.5

-

Material
Aço de
liga,
tratado
1.2311
1.1730

Figura 58 - Placa de aperto dos extratores

Figura 59 - Haste extratora

Figura 60 - Cavilha (para fixação da haste extratora)
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Placa porta extratores
A placa porta extratores aloja todos os extratores e os pernos de retorno e está representada na
Figura 61. Note-se que alguns dos extratores definem uma geometria específica na peça, pelo
que o seu posicionamento fixo é necessário. Este posicionamento é feito através de uma faceta
nas suas cabeças, e com um alojamento na placa sem folga. Além disso, é necessária uma
numeração dos extratores correspondente à das suas caixas, para evitar montagens erradas.
Os pernos têm como funcionalidade assegurar que a injeção apenas se dá quando a
extração está totalmente recuada.
A Tabela 11 apresenta a lista de peças referentes à extração.
Tabela 11 - Lista de peças referentes à extração

Posição

Descrição Quantidade Dimensões Fornecedor
Perno de
030
4
Z40/12x160
Hasco
retorno
E001
Extrator
12
Z40/6x160
Hasco
E002
Extrator
1
Z40/4x100
Hasco
E003/E004/E005 Extrator
6
Z40/4x125
Hasco
Extrator
E006
1
Z45/6x4x100
Hasco
tubular
E007
Extrator
1
Z40/4x160
Hasco

Material
WS (≈ 1.2516)
WS (≈ 1.2516)
WS (≈ 1.2516)
WS (≈ 1.2517)
WAS (≈ 1.2343)
WS (≈ 1.2516)

Figura 61 - Placa porta extratores

As Figuras 62 e 63 mostram o posicionamento relativo dos extratores, seja nas placas
de extração, seja em relação à placa da bucha.

Figura 62 - Visão geral dos extratores
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Figura 63 - Posicionamento dos extratores na placa da bucha

Uma zona da peça necessita de uma solução construtiva diferente. Essa zona está
ilustrada na Figura 64 e a sua moldação e extração é feita através de um extrator dentro de um
extrator tubular. O extrator tubular está alojado na placa dos extratores e molda a superfície
do topo, enquanto o outro extrator modela o furo cego interior, estando representados na
Figura 65. O alojamento deste extrator é feito na placa de aperto do lado da extração, com um
perno roscado até à sua cabeça para a sua fixação.

Figura 64 - Nervura e furo cego na peça

Figura 65 - Extrator moldante dentro de um extrator tubular
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Placa da bucha
A bucha, como já referido anteriormente, está maquinada diretamente na placa da bucha,
como se pode observar nas Figuras 66 e 67. Este componente aloja ainda o olhal, o
travamento, guias, casquilhos, datadores e outros elementos diversos, estes últimos
apresentados em conjunto no final desta secção. A Tabela 12 apresenta a lista de peças
referentes à placa da bucha.
Tabela 12 - Lista de peças referente à placa da bucha

Posição

Descrição

Quantidade

Dimensões

Fornecedor

025

Casquilho

3

Z10/56x24

Hasco

025

Casquilho

1

Z10/56x22

Hasco

200A

Postiço da bucha

4

Ø5x100

-

300

Interlock

2

611-16

Rabourdin

306
310

Olhal
Datador

1
2

E1270/16
E2420/8

Meusburger
Meusburger

Material
1.0401/ 690 + 70
HV 30
1.0401/ 690 + 70
HV 30
WS (≈ 1.2516)
Aço de liga
tratado
1.1141
1.4112

Figura 66 - Placa da bucha

Na Figura 67 é possível observar o circuito de refrigeração, que será explanado e
estudado no seguimento desta dissertação, e restantes furos maquinados na placa. Nota-se
desde logo a sobrepovoamento de furos, o que denota dificuldade no caso de se pretender
efetuar alterações, incluindo a existência de intersecções, o que implica sequências de
montagem (o olhal só pode ser montado depois do interlock e uma guia principal só pode ser
montada após um tampão).

Figura 67 - Placa da bucha
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A Figura 68 apresenta os quatro postiços da bucha, necessários para modelar quatro
furos na peça, como mostra o lado direito da figura, com o posicionamento relativo dos
postiços em relação à cavidade.

Figura 68 - Postiços da bucha e seu posicionamento

A Figura 69 expõe os interlocks, elementos com macho e fêmea, cuja montagem
implica um guiamento preciso no molde, sendo que o macho fica alojado na placa da bucha e
a fêmea fica alojada na placa da cavidade. A Figura 70 mostra os datadores, necessários para
localizarem temporalmente a produção da peça.

Figura 69 – Interlocks

Figura 70 – Datadores

Placa da cavidade
A placa da cavidade aloja a cavidade, postiços da cavidade, anel de centragem, guias
principais e placa de isolamento, entre outros elementos diversos, apresentados em conjunto
no final desta secção. De referir ainda a barra de transporte, que liga a placa da cavidade e a
placa da bucha. A Tabela 13 apresenta a lista de peças referentes à placa da cavidade.
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Tabela 13 - Lista de peças referentes à placa da cavidade

Posição

Descrição

Quantidade

Dimensões

Fornecedor

000

Placa de
isolamento

1

Z121/246x246x
7

Hasco

016

Guia
principal

3

65330x24x66x125

Rabourdin

016

Guia
principal

1

65330x22x66x125

Rabourdin

1

R20-135x29

DME

1.1730

1

180x180x70.2

-

1.2311

2

16.45x6.0x4.7

-

1.2311

1

Ø6x40

-

WS (≈
1.2516)

1

60x26x6

-

1.1730

032
100
100A
100B
305

Anel de
centragem
Cavidade
Postiço da
cavidade
Postiço da
cavidade
Barra de
transporte

Material
Resina
sintética/fibra
de vidro
Aço de liga,
temperado e
cementado
Aço de liga,
temperado e
cementado

Nas Figuras 71 e 72 é possível verificar onde se situam os canais que ligam a
refrigeração entre a placa da cavidade e a cavidade, além dos o’rings utilizados para vedação
do fluido.

Figura 71 - Placa da cavidade

Figura 72 - Placa da cavidade
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A cavidade é exibida nas Figuras 73 e 74, na qual é possível notar o circuito de
refrigeração baseado em lâminas, que será explanado no decorrer desta dissertação. No lado
direito da figura verifica-se um furo central, no qual se aloja o canal de alimentação que,
como se poderá notar, terá de ser moldante na zona do seu bico para acompanhar a geometria
presente na cavidade.

Figura 73 – Cavidade

Figura 74 – Cavidade

Nas figuras anteriores é possível verificar os locais de alojamento dos três postiços da
cavidade. Um deles é responsável por modelar um furo e a sua geometria e posicionamento
podem ser observados na Figura 75. Este postiço pode ter movimentos de rotação, mas não de
translação, pelo que a sua posição é fixa através do acoplamento da cavidade com a placa da
cavidade.

Figura 75 - Postiço da cavidade

Os restantes postiços estão expostos na Figura 76, sendo alojados à superfície para
completarem a superfície moldante, e a sua fixação é feita por intermédio de parafusos. Estes
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componentes são nitrurados, pelo que o material escolhido é o 1.2311, um aço pré-tratado,
resistente ao desgaste, corrosão e fadiga. A vantagem deste tratamento térmico é o facto de ser
realizado a uma temperatura que não origina transformações estruturais (na ordem dos 500
°C). Por outro lado, provoca um aumento de dimensões na ordem dos μm. Este tratamento é
escolhido quando se pretendem maiores dureza superficial e resistência à corrosão. Por
exemplo, para este aço, é esperado que a dureza superficial, após nitruração a 525 °C em
amoníaco, se aproxime dos 650 HV (Donghao Stainless Steel 2018).
Existem diversos motivos possíveis para a utilização de vários postiços de menores
dimensões na zona moldante, ao invés de apenas um postiço moldante com toda a superfície
moldante: maior flexibilidade em zonas suscetíveis de se danificarem, em zonas de ajuste, por
questões de execução ou para escape de gases.

Figura 76 - Postiços da cavidade

Nas Figuras 77 e 78 exibem-se o anel de centragem, que centra e aloja o sistema de
alimentação de canal quente, e a placa de isolamento térmico, cuja temperatura máxima de
serviço é 230 °C e a condutividade térmica é 0.21 W/(m.K). Esta placa evita a transferência de
calor do molde para a máquina de injeção.

Figura 77 - Anel de centragem

Figura 78 - Placa de isolamento
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O guiamento principal é feito através de quatro guias do fornecedor Rabourdin, tendo
a particularidade de uma das guias ser de diâmetro diferente, para evitar montagens erradas. A
Figura 79 apresenta as guias (guia de diâmetro diferente à esquerda).

Figura 79 - Guiamento principal

A barra de transporte une a placa da cavidade e a placa da bucha, e da sua montagem
sem esforço é possível depreender uma montagem entre placas bem efetuada. Este elemento
está exposto na Figura 80.

Figura 80 - Barra de transporte

Alimentação
Quanto ao sistema de alimentação, verificou-se que foi fornecido pela Yudo, sendo aquecido
através de um conetor elétrico da Harting, que por sua vez é acoplado na parte exterior da
placa da cavidade pela base do conetor, também da Harting. De notar que a zona do bico do
canal quente é moldante, como já referido anteriormente, e que, devido a isso mesmo, o
sistema possui um local para alojamento de uma cavilha, de forma a evitar movimentos de
rotação. Os componentes relacionados com a alimentação estão presentes nas Figuras 81 e 82
e na Tabela 14.
Tabela 14 - Lista de peças referente à alimentação

Posição

Descrição

Quantidade

Dimensões

Fornecedor

Material

Canal quente

1

CH5086

Yudo

-

C001

Cavilha

1

Ø5x12

-

1.1730

307

Conetor elétrico

1

09330242601

Harting

308

Base do conetor

1

09300240301

Harting

Cobre; PC
Alumínio;
Borracha
nitrílica; PC,
aço inoxidável
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Figura 81 - Canal de alimentação Yudo

Figura 82 - Caixa e conetor elétrico Harting

Para finalizar, a Tabela 15 apresenta todos os componentes pertencentes ao molde que
não foram referidos ou apresentados ao longo desta secção, tendo funções secundárias, como
fixação, guiamento, vedação ou ligação.
Tabela 15 - Lista de peças referente a elementos diversos

Posição

Descrição

Quantidade

Dimensões

Fornecedor

301

Perno roscado

5

Z35/12x12

Hasco

303

O'ring

1

2-131

Parker

304

O'ring

1

2-153

Parker

309

Casquilho

4

Z20/30x80

Hasco

330

Racord

4

DME

331

Tampão

9

DME

Latão

P000
P002
P005
P008
P009
P012
P032
P100
P300
P305
P308

Parafuso FHC
Parafuso CCSI
Parafuso CCSI
Parafuso CCSI
Parafuso CCSI
Parafuso CCSI
Parafuso CCSI
Parafuso CCSI
Parafuso CCSI
Parafuso CCSI
Parafuso CCSI

2
4
4
4
4
4
2
2
4
2
1

N9-1/4A
AN-8
1/8RC
M8x10
M8x50
M8x30
M8x20
M12x90
M8x30
M6x25
M3x20
M5x16
M10x20
M5x10

Material
Aço não inferior
a 1455 N/mm2 de
resistência à
tração
Borracha
nitrílica
Borracha nitrílica
1.0401/ 690 + 70
HV 30
Latão

Hasco
Hasco
Hasco
Hasco
Hasco
Hasco
Hasco
Hasco
Hasco
Hasco
Hasco

Classe 12.9
Classe 12.9
Classe 12.9
Classe 12.9
Classe 12.9
Classe 12.9
Classe 12.9
Classe 12.9
Classe 12.9
Classe 12.9
Classe 12.9
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Para finalizar, as Figuras 83 e 84 apresentam o molde completo, após montagem,
fisicamente e no software NX 10.

Figura 83 - Molde completo

Figura 84 - Molde completo
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6 Análise e estudo de melhorias no molde
Após o término do projeto, o objetivo passou por investigar o resultado obtido e o seu
funcionamento para retirar conclusões quanto a melhorias a implementar. Algumas possíveis
alterações são possíveis de enumerar imediatamente, de forma a uniformizar o molde com as
práticas predefinidas da empresa, boas práticas comuns nesta área para minimizar erros:
1. Placa de identificação dos circuitos de refrigeração e do canal quente, de forma a uma
identificação mais rápida por parte do operador;
2. Rasgo de referência (no topo do molde do lado oposto ao operador), de forma a uma
perceção mais rápida e sem erros do posicionamento do molde;
3. Furos roscados nas placas de aperto, para manuseamento do molde;
4. Todas as placas, exceto as de aperto, devem ter quatro rasgos de abertura do molde no
lado da injeção, para facilitar o manuseamento do molde;
5. Contador de ciclos (no lado do operador), para controlo e manutenção do molde;
6. Anel de centragem no lado móvel, para melhor posicionamento do molde em relação à
máquina de injeção;
7. Placa de aperto no lado móvel deve ter rasgos, para evitar vácuo e permitir entrada e
saída de ar nos casquilhos;
8. Furos na placa de isolamento, para permitir desmontar o molde sem a tirar.
6.1 Situação atual
6.1.1 Refrigeração no lado fixo

Além dos oito pontos referidos, devido a alguns problemas visuais das peças produzidas
(ilustrados na Figura 85) e à geometria que se encontrou no desenho do sistema de
refrigeração, optou-se por analisar este sistema com mais detalhe.

Figura 85 - Problemas visuais encontrados nas peças: marcas e chupados
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O molde apresenta apenas dois canais de água, um no lado fixo e outro no lado móvel.
O sistema de refrigeração do lado fixo é apresentado nas Figuras 86 e 87.
Na Figura 86 é possível observar os racords para a entrada e saída de água situados na
placa da cavidade. Estes são alojados no interior de um rasgo para a sua proteção e evitar
danos e desencaixes. No lado direito da Figura 86 representa-se o posicionamento da cavidade
em relação à placa da cavidade, onde é notório o percurso que o fluido refrigerante é obrigado
a percorrer. Este entra por um dos racords, segue o canal circular dentro da cavidade até
embater numa lâmina refrigeradora, conseguindo apenas ultrapassá-la num furo que esta
possui na outra extremidade. Depois disso, o fluido volta a subir e a percorrer o canal circular
até embater novamente numa lâmina e assim sucessivamente para as quatro lâminas, até sair
novamente para o canal situado na placa da cavidade.
O percurso de água dentro da cavidade pode ser visto com mais detalhe na Figura 87.
A entrada e a saída de água fazem-se junto à única lâmina sem furo cilíndrico. Considera-se
que esta solução construtiva é bem conseguida, visto que permite uma refrigeração bem
distribuída e muito próxima do sistema de canal quente apenas com um canal de refrigeração
e com limitações espaciais.

Figura 86 - Refrigeração na placa da cavidade

Figura 87 - Refrigeração na cavidade

6.1.2 Refrigeração no lado móvel

A Figura 88 expõe o circuito de refrigeração encontrado na placa da bucha, assinalado a
verde. Todo o circuito tem 8 mm de diâmetro. O circuito pressupõe que a água percorra toda a
placa, sempre o mais próximo possível da bucha, com limitações decorrentes da distância de
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segurança para a zona moldante e da falta de espaço, devido aos furos de extratores, postiços
e datadores.
Um dos primeiros estudos relacionados com a refrigeração foi a ligação do
fornecimento de água aos engates rápidos para, através de um rotâmetro, se verificar o caudal
nos canais de refrigeração no molde. Este tipo de medidor baseia-se no princípio da área
variável, no qual um flutuador se move dentro do tubo de acordo com o caudal. Sendo assim,
foi possível medir um caudal de entrada de 5.75 l/min e um caudal de saída de 5.30 l/min, o
que representa uma redução de 8% devido a perdas de carga durante o percurso.
Após esse teste, foi verificado que a geometria adotada tem uma interseção de linhas
que impede o seu funcionamento normal. Independentemente de quais os racords escolhidos
para a entrada e saída do fluido, o fluido atinge uma zona de conflito, o que origina a saída de
algum fluido logo após a sua entrada, sem percorrer o circuito (assinalado a branco na figura).
Esse facto, aliado à existência de zonas com maior dificuldade em extrair o calor do fundido,
precipitou a proposta de novas soluções construtivas.

Figura 88 - Refrigeração na placa da bucha

6.1.3 Refrigeração existente: cálculos teóricos

Esta secção apresenta alguns cálculos teóricos relacionados com a refrigeração, para uma
melhor compreensão da gama de valores envolvida e para validação, ou não, do circuito
existente. Note-se que todos os cálculos desta secção contêm simplificações e são meramente
indicativos.
•

Fluxo de calor a ser retirado (Brito, Matos, e Mendes 2004)

q = Δh . m/tc =
= cp . (Tinjeção – Textração) . m/tc = 1970.55 J/s,
em que cp = 1450 J/kg.ºC (Granta 2017),
Tinjeção = 245 ºC (previamente definida nos parâmetros do processo),
Textração = 94 ºC (CoreTech System 2018),
m = 0.108 kg (produto da velocidade de injeção (23 cm3/s, previamente definida nos
parâmetros do processo) com a densidade (1.2 g/cm3 (Sabic 2017)) e o tempo de injeção
(3.91 s, previamente definido nos parâmetros do processo)),
tc = 12 s (previamente definido nos parâmetros do processo).
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Por outro lado, não considerando o tempo de arrefecimento, tem-se:
q = cp . (Tfundido – Textração) . m = 23646.6 J.
•

Tempo de arrefecimento (equação de Wübken) (Brito, Matos, e Mendes 2004)

tc = (s2/π2.α) . ln [4/π . (Tinjeção - Tmolde) / (Textração - Tmolde)] = 7.7 s,
em que s = 2.12 mm (espessura média da peça),
α = k / (ρ . cp) = 1.1494 x 10-7 m2/s (difusividade térmica),
Tmolde = 60 ºC (previamente definida nos parâmetros do processo).
Desta forma, o tempo de arrefecimento previamente definido (12 s), é superior ao
calculado para a espessura média, como é necessário, dada a existência de zonas pontuais
de maior espessura, que dificultam a extração do calor.
•

Caudal do fluido de arrefecimento (Brito, Matos, e Mendes 2004)

Q = q / (ρ . cp . ΔT) = 14.14 l/min,
em que q = 1970.55 J/s (calculado previamente),
ΔT = 2 ºC (diferença de temperaturas entre a entrada e saída do circuito de refrigeração,
valor escolhido).
O caudal real, de 5.75 l/min, é inferior ao caudal necessário calculado. Tendo este valor, é
possível fazer o cálculo inverso e obter a diferença de temperaturas entre a entrada e saída
do circuito para o caudal existente.
ΔT = q / (ρ . cp . Q) = 4.97 ºC.
•

Diâmetro mínimo dos canais de arrefecimento (Brito, Matos, e Mendes 2004)

Q = V/A, em que A = π . D2 / 4, visto que os canais de arrefecimento são cilíndricos. Temse também que Re = ρ.V.D / µ, que se impõe como superior a 2000, para se tratar de um
escoamento turbulento. No entanto, o ideal para fomentar a transferência de calor será um
valor entre 10000 e 20000 (Pokorny e Raschke 2015).
Substituindo, vem D < (4.Q.ρ) / (2000.µ.π), que, para Q = 5.75 l/min, resulta em D <
61.01 mm. Esta condição é verificada, dado que o molde apresenta canais de
arrefecimento com um diâmetro de 8 mm.
Com o valor de caudal e de diâmetro já definidos, é possível fazer o cálculo inverso e
resolver a equação em ordem a Re, para caracterizar o escoamento. Daí, tem-se Re = (4.Q.
ρ) / (D.µ.π) = 15252, um valor dentro da gama considerada ideal.
•

Comprimento mínimo dos canais de arrefecimento (Brito, Matos, e Mendes 2004)

L = (2.QTM.e) / (k.π.d.ΔT) = 558.8 mm,
em que QTM é o fluxo transferido pelo meio arrefecedor (que, no caso, será aproximado ao
fluxo de calor a ser retirado por simplificação, visto que existe também calor perdido para
o ambiente),
e é a distância dos canais à superfície moldante (considerada 11 mm, a distância mínima),
k é a condutividade térmica do aço 1.2311 (considerado o valor de 39.5 W/(m.K)
(Dörrenberg 2018e)),
ΔT é a diferença de temperaturas entre a parede da zona moldante e o líquido arrefecedor
(considerados 20 ºC, valor próximo aos encontrados no decorrer desta dissertação, em
6.1.5).
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O comprimento total dos canais de refrigeração previamente existentes é 1064 mm, o que
cumpre largamente o valor calculado.
6.1.4 Escape de gases

Outro problema que se perceciona visualmente é a existência de ratados na peça, locais onde
se verifica a inexistência de material devido à permanência de gases dentro das zonas
moldantes. Na Figura 89 é facilmente observável que falta material na nervura central da
peça.
A ocorrência de ratados deve-se à inexistência ou existência insuficiente de canais
para escape de gases enquanto se dá o enchimento. O posicionamento de um ratado sugere
que esse local da peça está entre as últimas zonas de enchimento.

Figura 89 – Ratado na peça produzida

Para tirar conclusões quanto à aplicação de alterações, foi efetuada uma análise de
funcionamento do molde, através de um ensaio de produção ao molde.
6.1.5 Ensaio nº 1

A realização de um ensaio permite tirar ilações quanto ao estado do molde e do processo.
Dessa forma, além de se fazer uma análise às peças produzidas, estudaram-se também os
diferentes parâmetros do processo e a influência que têm alterações em dois deles, tempo de
arrefecimento e temperatura do fluido refrigerante (água). Existem outros parâmetros com
influência decisiva no produto final; contudo, a escolha recaiu nos dois referidos como
continuidade do estudo da refrigeração no molde.
A Tabela 16 apresenta vários parâmetros de produção previamente definidos para o
molde em estudo.
Tabela 16 - Parâmetros de produção do molde

Parâmetros de produção
Temperatura cilindro (ºC)
Temperatura canal quente (ºC)
Temperatura molde (ºC)
Tempo de injeção (s)
Velocidade de injeção (cm3/s)
Pressão máxima de injeção (bar)
Tempo de segunda pressão (s)
Tempo de dosagem (s)
Tempo de ciclo (s)
Tempo de arrefecimento (s)

279
245
60
3.91
23
1815
10
6.44
29
12
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Fixando os restantes parâmetros, foi decidida a realização de quatro condições no
ensaio, com dois valores diferentes nas variáveis de entrada escolhidas. Sendo assim, a Tabela
17 resume as condições estudadas neste ensaio.
Tabela 17 – Condições estudadas no ensaio nº 1

Condição
nº
1
2
3
4

Variável de entrada
Tempo arrefecimento (s)
Temperatura água (°C)
12
60
12
25
16
60
16
25

Como se pode verificar na Tabela 16, 12 segundos para tempo de arrefecimento e 60
°C para temperatura do molde (impostos pela temperatura da água) são os valores
previamente definidos nos parâmetros de produção, pelo que a condição nº 1 recria a
produção usual deste molde. Nas restantes condições é testado um tempo de arrefecimento
superior em 4 segundos, para aferir se o aumento de tempo (logo, de custos) pode ser
compensatório em termos qualitativos nas peças produzidas, e a temperatura da água a 25 °C,
disponível diretamente na rede de águas da Celoplás, para tirar conclusões quanto às
alterações produzidas.

Figura 90 - Peças identificadas pelo número da sua condição

Como variáveis de saída para avaliação de resultados, tem-se a inspeção visual, a
medição de cotas e a temperatura do molde.
Quanto à temperatura do molde, após um número equivalente de ciclos para cada
condição, o molde foi aberto e medido em diversos pontos da cavidade e da bucha, para
retirar conclusões quanto ao impacto das alterações nas variáveis de entrada e à efetividade da
refrigeração. As medições foram feitas através de um termopar de contacto. Os pontos
escolhidos para medição estão expostos na Figura 91, na qual os prefixos LF e LM se referem
a lado fixo e lado móvel, respetivamente, e os numerais associados estão ordenados para o
mesmo numeral se referir a um mesmo ponto, seja na cavidade, seja na bucha.

Figura 91 - Pontos para medição de temperatura
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As Tabelas 18 a 21 apresentam as medições da temperatura obtidas durante o primeiro
ensaio.
Tabela 18 - Medição da temperatura (ensaio 1, condição 1)

Condição nº 1: Temperatura (°C)

Temp. média LF (°C)

Desvio-padrão LF (°C)

LF1
LF2
LF3
LF4

95
98
93
92

94.5

2.29

LF5

113

Temp. média LM (°C)

Desvio-padrão LM (°C)

LM1
LM2
LM3
LM4
LM5

75
80
85
85
84

81.3

4.15

Tabela 19 - Medição da temperatura (ensaio 1, condição 2)

Condição nº 2: Temperatura (°C)
LF1
56
LF2
60
LF3
53
LF4
60
LF5
100
LM1
40.5
LM2
46.5
LM3
45.5
LM4
48
LM5
41.5

Temp. média LF (°C)

Desvio-padrão LF (°C)

57.3

2.95

Temp. média LM (°C)

Desvio-padrão LM (°C)

45.1

2.81

Tabela 20 - Medição da temperatura (ensaio 1, condição 3)

Condição nº 3: Temperatura (°C)

Temp. média LF (°C)

Desvio-padrão LF (°C)

LF1
LF2
LF3
LF4

90
93
91
96

92.5

2.29

LF5

100

Temp. média LM (°C)

Desvio-padrão LM (°C)

LM1
LM2
LM3
LM4
LM5

78
82
87.5
86
86

83.4

3.70
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Tabela 21 - Medição da temperatura (ensaio 1, condição 4)

Condição nº 4: Temperatura (°C)
LF1
56.5
LF2
60.5
LF3
53.5
LF4
61
LF5
100
LM1
44.5
LM2
53
LM3
51.5
LM4
52.5
LM5
47

Temp. média LF (°C)

Desvio-padrão LF (°C)

57.9

3.07

Temp. média LM (°C)

Desvio-padrão LM (°C)

50.4

3.43

Desde logo, note-se que as temperaturas LF5 e LM5 não foram consideradas para o
cálculo da temperatura média e desvio-padrão dos lados fixo e móvel, visto que se situam na
zona onde se insere o canal quente, e os valores obtidos vêm muito afetados por esse facto.
Partindo a análise da condição nº1, tem-se um valor de 94.5 °C no lado fixo e de 81.3
°C no lado móvel. Desde logo, era esperado, para todas as condições, que as temperaturas
mais altas fossem no lado fixo, pois é neste que se encontra alojado o canal quente. Além
disso, nota-se que estas temperaturas são elevadas e que o acréscimo de 4 segundos no tempo
de arrefecimento na condição nº3 não introduziu alterações significativas (94.5 ºC para 92.5
ºC e 81.3 ºC para 83.4 ºC), registando-se apenas uma ligeira uniformização entre as
temperaturas de lado fixo e móvel.
Quanto aos ensaios com a temperatura da refrigeração a 25 ºC, obtiveram-se, como
esperado, valores muito mais baixos de temperaturas, uma redução entre 30 a 40 ºC para
todos os casos. Também neste caso o aumento do tempo de arrefecimento permitiu equilibrar
as temperaturas de ambos os lados, ainda que muito ligeiramente.
Tal como referido, outro método para aferição das peças produzidas foi a medição de
cotas. Para isso, foram medidas 14 cotas e analisados os desvios em relação às cotas
nominais, para cada condição. A Figura 92 apresenta, de 1 a 14, as cotas que foram medidas
pelo departamento de Metrologia da Celoplás. Os resultados obtidos estão expostos nas
Tabelas 22 a 25. Nos casos em que a tolerância não foi definida pelo cliente, foram seguidas
as normas DIN 16901:1982-11, ISO 2768-1:1989-11 e ISO 2768-2: 1989-11.
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Figura 92 - Vistas da peça com as cotas medidas
Tabela 22 – Resultados das medições, em mm (ensaio 1, condição 1)

Nº cota Nominal +Tol
1
62.000 0.100
2
2.800
0.090
3
58.000 0.280
4
145.000 0.410
5
41.000 0.240
6
14.000 0.130
7
28.500 0.170
8
42.000 0.700
9
74.000 0.340
10
74.800 0.200
11
157.000 0.500
12
71.500 0.200
13
5.500
0.200
14
135.000 0.350

Condição 1
-Tol
Medição Desvio
-0.100
61.957 -0.043
-0.090
2.775
-0.025
-0.280
58.039
0.039
-0.750 144.510 -0.49
-0.240
40.981 -0.019
-0.130
13.958 -0.042
-0.170
28.667
0.167
-0.700
42.566
0.566
-0.340
74.667
0.667
-0.200
74.938
0.138
-0.500 156.927 -0.073
-0.200
71.548 -0.048
-0.200
5.307
-0.193
-0.350 134.777 -0.223

Desvio da tolerância
0.327
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Tabela 23 – Resultados das medições, em mm (ensaio 1, condição 2)

Nº cota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nominal
62.000
2.800
58.000
145.000
41.000
14.000
28.500
42.000
74.000
74.800
157.000
71.500
5.500
135.000

+Tol
0.100
0.090
0.280
0.410
0.240
0.130
0.170
0.700
0.340
0.200
0.500
0.200
0.200
0.350

Condição 2
-Tol
Medição Desvio
-0.100 61.958 -0.042
-0.090
2.774
-0.026
-0.280 58.053
0.053
-0.750 144.799 -0.201
-0.240 41.107
0.107
-0.130 13.968 -0.032
-0.170 28.512
0.012
-0.700 42.523
0.523
-0.340 73.845 -0.155
-0.200 74.773 -0.027
-0.500 156.882 -0.118
-0.200 71.435
0.065
-0.200
5.305
-0.195
-0.350 134.857 -0.143

Desvio da tolerância
-

Tabela 24 – Resultados das medições, em mm (ensaio 1, condição 3)

Nº cota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nominal
62.000
2.800
58.000
145.000
41.000
14.000
28.500
42.000
74.000
74.800
157.000
71.500
5.500
135.000

+Tol
0.100
0.090
0.280
0.410
0.240
0.130
0.170
0.700
0.340
0.200
0.500
0.200
0.200
0.350

Condição 3
-Tol
Medição Desvio
-0.100
61.967 -0.033
-0.090
2.779
-0.021
-0.280
58.052
0.052
-0.750 144.626 -0.374
-0.240
41.006
0.006
-0.130
13.966 -0.034
-0.170
28.652
0.152
-0.700
42.545
0.545
-0.340
74.752
0.752
-0.200
74.914
0.114
-0.500 156.951 -0.049
-0.200
71.535 -0.035
-0.200
5.308
-0.192
-0.350 134.825 -0.175

Desvio da tolerância
0.412
-
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Tabela 25 – Resultados das medições, em mm (ensaio 1, condição 4)

Nº cota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nominal
62.000
2.800
58.000
145.000
41.000
14.000
28.500
42.000
74.000
74.800
157.000
71.500
5.500
135.000

+Tol
0.100
0.090
0.280
0.410
0.240
0.130
0.170
0.700
0.340
0.200
0.500
0.200
0.200
0.350

Condição 4
-Tol
Medição Desvio
-0.100 61.962 -0.038
-0.090
2.774
-0.026
-0.280 58.057
0.057
-0.750 144.833 -0.167
-0.240 41.105
0.105
-0.130 13.965 -0.035
-0.170 28.531
0.031
-0.700 42.527
0.527
-0.340 73.858 -0.142
-0.200 74.781 -0.019
-0.500 156.893 -0.107
-0.200 71.439
0.061
-0.200
5.305
-0.195
-0.350 134.861 -0.139

Desvio da tolerância
-

Para uma melhor visualização dos resultados obtidos, traçou-se um gráfico com todos
os desvios para todas as condições, exposto na Figura 93.

Figura 93 - Desvio das cotas para todas as condições (ensaio 1)

Pela análise das Tabelas 22 a 25 é possível notar que, nas condições 1 e 3 (60 ºC de
temperatura da água), a cota 9 está fora da tolerância. Todas as outras cotas em todas as
condições verificam o toleranciamento geométrico. Na Figura 93, é possível comparar as
dimensões das cotas mais facilmente e verifica-se que a referida cota 9 é o caso onde há maior
desfasamento entre condições, mas existem outras com discrepâncias, como a cota 4. De
resto, é possível concluir que as linhas traçadas pela condição 1 e 3 seguem uma tendência
próxima, e as condições 2 e 4 igualmente entre si. Disto se pode concluir que a alteração na
temperatura da água teve um impacto grande nas dimensões finais, enquanto que a alteração
no tempo de arrefecimento teve um impacto menor.
Esta observação é confirmada pela Figura 94, na qual se tem o desvio médio absoluto
das dimensões controladas para cada condição. Os valores da condição 1 e 3 estão próximos,
tal como os da condição 2 e 4, mas estes dois grupos diferem bastante entre si. A diferença
que se obtém com a refrigeração a uma temperatura mais baixa são dimensões cerca de 0.06
ou 0.07 mm mais próximas da dimensão nominal.
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Figura 94 - Desvio médio absoluto de todas as condições (ensaio 1)

No entanto, apesar das melhorias constatadas nas dimensões, deve notar-se que a
utilização contínua de uma refrigeração a 25 ºC é uma impossibilidade, seja por
recomendação do fornecedor da matéria-prima, seja por esta acarretar outros problemas, como
problemas visuais na peça ou linhas de soldadura (onde se dá o fim do enchimento/ocorre
confluência das frentes de fluxo) estruturalmente mais frágeis. Dessa forma, o que se deve
procurar é a obtenção de uma refrigeração mais eficiente com os parâmetros recomendados
para esta matéria-prima. A Figura 95 apresenta uma das referidas marcas na peça produzida.

Figura 95 - Marca na peça (devido a diferenças de temperatura) na refrigeração a 25 ºC

Para finalizar o ensaio, foi ainda feito um teste à extração de gases do molde. Com os
parâmetros da condição nº 2 (12 segundos de tempo de arrefecimento e 25 ºC de temperatura
de água), a velocidade de injeção foi aumentada de 21 cm3/s para 35 cm3/s, o que diminuiu o
tempo de injeção de 3.9 para 3.0 segundos e produziu os resultados expostos na Figura 96.
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Figura 96 - Alteração do ratado na peça com o aumento da velocidade de injeção

Como se pode observar, com o aumento da velocidade de injeção o ratado diminui de
forma assinalável. No entanto, apesar de menor, continua a existir. Além disso, deste aumento
resultam, entre outros, problemas visuais que podem não ser aceites pelo cliente, como se
pode verificar na Figura 97.

Figura 97 – Alteração visual na peça com o aumento da velocidade de injeção

Sendo assim, conclui-se que o aumento da velocidade de injeção não é uma solução
correta para a eliminação dos ratados, pelo que devem ser criados canais para a extração dos
gases remanescentes no molde.
6.2 Proposta de alterações
6.2.1 Proposta 1: correção do circuito de refrigeração existente

Numa peça com as dimensões desta e com a sua geometria, uma refrigeração conformável,
feita através de fabrico aditivo, poderia ser uma solução interessante para a refrigeração
conseguir atuar o mais próximo possível do fundido. No entanto, como se está perante um
molde já fabricado, esta solução não é viável.
No caso presente, deve-se tentar adaptar a situação que se encontrou no aço a uma
solução possível, praticável, e que apresente melhorias no produto final. Dessa forma, da
análise do circuito problemático já mencionado, surgiu a possibilidade de se efetuar a sua
correção, através de alguns ajustes no circuito de refrigeração, como se poderá observar na
Figura 98. A Figura 99 apresenta uma comparação entre a nova solução e a situação original.
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Figura 98 – Proposta 1 para melhorias do molde

Figura 99 - Comparação entre o circuito de refrigeração original (à esquerda) e a proposta de melhoria (à direita)

Em relação à disposição anterior das linhas de refrigeração, foi adicionada uma nova
linha de refrigeração (assinalada na figura com o número 1) e uma linha foi aumentada em
relação ao original (assinalada na figura com o número 2). A somar a estas alterações, foram
também introduzidos dois tacos para travar a progressão da água em sentidos indesejados
(assinalados na figura com os números 3 e 4). Desta forma, e com a entrada e saída de água a
serem as assinaladas na Figura 98, a água percorrerá todo o circuito de refrigeração préexistente sem pontos problemáticos de interseção.
6.2.1.1 Simulação Moldex3D

De forma a recolher mais dados relativos às alterações efetuadas, realizaram-se simulações de
enchimento no software Moldex3D R15. Estas permitiram confirmar algumas expetativas em
relação ao funcionamento do molde e descobrir novos dados.
Nesta secção, foram efetuadas duas simulações para recolha de resultados, variando
apenas a temperatura do molde (que é definida pela temperatura do fluido) entre eles. Todos
os outros parâmetros são os já definidos como parâmetros de produção prévios para este
molde. Estes parâmetros estão expostos na Tabela 26.
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Tabela 26 - Dados de entrada no software Moldex3D

Dados inseridos no software
Tempo de injeção (s)
Temperatura do fundido (ºC)
Temperatura do molde (ºC)
Tempo de 2ª pressão (s)
Tempo de arrefecimento (s)
Tempo de ciclo (s)

3.9
280
60
25
10
12
29

A Figura 100 apresenta a distribuição de temperatura com o enchimento a 95%. Do
lado esquerdo tem-se o caso com a refrigeração a 60 ºC, enquanto do lado direito a
refrigeração a 25 ºC. É possível confirmar a suposição anterior de que a nervura central é a
última a ser preenchida, pois ainda não está preenchida na figura. Além disso, a diferença de
temperatura entre o ponto mais quente e o mais frio é de 203.5 ºC no primeiro caso e de 234.6
ºC no segundo, o que também era esperado, dado que uma temperatura de refrigeração mais
baixa leva a um gradiente de temperaturas maior.

60 ºC

25 ºC

Figura 100 – Enchimento a 95%

As Figura 101 (refrigeração a 60 ºC) e a Figura 102 (refrigeração a 25 ºC) apresentam a
quantidade de material fundido durante o tempo de segunda pressão. Em ambas, à esquerda
tem-se a situação após 5.1 segundos do começo do tempo de segunda pressão, enquanto à
direita se tem a situação no final da segunda pressão. Desta forma, é possível concluir que em
ambas ainda existe material fundido no final da compactação, especialmente no primeiro
caso, o que era expectável, dado o fluido refrigerante mais quente.

5.1 s

Final

Figura 101 – Material fundido durante a segunda pressão (refrigeração a 60 ºC)
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5.1 s

Final

Figura 102 - Material fundido durante a segunda pressão (refrigeração a 25 ºC)

Quanto ao aparecimento de marcas na superfície da peça, tem-se que a alteração da
temperatura de refrigeração não é fator preponderante, visto que não se verificam alterações.
Isto acontece dado que a diminuição da temperatura da água promove maior fluxo de calor na
“casca” do material, mas não provoca grandes alterações no interior do fundido nas zonas de
maior espessura. Os resultados podem ser observados na Figura 103. À esquerda tem-se a
refrigeração a 60 ºC e à direita a refrigeração a 25 ºC.

60 ºC

25 ºC

Figura 103 – Marcas na superfície

Outros dados retirados do software são os tempos necessários para cada elemento da
peça atingir a temperatura de extração (94 ºC, segundo o software). A Figura 104 representa
os resultados obtidos em corte. À esquerda tem-se a refrigeração a 60 ºC e à direita a
refrigeração a 25 ºC. Neste caso, a temperatura de refrigeração tem um peso muito elevado e
consegue-se um tempo médio de 2.29 segundos para a extração na refrigeração a 25 ºC,
enquanto que na refrigeração a 60 ºC o valor se situa nos 9.74 segundos.

60 ºC

25 ºC

Figura 104 – Tempo necessário para atingir a temperatura de extração
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Por último, analisou-se o fluxo de calor num instante próximo da abertura do molde
para retirar a peça já produzida. A Figura 105 apresenta os resultados, com o fluxo de calor do
conjunto peça-refrigeração. À esquerda tem-se a refrigeração a 60 ºC e à direita a refrigeração
a 25 ºC. Os resultados mostraram-se dependentes da variação da temperatura de refrigeração,
visto que se obteve uma média de 0.398 J/(s.cm2) a 60 ºC e de 0.517 J/(s.cm2) a 25 ºC.

60 ºC

25 ºC

Figura 105 – Fluxo de calor num instante

6.2.2 Proposta 2: colocação de nova placa e lâminas

Além da proposta já apresentada, equacionou-se também uma solução mais elaborada para
tentar que a água se aproximasse o máximo possível de zonas de arrefecimento mais crítico.
Dessa forma, projetou-se a utilização de uma placa extra, a juntar à placa da bucha.
Esta placa permite a criação de um novo circuito em que a água entra na lateral da nova placa
e na direção perpendicular na placa da bucha, o que ultrapassa os problemas de espaço que
esta placa possui. Além disso, esta solução pressupõe a colocação de duas lâminas de
refrigeração para o fluido percorrer o circuito delineado por estas e chegar próximo da peça.
A Figura 106 mostra a nova placa em pormenor, com as suas furações para passagem
do guiamento, da fixação e dos extratores. A verde apresenta-se o circuito de água nesta
placa, enquanto que na perpendicular estão as duas lâminas, que entram na placa da bucha. A
Figura 107 apresenta o posicionamento da nova placa em relação à placa da bucha. Nesta
figura também é possível visualizar as lâminas.

Figura 106 – Placa reforço da bucha
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Figura 107 – Placa da bucha e placa reforço

Note-se que esta solução é independente da anterior, pelo que podem ser aplicadas em
conjunto. Nesse caso, as alterações produzidas na lista de peças seriam as que se apresentam
na Tabela 27.
Tabela 27 - Lista de peças referentes às propostas 1 e 2

Posição
004
330
331
332
334

Descrição
Placa reforço
da bucha
Racord
Tampões
Tacos
Lâmina de
refrigeração

Quantidade

Dimensões

Fornecedor

Material

1

K30/246x246x36

Hasco

1.1730

+2
+2
2

N9-1/4A
AN-8 1/8RC
AN-8 1/8RC

DME
DME
DME

Latão
Latão
Latão

2

Z965/1.5x8x180

Hasco

PA, GFK

6.2.2.1 Simulação Moldex3D

Tal como no caso anterior, procedeu-se a uma simulação no software Moldex3D R15 para
avaliação da solução projetada. Foram efetuadas duas simulações para recolha de resultados,
variando apenas a temperatura do molde (que é definida pela temperatura do fluido) entre
eles. Todos os outros parâmetros são os já definidos como parâmetros de produção prévios
para este molde. Estes parâmetros estão expostos na Tabela 28.
Tabela 28 - Dados de entrada no software Moldex3D

Dados inseridos no software
Tempo de injeção (s)
Temperatura do fundido (ºC)
Temperatura do molde (ºC)
Tempo de 2ª pressão (s)
Tempo de arrefecimento (s)
Tempo de ciclo (s)

3.9
280
60
25
10
12
29

A Figura 108 apresenta a distribuição de temperatura com o enchimento a 95%. Do
lado esquerdo tem-se o caso com a refrigeração a 60 ºC, enquanto do lado direito a
refrigeração a 25 ºC. A diferença de temperatura entre o ponto mais quente e o mais frio é de
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209.2 ºC no primeiro caso e de 240.8 ºC no segundo, o que era esperado, dado que uma
temperatura de refrigeração mais baixa leva a um gradiente de temperaturas maior.

60 ºC

25 ºC

Figura 108 - Enchimento a 95%

Sendo assim, comparando os resultados apresentados com os da primeira simulação,
tem-se que na primeira se obteve 203.5 ºC / 234.6 ºC na primeira simulação e 209.2 ºC / 240.8
ºC nesta (refrigeração a 60 ºC e 25 ºC, respetivamente), o que representa um ligeiro aumento
no segundo caso.
A Figura 109 (refrigeração a 60 ºC) e a Figura 110 (refrigeração a 25 ºC) apresentam a
quantidade de material fundido durante o tempo de segunda pressão. Em ambas, à esquerda
tem-se a situação após 5.1 segundos do começo do tempo de segunda pressão, enquanto à
direita se tem a situação no final da segunda pressão. Desta forma, é possível concluir que em
ambas ainda existe material fundido no final da compactação, especialmente no primeiro
caso, o que era expectável, dado o fluido refrigerante mais quente.

5.1 s

Final

Figura 109 - Material fundido durante a segunda pressão (refrigeração a 60 ºC)

5.1 s

Final

Figura 110 - Material fundido durante a segunda pressão (refrigeração a 25 ºC)
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Quanto à quantidade de material fundido durante e após a segunda pressão, obtiveramse resultados equivalentes em ambas as simulações.
Quanto ao aparecimento de marcas na superfície da peça, tem-se, tal como na
simulação anterior, que a alteração da temperatura de refrigeração não é fator preponderante,
visto que não se verificam alterações. Isto acontece dado que a diminuição da temperatura da
água promove maior fluxo de calor na “casca” do material, mas não provoca grandes
alterações no interior do fundido nas zonas de maior espessura. Os resultados podem ser
observados na Figura 111. À esquerda tem-se a refrigeração a 60 ºC e à direita a refrigeração
a 25 ºC.

60 ºC

25 ºC

Figura 111 – Marcas na superfície

Quanto ao aparecimento de marcas na peça no arrefecimento, obtiveram-se resultados
equivalentes em ambas as simulações.
Outros dados retirados do software são os tempos necessários para cada elemento da
peça atingir a temperatura de extração (94 ºC, segundo o software). A Figura 112 representa
os resultados obtidos em corte. À esquerda tem-se a refrigeração a 60 ºC e à direita a
refrigeração a 25 ºC. Neste caso, a temperatura de refrigeração tem um peso muito elevado e
consegue-se um tempo médio de 2.67 segundos para extração na refrigeração a 25 ºC,
enquanto que na refrigeração a 60 ºC o valor se situa nos 9.55 segundos.

60 ºC

25 ºC

Figura 112 - Tempo necessário para atingir a temperatura de extração

Quanto ao tempo médio para extração, obteve-se 9.74 s / 2.29 s na primeira simulação
e 9.55 s / 2.67 s na segunda simulação (refrigeração a 60 ºC e 25 ºC, respetivamente), o que
representa uma diminuição de 2% na refrigeração a 60 ºC no segundo caso.
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Por último, analisou-se o fluxo de calor num instante próximo da abertura do molde
para retirar a peça já produzida. A Figura 113 apresenta os resultados. À esquerda tem-se a
refrigeração a 60 ºC e à direita a refrigeração a 25 ºC. Os resultados mostraram-se pouco
dependentes da variação da temperatura de refrigeração, visto que se obteve uma média de
0.384 J/(s.cm2) a 60 ºC e de 0.496 J/(s.cm2) a 25 ºC.

60 ºC

25 ºC

Figura 113 – Fluxo de calor num instante

Quanto ao fluxo de calor num instante próximo do da abertura do molde, obteve-se
uma média de 0.398 J/(s.cm2) a 60 ºC e de 0.517 J/(s.cm2) a 25 ºC na primeira simulação e
0.384 J/(s.cm2) e 0.496 J/(s.cm2) na segunda simulação, o que representa um ligeiro
decréscimo da segunda em relação à primeira.
Sendo assim, tendo em conta as inexistentes melhorias apresentadas pela proposta 2
em relação à proposta 1, que foram gradualmente apresentadas, e comparando o incremento
de logística e custos associados da proposta 2 em relação à 1 (encomenda e maquinação de
novos componentes e alteração de comprimentos de elementos como parafusos e guias),
conclui-se que a proposta 1 apresenta um maior custo-benefício e por isso será essa a
escolhida para implementação.
6.2.3 Proposta 3: colocação de postiços para escape de gases

Para o desaparecimento das zonas em que há retenção de gases e que, por isso, surgem
ratados nas peças produzidas, considerou-se duas possibilidades: a colocação de extratores
laminares, cujas folgas na sua colocação funcionariam também como os canais para escape de
gases, ou a solução mais usual, a colocação de um ou mais postiços cuja geometria permita o
referido escape de gases. Foi projetada a segunda opção.
Como já apresentado, o local mais problemático em termos de ratados é a nervura
central da peça, mas as duas nervuras laterais também apresentam ratados em menor escala.
Estas zonas estão assinaladas na Figura 114.

Figura 114 - Ratados nas peças produzidas
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Sendo assim, optou-se pela colocação de dois postiços, dispostos lado a lado, nos
quais a extração de gases se dará nas interfaces postiço-postiço e postiço-bucha. Ou seja,
desta solução resulta a criação de três canais para extração de gases, pois existe uma folga no
ajuste entre os três componentes que possibilita a saída dos gases. As Figuras 115 e 116
apresentam a posição relativa dos dois postiços dentro da bucha. Como se pode observar,
estes postiços são moldantes, pelo que o seu ajuste tem de ser muito cuidado e esta zona
superior tem de ser maquinada através de eletroerosão.
Além disso, a Figura 116 apresenta os postiços a todo o comprimento, incluindo o
ajuste entre ambos e o formato das cabeças, que, como se observa, são na mesma direção, mas
sentido oposto ao do ajuste entre ambos.

Figura 115 - Posicionamento dos dois postiços

Figura 116 - Posicionamento dos dois postiços

A Figura 117 apresenta a caixa que deve ser maquinada na placa da bucha para a
colocação dos postiços e o ajuste que é feito entre ambos. A caixa maquinada na placa da
bucha tem uma folga em relação às cabeças dos postiços, enquanto que no restante
comprimento não. Além disso, todos os seus cantos são arredondados. Os postiços são
numerados com os algarismos e 1 e 2, e o mesmo é feito na placa, com os números na mesma
direção e sentido, de forma a evitar erros na montagem.
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Figura 117 – Caixa e cabeças dos postiços

Uma visão com maior detalhe dos canais de escape de gases está presente na Figura
118. No lado esquerdo da figura, tem-se a azul a zona moldante, e a parede a amarelo é onde
se ajusta o postiço com a parede da placa da bucha. Dessa forma, na proximidade à zona
moldante são retirados 0.015 mm para o escape de gases e, depois da zona moldante, está-se
perante uma zona que não define o formato da peça, pelo que o canal para escape pode ser
aumentado sem risco de originar rebarba, tendo sido escolhida uma profundidade de 2
décimas de milímetro.
Percorrendo esse canal de 0.2 mm, o ar atinge a zona da cabeça do postiço,
representada no lado direito da Figura 118, a qual é ajustada na caixa maquinada na placa
apenas pela base inferior da cabeça e o ar é expulso pelo rasgo horizontal que se pode
observar imediatamente abaixo da base inferior da cabeça.
A solução construtiva adotada na interface postiço-postiço é idêntica à representada na
Figura 118, com a particularidade de apenas um dos postiços ter um canal para escape de
gases nesse lado de ajuste, para não originar rebarba, o que pode ser notado no centro da
Figura 117. Este facto reforça a necessidade de numerar os postiços, pois não são iguais.

Figura 118 – Escape de gases nos postiços

Tratado o posicionamento dos postiços em relação à zona moldante, é necessária a sua
fixação para evitar deslizes no sentido oposto da mesma direção. De notar que a carga sofrida
pelos postiços é assinalável, dada a elevada pressão do fundido que entra em contacto com a
área superficial destes (aproximadamente 2 x 10.60 x 7.37 = 78.12 mm2).
Para assegurar essa necessidade foi adotada uma solução construtiva na qual é inserida
uma nova guia de suporte, que encosta nas cabeças dos postiços. A Figura 119 representa, do
lado esquerdo, uma vista em perspetiva da nova guia, enquanto, do lado direito, tem-se a vista
de baixo, com furo roscado para colocação de parafuso.
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Figura 119 - Nova guia de suporte para fixação dos postiços

A Figura 120 apresenta, a azul, a colocação da guia em relação aos novos postiços e à
placa da bucha. A guia está em contacto com praticamente toda a área superficial das cabeças
dos postiços.

Figura 120 - Representação do posicionamento da guia de suporte

Se por um lado a nova guia encosta nos postiços, por outro necessita de fixação, que é
feita pela roscagem de um parafuso cuja cabeça está alojada na placa de aperto da extração.
Dessa forma, a guia encosta nesta placa de aperto e é aí fixa. Esta particularidade é observada
na Figura 121.

Figura 121 - Nova caixa para parafuso na placa de aperto da extração (009)

Além disso, a localização da nova guia de suporte implica que as placas da extração
também possuam um furo que permita a passagem da guia, como se ilustra na Figura 122.
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Figura 122 - Furos passantes na placa dos extratores (007, à esquerda) e na placa de aperto dos extratores (008, à
direita)

Por último, a Tabela 29 apresenta a lista de peças novas referentes a esta proposta.
Tabela 29 - Lista de peças referentes à proposta 3

Posição

Descrição

Quantidade

Dimensões

Fornecedor

Material

012B

Guia de suporte

1

62x20x15

-

1.1730

200B

Postiço da bucha

1

61.12x10.6x7.37

-

1.2344

200C

Postiço da bucha

1

61.09x10.6x7.37

-

1.2344

P012B

Parafuso CCSI

1

M8x35

Hasco

Classe
12.9

6.3 Implementação de alterações
Tal como referido na final da secção 6.2.2.1., concluiu-se que as vantagens extra da proposta
2 em relação à proposta 1 são diminutas, pelo que apenas se irá implementar a proposta 1 para
o melhoramento da refrigeração. Para o melhoramento do escape de gases, foi adotada a
proposta 3. Estas alterações foram implementadas no departamento de Fabrico da Celoplás.
Temporalmente, começou-se por corrigir a refrigeração, através da furação de um
novo furo e o prolongamento de outro, como já apresentado. O tampão relativo ao novo furo
está indicado na Figura 123. Na mesma figura é possível também notar, na outra extremidade,
a caixa aberta para a colocação dos dois postiços para escape de gases. Esta abertura foi
realizada através de eletroerosão por fio.

Figura 123 - Placa da bucha após correção da refrigeração
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A mesma caixa pode ser visualizada na Figura 124, que apresenta a área de zona
moldante que foi retirada.

Figura 124 - Localização dos postiços para escape de gases

A maquinação dos dois postiços foi feita através de eletroerosão por penetração. Este
tipo de eletroerosão necessita de elétrodos com a forma a moldar na peça a erodir. Dessa
forma, foram projetados três elétrodos, necessários para replicar a geometria pretendida. A
Figura 125 apresenta-os, sendo que o elétrodo à esquerda define a geometria das nervuras, o
elétrodo no centro define o furo nas nervuras e o elétrodo à direita replica a curvatura da zona
moldante.

Figura 125 - Projeto de elétrodos para maquinação de postiços

Os elétrodos são maquinados numa fresadora, aos pares, visto que é necessário um
elétrodo para desbaste e outro para acabamento. O material escolhido para os elétrodos é o
cobre, dado ser um bom condutor elétrico (como referido, o princípio da eletroerosão por
penetração assenta em sucessivas descargas elétricas). A Figura 126 apresenta a maquinação
dos elétrodos e o seu aspeto final. De notar que estes possuem um chanfro numa das
extremidades, para evitar montagens erradas na máquina.

Figura 126 - Maquinação e aspeto final dos elétrodos
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A Figura 127 expõe a erosão dos postiços. Esta é feita com os postiços já montados na
placa, visto que a geometria da restante placa é utilizada para “rastejar” o elétrodo e o
resultado do processo possuir o melhor ajuste possível.

Figura 127 - Eletroerosão por penetração dos postiços

O aspeto final dos dois postiços para escape de gases é o apresentado na Figura 128.

Figura 128 - Postiços para escape de gases

6.4 Ensaio nº 2
A realização de um segundo ensaio permitiu tirar conclusões quanto ao impacto das alterações
introduzidas no molde. Tal como no primeiro ensaio, estudou-se também a influência da
alteração do tempo de arrefecimento e da temperatura do fluido refrigerante na qualidade das
peças produzidas. Apresenta-se a Tabela 30, que resume os parâmetros de produção do molde
previamente definidos.
Tabela 30 - Parâmetros de produção do molde

Parâmetros de produção
Temperatura cilindro (ºC)
Temperatura canal quente (ºC)
Temperatura molde (ºC)
Tempo de injeção (s)
Velocidade de injeção (cm3/s)
Pressão máxima de injeção (bar)
Tempo de segunda pressão (s)
Tempo de dosagem (s)
Tempo de ciclo (s)
Tempo de arrefecimento (s)

279
245
60
3.91
23
1815
10
6.44
29
12
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Fixando os restantes parâmetros, foi seguida a mesma variação de parâmetros entre
condições do ensaio anterior, apresentada na Tabela 31.
Tabela 31 - Condições estudadas no ensaio nº 2

Condição nº
1
2
3
4

Variável de entrada
Tempo arrefecimento (s) Temperatura água (°C)
12
60
12
25
16
60
16
25

Como variáveis de saída para avaliação de resultados, tem-se a inspeção visual, a
medição de cotas e a temperatura do molde.
Seguindo o procedimento utilizado no ensaio anterior, após um número equivalente de
ciclos para cada condição, o molde foi aberto e medido em diversos pontos da cavidade e da
bucha, para retirar conclusões quanto ao impacto das alterações nas variáveis de entrada e à
efetividade da refrigeração. As medições foram feitas através de um termopar de contacto. Os
pontos escolhidos para medição estão expostos na Figura 129, na qual os prefixos LF e LM se
referem a lado fixo e lado móvel, respetivamente, e os numerais associados estão ordenados
para o mesmo numeral se referir a um mesmo ponto, seja na cavidade, seja na bucha.

Figura 129 - Pontos para medição de temperatura

As Tabelas 32 a 35 apresentam os resultados obtidos na medição das temperaturas no
molde no decorrer do segundo ensaio.
Tabela 32 - Medição da temperatura (ensaio 2, condição 1)

Condição nº 1: Temperatura (°C)
LF1
68
LF2
70
LF3
70
LF4
68
LF5
135
LM1
65
LM2
65
LM3
68
LM4
68
LM5
69

Temp. média LF (°C)

Desvio-padrão LF (°C)

69.0

1.00

Temp. média LM (°C)

Desvio-padrão LM (°C)

66.5

1.50
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Tabela 33 - Medição da temperatura (ensaio 2, condição 2)

Condição nº 2: Temperatura (°C)
LF1
41
LF2
44
LF3
43
LF4
46
LF5
110
LM1
33
LM2
34
LM3
46
LM4
36
LM5
40

Temp. média LF (°C)

Desvio-padrão LF (°C)

43.5

1.80

Temp. média LM (°C)

Desvio-padrão LM (°C)

37.3

5.17

Tabela 34 - Medição da temperatura (ensaio 2, condição 3)

Condição nº 3: Temperatura (°C)

Temp. média LF (°C)

Desvio-padrão LF (°C)

LF1
LF2
LF3
LF4

64
66
64
67

65.3

1.30

LF5

120

Temp. média LM (°C)

Desvio-padrão LM (°C)

LM1
LM2
LM3
LM4
LM5

68.5
67.5
70
68.5
73

68.6

0.89

Tabela 35 - Medição da temperatura (ensaio 2, condição 4)

Condição nº 4: Temperatura (°C)
LF1
38
LF2
43
LF3
37
LF4
41
LF5
95
LM1
33
LM2
30.5
LM3
41
LM4
39
LM5
37

Temp. média LF (°C)

Desvio-padrão LF (°C)

39.8

2.38

Temp. média LM (°C)

Desvio-padrão LM (°C)

35.9

4.28

Nota-se novamente que as temperaturas LF5 e LM5 são meramente informativas e não
foram consideradas para o cálculo da temperatura média e desvio-padrão dos lados fixo e
móvel, visto que se situam na zona onde se insere o canal quente, e os valores obtidos vêm
muito afetados por esse facto.
Da condição nº1 foi medida uma temperatura de 69.0 ºC no lado fixo e de 66.5 ºC no
lado móvel. Era esperado que o lado fixo apresentasse uma temperatura mais alta que o lado
móvel, dada a presença do canal quente, o que se verifica. No entanto, a diferença entre
ambas é muito baixa (2.5 ºC), e nota-se também o facto das temperaturas serem muito
inferiores às obtidas no primeiro ensaio, o que indica melhorias significativas na refrigeração.
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Note-se também que as temperaturas obtidas estão bastantes próximas da temperatura da água
(60 ºC), pelo que se está perto de um equilíbrio térmico entre o molde e o fluido refrigerante.
Uma comparação com mais detalhe entre os resultados obtidos nos dois ensaios é feita em
6.5.
O acréscimo de quatro segundos do tempo de arrefecimento da primeira para a terceira
condição não introduziu melhorias significativas, dado que a temperatura do lado fixo evoluiu
de 69.0 ºC para 65.3 ºC e a do lado móvel de 66.5 ºC para 68.6 ºC, diferenças marginais que
poderão ser explicadas pela migração do calor do lado fixo para o lado móvel. Conclui-se
também que, dadas as melhorias introduzidas pela nova refrigeração, a otimização do tempo
de arrefecimento pode passar não por um aumento, mas por uma diminuição deste.
Quanto às condições com a temperatura de refrigeração a 25 ºC, obtiveram-se, como
esperado, temperaturas mais baixas do que nas restantes condições, uma redução de cerca de
20 a 30 ºC. Como o gradiente térmico neste caso é maior, no final dos 12 segundos de
arrefecimento o processo está mais longe do equilíbrio térmico do que nos casos com água a
60 ºC, pelo que o aumento de quatro segundos de tempo de arrefecimento tem mais peso nas
condições a 25 ºC. No entanto, volta-se a sublinhar que estas condições são meramente
didáticas e delas não resultam consequências práticas no processo produtivo de peças.
O outro método para aferição das peças produzidas foi a medição de cotas. Para isso,
foram medidas 14 cotas e analisados os desvios em relação às cotas nominais, para cada
condição. A Figura 92, apresentada anteriormente, especifica as diferentes dimensões que
foram medidas. Os resultados obtidos estão expostos nas Tabelas 36 a 39.
Tabela 36 – Resultados das medições, em mm (ensaio 2, condição 1)

Nº cota Nominal +Tol
1
62.000 0.100
2
2.800
0.090
3
58.000 0.280
4
145.000 0.410
5
41.000 0.240
6
14.000 0.130
7
28.500 0.170
8
42.000 0.700
9
74.000 0.340
10
74.800 0.200
11
157.000 0.500
12
71.500 0.200
13
5.500
0.200
14
135.000 0.350

Condição 1
-Tol
Medição Desvio
-0.100
61.956 -0.044
-0.090
2.781
-0.019
-0.280
58.056
0.056
-0.750 144.599 -0.401
-0.240
41.082 -0.082
-0.130
13.960 -0.040
-0.170
28.528
0.028
-0.700
42.591
0.591
-0.340
73.796 -0.204
-0.200
74.847
0.047
-0.500 156.868 -0.132
-0.200
71.500
0.000
-0.200
5.314
-0.186
-0.350 134.798 -0.202

Desvio da tolerância
-
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Tabela 37 – Resultados das medições, em mm (ensaio 2, condição 2)

Nº cota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nominal
62.000
2.800
58.000
145.000
41.000
14.000
28.500
42.000
74.000
74.800
157.000
71.500
5.500
135.000

+Tol
0.100
0.090
0.280
0.410
0.240
0.130
0.170
0.700
0.340
0.200
0.500
0.200
0.200
0.350

Condição 2
-Tol
Medição Desvio
-0.100 61.958 -0.042
-0.090
2.780
-0.020
-0.280 58.054
0.054
-0.750 144.822 -0.178
-0.240 41.087
0.087
-0.130 13.970 -0.030
-0.170 28.476 -0.024
-0.700 42.521
0.521
-0.340 73.809 -0.191
-0.200 74.738 -0.062
-0.500 156.848 -0.152
-0.200 71.431 -0.069
-0.200
5.310
-0.190
-0.350 134.852 -0.148

Desvio da tolerância
-

Tabela 38 – Resultados das medições, em mm (ensaio 2, condição 3)

Nº cota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nominal
62.000
2.800
58.000
145.000
41.000
14.000
28.500
42.000
74.000
74.800
157.000
71.500
5.500
135.000

+Tol
0.100
0.090
0.280
0.410
0.240
0.130
0.170
0.700
0.340
0.200
0.500
0.200
0.200
0.350

Condição 3
-Tol
Medição Desvio
-0.100
61.971 -0.029
-0.090
2.782
-0.018
-0.280
58.071
0.071
-0.750 144.625 -0.375
-0.240
41.090
0.090
-0.130
13.956 -0.044
-0.170
28.562
0.062
-0.700
42.608
0.608
-0.340
73.797 -0.203
-0.200
74.885
0.085
-0.500 156.918 -0.082
-0.200
71.528
0.028
-0.200
5.316
-0.184
-0.350 134.824 -0.176

Desvio da tolerância
-
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Tabela 39 – Resultados das medições, em mm (ensaio 2, condição 4)

Nº cota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nominal
62.000
2.800
58.000
145.000
41.000
14.000
28.500
42.000
74.000
74.800
157.000
71.500
5.500
135.000

+Tol
0.100
0.090
0.280
0.410
0.240
0.130
0.170
0.700
0.340
0.200
0.500
0.200
0.200
0.350

Condição 4
-Tol
Medição Desvio
-0.100 61.962 -0.038
-0.090
2.779
-0.021
-0.280 58.067
0.067
-0.750 144.859 -0.141
-0.240 41.093
0.093
-0.130 13.962 -0.038
-0.170 28.499 -0.001
-0.700 42.521
0.521
-0.340 73.810 -0.190
-0.200 74.739 -0.061
-0.500 156.861 -0.139
-0.200 71.436 -0.064
-0.200
5.309
-0.191
-0.350 134.875 -0.125

Desvio da tolerância
-

Para uma melhor visualização dos resultados obtidos, traçou-se um gráfico com todos
os desvios para todas as condições, exposto na Figura 130.

Figura 130 - Desvio das cotas para todas as condições (ensaio 2)

Da análise das Tabelas 36 a 39 sobressai que neste ensaio não houve qualquer dimensão
fora da tolerância, ao contrário do obtido no primeiro ensaio. Na Figura 130 é possível
observar que as dimensões 4 e 8 são as que apresentam um maior desvio, ainda que dentro
dos limites impostos pelo cliente. Tal como no ensaio anterior, as linhas traçadas pela
condição 1 e 3 seguem uma tendência próxima, e as condições 2 e 4 igualmente entre si. No
entanto, as diferenças entre os dois conjuntos são claramente menores do que anteriormente,
do que se pode depreender que as correções implementadas aproximaram, dimensionalmente,
as peças obtidas nos parâmetros de produção às peças com a refrigeração a 25 ºC, o que é um
bom indicador, visto que estas últimas apresentaram bons resultados dimensionais (em
contraste com o surgimento de outros problemas nas peças).
Esta observação é confirmada pela Figura 131, na qual se assinala a disparidade entre as
condições 1 e 3 em relação às condições 2 e 4, notando, no entanto, que essa disparidade
desceu para cerca de 0.02 mm. Ou seja, a utilização da refrigeração a 25 ºC apresenta neste
momento um impacto menor visto que o termo comparativo melhorou.
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Figura 131 - Desvio médio absoluto de todas as condições (ensaio 2)

6.5 Comparação entre ensaios
Depois de apresentados os resultados de ambos os ensaios e sendo já claras as melhorias do
primeiro para o segundo, a verdadeira confirmação das alterações surge cruzando os dados
obtidos de ambos. Dessa forma, esta secção apresenta os resultados entre ensaios para as
variáveis de saída estudadas: inspeção visual, temperatura do molde e medição de dimensões.
Nesta secção, por questões de similaridade entre tais ensaios, decidiu-se que a ordem
de resultados apresentada é a seguinte: ensaios 1 (tempo de arrefecimento de 12 segundos,
temperatura da água de 60 ºC), 3 (tempo de arrefecimento de 16 segundos, temperatura da
água de 60 ºC), 2 (tempo de arrefecimento de 12 segundos, temperatura da água de 25 ºC) e 4
(tempo de arrefecimento de 16 segundos, temperatura da água de 25 ºC).
Começando a comparação pela temperatura do molde, obtiveram-se temperaturas
claramente inferiores no segundo ensaio. Para a primeira condição (a com maior significado
prático), a temperatura média do lado fixo evoluiu de 94.5 ºC para 69 ºC (diminuição de 25.5
ºC) e a temperatura média do lado móvel diminuiu de 81.3 ºC para 66.5 ºC (diminuição de
14.8 ºC). Isto demonstra claramente a ineficiência da refrigeração original, visto que após um
ciclo completo e já com o molde aberto, a sua temperatura ainda se encontrava cerca de 20 ou
30 ºC acima da temperatura pretendida, imposta pelo termorregulador na água. No segundo
ensaio este facto já não se verifica, visto que a diferença entre as temperaturas medidas e a da
refrigeração nesse caso é inferior a 10 ºC, demonstrando estar-se próximo de um equilíbrio
térmico.
Além disso, no segundo ensaio obtiveram-se temperaturas mais uniformes entre lado
fixo e móvel, sendo que a diferença entre a temperatura média do lado fixo e móvel foi 13.2
ºC no primeiro ensaio e 3.5 ºC no segundo. Isto demonstra também o melhoramento da
refrigeração, pois no segundo caso, para o mesmo tempo de arrefecimento, o escoamento de
calor deu-se de forma mais acentuada do lado fixo (mais quente devido à presença do canal
quente) para as imediações. Daqui se conclui também que a alteração na refrigeração se
resumiu ao lado móvel, mas que as melhorias produzidas se verificam em ambos os lados.
As Figuras 132, temperaturas em vários pontos do molde, e 133, temperaturas médias
do molde, apresentam os resultados até aqui descritos.
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Figura 132 - Temperaturas em vários pontos do molde (condição 1)

Figura 133 - Temperaturas médias do molde (condição 1)

Os resultados obtidos na condição 3 são muito próximos dos obtidos na condição 1.
Verifica-se novamente uma descida acentuada da temperatura no molde entre ensaios e uma
uniformização da mesma entre lado móvel e fixo. A temperatura média do lado fixo baixou de
92.5 ºC para 65.3 ºC (diminuição de 27.2 ºC) e a temperatura média do lado móvel diminuiu
de 83.4 ºC para 68.6 ºC (diminuição de 14.8 ºC). A diferença entre a temperatura média do
lado fixo e móvel foi 9.1 ºC no primeiro ensaio e 3.3 ºC no segundo. Os resultados obtidos
podem ser verificados nas Figuras 134 e 135.

Figura 134 - Temperaturas em vários pontos do molde (condição 3)
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Figura 135 - Temperaturas médias do molde (condição 3)

As condições com a temperatura da água a 25 ºC têm um significado prático menor,
dada a impossibilidade do molde produzir peças em larga escala com esse parâmetro. Do
ensaio 1 para o 2, a condição 2 produziu uma descida da temperatura do molde, ainda que de
forma menos acentuada do que nas condições 1 e 3. A temperatura média do lado fixo baixou
de 57.3 ºC para 43.5 ºC (diminuição de 13.8 ºC) e a temperatura média do lado móvel
diminuiu de 45.1 ºC para 37.3 ºC (diminuição de 7.8 ºC). A diferença entre a temperatura
média do lado fixo e móvel foi 12.2 ºC no primeiro ensaio e 6.2 ºC no segundo. Nesta
condição e na 4, os valores obtidos no segundo ensaio não são uniformes como nas outras
condições, visto que, ao contrário dessas, o molde não fica tão próximo do equilíbrio térmico.
Existe um elevado choque térmico a cada ciclo, pelo que seria necessário um maior tempo de
arrefecimento para uniformizar os valores de temperatura medidos. Além disso, a elevada
variação de temperaturas é fonte de erros na medição pelo termopar de contacto. Os
resultados obtidos podem ser verificados nas Figuras 136 e 137.

Figura 136 - Temperaturas em vários pontos do molde (condição 2)

Figura 137 - Temperaturas médias do molde (condição 2)
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Os resultados obtidos na condição 4 são próximos dos obtidos na condição 2. Verificase novamente uma descida da temperatura no molde entre ensaios e uma temperatura não
uniforme, pelos motivos já descritos. A temperatura média do lado fixo baixou de 57.9 ºC
para 39.8 ºC (diminuição de 18.1 ºC) e a temperatura média do lado móvel diminuiu de 50.4
ºC para 35.9 ºC (diminuição de 14.5 ºC). A diferença entre a temperatura média do lado fixo e
móvel foi 7.5 ºC no primeiro ensaio e 3.9 ºC no segundo. Como esperado, a diferença de
temperaturas entre lados fixo e móvel baixou de 6.2 ºC para 3.9 ºC entre as condições 2 e 4,
visto que nesta última o molde teve 4 segundos extra para o fluxo e uniformização do calor.
Os resultados obtidos podem ser verificados nas Figuras 138 e 139.

Figura 138 - Temperaturas em vários pontos do molde (condição 4)

Figura 139 - Temperaturas médias do molde (condição 4)

Quanto à medição das dimensões da peça, a Figura 140 apresenta o desvio das 14
cotas medidas em relação à dimensão nominal. No geral, as dimensões da condição 1 antes e
depois das correções são próximas, notando-se que a linha dos desvios do segundo ensaio está
ligeiramente mais próxima do eixo das abcissas (com menor desvio), o que é verificado pelos
desvios médios absolutos na Figura 141. A grande diferença entre os dois ensaios verifica-se
na dimensão nº 9, que, como se verifica na Figura 92, define a curvatura exterior da peça. Esta
dimensão estava cerca de 0.6 mm acima da dimensão nominal (fora da tolerância), e depois
das alterações registou-se que está cerca 0.2 mm abaixo da dimensão nominal (dentro da
tolerância). Esta diferença de 0.8 mm deve-se ao facto do molde trabalhar a temperaturas mais
baixas, o que induz maior contração à peça e permitiu que a dimensão se reduzisse e entrasse
dentro da tolerância.
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Figura 140 - Desvios antes e depois da implementação de alterações (condição 1)

Figura 141 – Desvios médios absolutos antes e depois da implementação de alterações (condição 1)

Os resultados obtidos na condição 3 do segundo ensaio apresentam melhorias notórias
em relação à mesma condição do primeiro ensaio, e estão extremamente próximos aos da
condição 1 do segundo ensaio, o que indica que as alterações implementadas no molde
tiveram influência direta nas dimensões das peças, mas que o acréscimo de 4 segundos no
tempo de arrefecimento não produziu efeitos significativos na mesma variável. As Figuras
142 e 143 apresentam os resultados comentados.

Figura 142 - Desvios antes e depois da implementação de alterações (condição 3)
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Figura 143 - Desvios médios absolutos antes e depois da implementação de alterações (condição 3)

Ao contrário dos resultados até agora apresentados, os resultados dimensionais obtidos
para as condições com a refrigeração a 25 ºC não apresentam alterações significativas entre o
primeiro e segundo ensaios. Isso é explicado devido ao impacto que a temperatura do molde
tem na contração ou expansão do material. No caso, no primeiro ensaio a temperatura já era
muito baixa, provocando uma elevada contração, pelo que a descida de temperatura ainda um
pouco maior no segundo ensaio não produziu efeitos palpáveis. As Figuras 144 e 145
apresentam os desvios obtidos para a condição 2, antes e depois das alterações introduzidas.

Figura 144 - Desvios antes e depois da implementação de alterações (condição 2)

Figura 145 – Desvios médios absolutos antes e depois da implementação de alterações (condição 2)
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Pelos mesmos motivos referidos nos resultados da condição 2, também a condição 4
apresenta resultados dimensionais muito próximos entre o primeiro e segundo ensaios. Estes
dados podem ser consultados nas Figuras 146 e 147.

Figura 146 - Desvios antes e depois da implementação de alterações (condição 4)

Figura 147 – Desvios médios antes e depois da implementação de alterações (condição 4)

Analisadas as variações obtidas na temperatura do molde e dimensões das peças
produzidas após correção da refrigeração, resta analisar a evolução dos problemas visuais
encontrados originalmente nas peças. Desde logo, a zona do bico do canal quente apresentava
marcas devido ao excesso de calor, que se reduziram drasticamente após a correção da
refrigeração. A Figura 148 apresenta, à esquerda, uma peça produzida no primeiro ensaio e, à
direita, uma peça produzida no segundo ensaio.

Figura 148 – Marcas na zona da alimentação
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Por outro lado, as marcas na outra superfície da peça mantiveram-se, tal como previsto
na simulação realizada no Moldex3D. A Figura 149 ilustra este facto.

Figura 149 – Marcas nas peças de ambos os ensaios

Além da correção da refrigeração, também a ventilação do molde foi revista através da
colocação de dois postiços com canais para escape de gases. Os efeitos produzidos podem ser
verificados na Figura 150. Do lado esquerdo vêem-se pormenores de uma peça produzida no
primeiro ensaio, enquanto do lado direito vêem-se pormenores de uma peça produzida no
segundo ensaio.

Figura 150 - Comparação das nervuras antes e depois da implementação de alterações

Por análise visual é facilmente identificável que o ratado desapareceu e o enchimento
da peça foi completo ou muito próximo de completo. Para complementar esta afirmação, esta
zona foi medida. Apesar de não ser uma dimensão medida pelo departamento de Metrologia
por não ser requerida pelo cliente, as dimensões teóricas foram medidas através do desenho
3D da peça, como representado na Figura 151.
A B C

Figura 151 - Detalhe das nervuras da peça
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Através de medições por comparador, foi possível elaborar a Tabela 40, que
contempla a medição teórica e as medições antes (primeiro ensaio) e depois (segundo ensaio)
da alteração do escape de gases. Os resultados desta tabela confirmam as melhorias
significativas nas novas peças, principalmente na nervura central.
Tabela 40 - Medição das nervuras da peça

Dimensão

Medição 3D

A
B
C

40.16
40.90
40.16

Peça
antes
39.50
37.70
39.50

Peça
depois
40.10
40.80
40.10

Desvio
antes
0.66
3.20
0.66

Desvio
depois
0.06
0.10
0.06
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7 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro
A realização desta dissertação teve como principais objetivos o projeto de um molde já
existente, de forma inversa, e a compreensão do seu funcionamento para levantamento de
aspetos a aprimorar no mesmo.
Um estudo deste tipo pressupõe conhecimentos teóricos aprofundados sobre o molde
enquanto ferramenta complexa para produção de peças em grande escala, com diversas
especificidades e dezenas de elementos que o compõem. Conhecimentos sobre a máquina de
injeção, o processo de injeção e suas variáveis também são necessários, pois o ajuste destes
parâmetros tem um elevado peso na qualidade da peça produzida, como se verificou no
decorrer desta dissertação. No entanto, estes conhecimentos teóricos em nada redundam se
não aliados a conhecimentos práticos, do funcionamento da indústria. Foi este conhecimento
prático que o período na Celoplás possibilitou e estimulou, além de se ter demonstrado uma
experiência enriquecedora a nível pessoal e académico.
Posto o aprofundamento de conhecimentos relativos à área dos termoplásticos, dos
moldes e seus sistemas estruturais, do ciclo de injeção, e dos aços utilizados nesta indústria (e
seus processos de fabrico e tratamentos), a peça produzida foi analisada e desenhada no
software NX 10. Seguiu-se o projeto do molde, que permitiu concluir quanto à complexidade
desta ferramenta. Um projeto como este, através de engenharia inversa, não permite decisões
típicas de projetista, mas fomenta outro tipo de valências, como a compreensão de um molde
no seu todo, para a replicação dos seus componentes, e também o contacto físico com os
mesmos, e suas montagens e desmontagens.
O término do projeto em CAD permitiu não só conhecer o molde, mas também
possuir um suporte fiável que permita aceder ao mesmo e projetar eventuais alterações. Esse
passo foi dado neste trabalho e foram enumerados aspetos passíveis de melhorias. No entanto,
para se ter um conhecimento real do molde, foi vital proceder a um ensaio de produção do
mesmo. Neste ensaio foram utilizados os parâmetros previamente definidos de produção,
exceto variações no tempo de arrefecimento (12 e 16 segundos) e temperatura do fluido
refrigerante (água, 60 ºC e 25 ºC). Os resultados deste ensaio permitiram registar temperaturas
muito elevadas de funcionamento do molde e um impacto grande da variação da temperatura
da água nas dimensões das peças e um impacto menor do tempo de arrefecimento.
Deste ensaio, aliado ao projeto realizado, concluiu-se também quanto aos sistemas
cuja otimização era mais necessária: controlo de temperatura, devido às temperaturas
elevadas, e escape de gases, devido a problemas visuais (ratados) nas peças.
Sendo assim, foram projetadas melhorias para tais sistemas, que foram posteriormente
validadas por simulações em Moldex3D. Esta ferramenta CAE mostrou-se de elevada
importância neste contexto, pois permite ratificar, modificar ou descartar, a mínimo custo,
soluções construtivas, cuja implementação poderia ser dispendiosa ou produzir efeitos
indesejáveis no molde e/ou processo.
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As alterações sugeridas consistiram na correção de um circuito de refrigeração
defeituoso e na colocação de dois postiços com canais de escape de gases para redução ou
eliminação dos ratados na produção de peças.
Validadas as alterações a implementar, e finalizados os projetos das mesmas, o
acompanhamento da sua implementação no departamento de Fabrico da Celoplás foi vital
para o conhecimento prático de processos de fabrico e para adquirir sensibilidade quanto às
particularidades e dificuldades que algumas operações apresentam aos operadores, tal como a
possibilidade de economizar tempo com pequenas alterações a nível de projeto.
Após a implementação das alterações, um novo ensaio produtivo foi realizado, para
retirar conclusões quanto ao efeito das modificações introduzidas. Neste ensaio foram
novamente utilizados os parâmetros previamente definidos de produção, exceto variações no
tempo de arrefecimento (12 e 16 segundos) e temperatura do fluido refrigerante (água, 60 ºC e
25 ºC). Os resultados deste ensaio permitiram registar temperaturas de funcionamento do
molde muito inferiores às do primeiro ensaio, ficando muito próximas da temperatura da
água, o que sugere proximidade ao equilíbrio térmico durante o ciclo e que confirma as
melhorias na refrigeração do molde.
Além disso, obtiveram-se também melhorias nas dimensões medidas nas peças
produzidas (incluindo uma dimensão que evoluiu de fora para dentro da tolerância imposta
pelo cliente), do que se conclui claramente que a refrigeração é preponderante também nas
dimensões finais da peça, pois tem peso na contração e expansão do material e posterior
empeno.
Das alterações no sistema de escape de gases da peça, registou-se o desaparecimento
dos ratados que as peças apresentavam, provando que o problema de enchimento das peças
estava no ar enclausurado dentro da cavidade e que a colocação dos dois postiços se revelou
uma decisão acertada.
Em suma, todos os objetivos propostos inicialmente nesta dissertação foram
largamente ultrapassados, visto que além de se projetar uma cópia do molde físico, foi
possível também corrigir patologias que o mesmo apresentava e melhorar a peça produzida.
Este trabalho demonstrou a importância do sistema de escape de gases e do de controlo de
temperatura. Este último representa uma grande fatia no tempo de ciclo, pelo que um circuito
de refrigeração otimizado conduz a tempos de ciclo menores, maior cadência de produção, e,
em última instância, ganhos para a empresa.
Quanto a perspetivas de trabalhos futuros, há a notar que não existe um modelo de
molde perfeito, que esta é uma ferramenta que necessita de melhoramentos e revisões
contínuas. Nesse sentido, era possível melhorar mais elementos do molde, alguns deles já
enunciados no início da secção 6.
Por último, visto que os parâmetros de produção do molde estavam definidos para as
condições em que o molde se encontrava anteriormente, outro trabalho futuro com interesse
para a melhoria deste molde seria um reajuste dos parâmetros de produção. É possível que a
melhoria do circuito de refrigeração possibilite um reajuste de um parâmetro como o tempo
de arrefecimento.
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