
Resumo 

 

Com este estudo pretendeu-se diagnosticar o processo de fabrico de machos por caixa 

quente, tentando encontrar possíveis formas de melhoria ao nível do processo, 

actuando principalmente na redução das causas que propiciam a libertação de areias 

dos machos. Os machos são utilizados no vazamento de latão, em coquilha por baixa 

pressão e por gravidade, para o fabrico de torneiras. 

No diagnóstico do processo, recorrendo a ensaios de análise granulométrica à areia 

nova e a análises quantitativas aos produtos químicos, concluiu-se que o processo não 

estava controlado. Por outro lado, analisando visualmente os machos, constatou-se que 

as caixas de machos quando estavam em funcionamento, nem sempre se encontravam 

na sua máxima performance. Estes pontos constituíam potenciais causas de libertação 

de areias dos machos. 

Neste sentido foram implementadas metodologias e instalados dispositivos adequados 

para eliminar ou pelo menos diminuir, o efeito de cada. 

Com o processo devidamente controlado, foi testada a pintura por imersão dos machos 

em metade de uma amostra de quarenta e quatro unidades. Ao nível da qualidade 

superficial do interior da peça fundida a técnica revelou melhorias substanciais, 

eliminando a libertação de areias e consequente rugosidade no interior da peça. No 

entanto, surgiram alguns defeitos ao nível da qualidade da peça, como o rechupe e 

inclusões gasosas que apenas se manifestaram nas peças de machos pintados. 

Deste modo, concluiu-se que a técnica de pintura dos machos podia fomentar a solução 

do problema da libertação de areias dos machos, uma vez que, os defeitos causados 

apontam para uma incorrecta aplicação da mesma, exigindo um ajuste ao nível dos 

parâmetros. 
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Abstract 

 

With this study was intended to diagnose the manufacturing process of cores by hot 

box, trying to find ways of improving the level of the process, acting mainly on the 

reduction of the causes that provide the release of sands of cores. The cores are used 

in the casting of brass in permanent mold by low pressure and by gravity, for the 

manufacture of the taps. 

In the diagnosis of the process, using granulometric analysis testing of new sand and 

quantitative analyses of chemicals products, it was concluded that the process was not 

controlled. Moreover, visually analyzing cores, it was found that the core boxes when in 

operation were not always at its maximum performance. These points were potential 

causes of release of sands of cores. In this regard, methodologies have been 

implemented and devices installed, suitable to eliminate or at least reduce the effect of 

each cause. 

With the process properly controlled, the painting by immersion of the cores was tested, 

on half of a sample of forty four units. In terms of the quality of the surface of the interior 

of the casted piece, the technique showed substantial improvements, eliminating the 

release of sand and the consequent roughness within the piece. However, some quality 

defects emerged as the shinkage and gaseous inclusions that are expressed only in 

pieces of painted cores. 

Thus, it was concluded that the technique of painting the cores, could promote the 

solution of the problem of sands release of the cores. Since this defects are due to an 

incorrect application of the painting technique, requiring an adjustment to the level of the 

parameters. 
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