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RESUMO 

A presente dissertação de mestrado do 5º ano do Mestrado Integrado 

em Engenharia Metalúrgica e Materiais descreve, de forma minuciosa e 

circunstanciada, o processo de produção de machos e posterior pintura, na 

empresa SAKTHI Portugal. São abordados os processos de caixa fria, pintura 

de macho, respetivo processo de secagem e os inerentes parâmetros a serem 

controlados. O objetivo deste projeto prende-se com a eliminação dos 

solventes orgânicos que operam como sistema de transporte das partículas da 

tinta atualmente utilizada na pintura de machos. A substituição por uma tinta 

utilizando água como sistema transportador ou a melhoria das propriedades 

mecânicas dos machos através da incorporação de aditivos vão de encontro ao 

objetivo final do desafio proposto. Das oito tintas e quatro aditivos testados, 

efetuaram-se avaliações técnicas de macharia e de acabamento do material 

fundido. No decorrer da dissertação procurou-se identificar questões 

problemáticas e encontrar soluções possíveis de controlo de variáveis do 

processo, designadamente, excesso de finos na areia nova e processo de 

mistura/manutenção da viscosidade da tinta. Os ensaios foram realizados nos 

corpos, com ataque do metal líquido diretamente ao copo, e em caixas 

diferenciais, as duas famílias de referências de maior produção na empresa. 

São apresentadas as tintas homologadas, nomeadamente, Arkopal 8500G, PID 

W 1574/1 e Technikote 6050RTR. Em resultado dos ensaios técnicos 

concretizados, os aditivos não cumpriram o objetivo proposto. 
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ABSTRACT 

This dissertation, aiming the master’s degree in metallurgical and 

materials engineering, describes various processes of core production and post 

coating of SAKTHI Portugal foundry. Some processes will be studied, such as, 

cold box, painting and respective drying process and different parameters 

required in the control process. This project main goal is to eliminate organic 

solvents that are currently used as the transport system of paint particles of 

cores. Their substitution for a water based paint or the improvement of core 

mechanical properties through additive incorporation are two distinct 

strategies that will meet this project’s main goal. Eight paints and four 

additives were evaluated relating to technical aspects of the core and casting 

material’s finishing. In parallel with the main objective of this dissertation, 

new parameters and solutions were developed in order to control the 

different variables of this specific process, such as, excess of sand particles 

lower than 0,063mm and mixing procedure paint. Essays were conducted on 

differential cases and housing, where the liquid metal goes directly in the 

core. The results concluded that the additives didn’t fulfill the requirements 

established in this paper. Furthermore, the paints that ensure the most 

potential are Arkopal 8500G, PID W 1574/1 and Technikote 6050RTR. 

 

KEYWORDS 

 Coremaking, core box, core, sand, resin, catalyst, amine, cold box, 

painting, additive, moulding. 
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RESUMEN 

Esta disertación, cuyo objetivo es alcanzar la maestría en metalúrgia y 

ingeniería de materiales, describe de una manera muy detallada los diversos 

procesos de producción de base y posterior revestimiento empleados por la 

empresa SAKTHI Portugal. Estos procesos incluyen la caja fría, el proceso de 

pintura y secado, además de los diferentes parámetros necesarios en el 

procedimiento de control. El objetivo principal del proyecto es eliminar los 

solventes orgánicos que se utilizan actualmente en el sistema de transporte 

de partículas de pintura en referencia a la pintura de base. La sustitución de 

estos por una pintura base de agua al igual que la mejora de cualidades 

mecánicas fundamentales a través de la incorporación de un aditivo son las 

dos estrategias que conllevarían a cumplir el objetivo principal de este 

proyecto. Tanto las ocho pinturas como los cuatro aditivos fueron evaluados 

teniendo en cuenta los aspectos técnicos de la base y el acabado del material. 

Paralelamente al objetivo de investigación de esta disertación se realizaron 

investigaciones para encontrar soluciones y nuevos parámetros para el control 

de las diferentes variables de este procedimiento específico tales como 

exceso de partículas de arena bajo 0,063 mm y procedimiento de mezclado de 

pintura. Se efectuaron pruebas sobre cajas diferenciales y sobre callipers, 

donde el metal líquido entra directamente en el macho. Los resultados 

concluyeron que los aditivos no cumplían con los requisitos establecidos. Por 

otra parte, las pinturas que garantizan el mayor potencial son Arkopal 8500G, 

PID W 1574/1 y Technikote 6050RTR. 
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1. INTRODUÇÃO 

A SAKTHI Portugal S.A. é uma fundição portuguesa, de capital indiano, 

sediada na Maia, com um universo de 520 trabalhadores, empresa que se 

presta, essencialmente, à exportação, situando-se os principais clientes na 

Alemanha, Espanha, França e Eslováquia. Quando proferimos as palavras 

SAKTHI Portugal, falamos de 4 milhões de peças presentes em automóveis 

europeus, componentes de segurança crítica, designadamente, travões, 

suspensões, peças de motor e transmissão e ainda juntas de direção [1, 2]. A 

SAKTHI Portugal produz ferro fundido nodular e apresenta uma produção 

anual de, aproximadamente, 70000 toneladas entregues ao cliente [1, 2]. 

Apresenta ainda uma atividade económica secundária de tratamento e pintura  

de peças fundidas [1, 2]. De forma sucinta, a fundição é composta, entre 

outros, pelo setor de serralharia responsável pelas placas molde e caixas de 

machos empregues na moldação e na macharia, respetivamente. 

Anteriormente à moldação, situam-se os periféricos confiáveis pelo circuito 

de areias, seguindo-se os acabamentos, com recurso a raios-x, para 

verificação do grau de sanidade interna das peças. 

O setor da macharia da SAKTHI Portugal opera com o sistema caixa fria, 

com posterior pintura dos machos com tinta que apresenta álcool isopropílico 

como sistema transportador dos materiais refratários, apresentando ainda 

uma taxa de refugo, de machos sucatados, de aproximadamente 2% [2]. A 

tinta, com o sistema transportador em curso, é responsável por emissões de 

compostos orgânicos para a atmosfera, que se pretendem eliminar ou reduzir 

significativamente. A libertação de álcool isopropílico (C2H6O) verifica-se na 

exposição da tinta aquando da sua aplicação, nos contentores de mistura, 

dada a volatilidade do composto, e ainda no decorrer do processo de secagem 

dos machos. 

Esta preocupação prende-se com questões ambientais e consta na 

licença ambiental da SAKTHI Portugal nº 309/0.1/2014, na qual, a secção de 
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macharia está limitada à emissão do VLE(1) 110mg/Nm3 de compostos 

orgânicos voláteis não metálicos (COVNM) [3]. 

O processo de eliminação de solventes orgânicos passa por dois vetores 

de ação. Numa primeira instância, substituir a tinta com sistema 

transportador de álcool por uma aquosa, existindo ainda a possibilidade de 

recurso à incorporação de aditivos de modo a contornar algumas das 

problemáticas do processo de pintura. 

2. INTRODUÇÃO AO FABRICO E FUNÇÃO DOS MACHOS 

O macho não deve ser considerado apenas como um componente da 

moldação, com suficiente resistência mecânica para ser manuseado de forma 

independente sem o suporte de uma caixa de moldação [4]. De uma forma 

simplista, os machos são formas de areia, com função primordial de criação 

de cavidades internas, permitindo contornar questões de moldação direta, 

face a ângulos incompatíveis com o sentido de extração do molde, 

impossibilitando a produção de determinada peça, sem a sua presença [5].  

Além do propósito de criação de cavidades internas, existem ainda 

outros intentos, tais como [4]: 

1. Possibilidade da utilização de machos como parte integrante da 

moldação devido à existência de zonas de elevadas projeções estruturais 

que não podem ser moldadas com resistência mecânica suficiente, 

usualmente designados por inserts; 

2. Reforço de superfícies da moldação; 

3. Utilização de machos no sistema de gitagem, nomeadamente em filtros e 

bacias; 

4. Fabrico de machos ram-up, utilizados em zonas de calcamento 

impossível ou dificultado. 

                                         

 

1
 Os valores limite de emissão (VLE) dos poluentes atmosféricos são expressos em mg/Nm3 (à exceção do 

poluente PCDD/PCDF (dibenzodioxinas policloradas/dibenzofurano policlorado) expresso em ng/Nm3) 

nas condições normalizadas de pressão (101,3 kPa), temperatura (273,15 K) e na ausência de humidade. Os 

VLE referem-se ao teor de O2 efetivamente medido (à exceção dos poluentes da fonte FF15 (caldeira de 

aquecimento de águas) que se refere a um teor de 3% de O2), desde que dentro da gama de valores 

expetável para o processo em causa, e inexistência de humidade nos efluentes gasosos.  
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A eliminação de operações de maquinagem posteriores é ainda um dos 

objetivos do recurso à utilização de machos [5, 6]. O macho deverá 

apresentar a capacidade de colapsar, isto é, após o seu fabrico, exibir 

resistência mecânica suficiente para enfrentar o manuseamento e o ataque do 

metal líquido na moldação, sem impedir o seu colapso e posterior remoção 

por zonas de menor secção que a maior secção do macho como o fundido 

assim o exigirá no abate final [4].  

Para efeitos de colocação do macho na moldação é importante ter em 

consideração no seu design a incorporação de projeções necessárias para o 

suporte na moldação, uma vez que a sua estabilidade deverá ser assegurada 

sem recurso a outro método de imobilização [4, 5].  

Nas peças fundidas que exigem recurso à utilização de machos, o seu 

incorreto manuseamento e colocação na moldação dão lugar a defeitos 

comuns em fundição, nomeadamente, macho esmurrado, esmagamento e, por 

consequência, aparecimento de inclusões não metálicas e rebarbas nos 

fundidos. 

3. PROCESSO DE FABRICO DE MACHOS 

A produção de machos poderá ser realizada manualmente ou com 

recurso a equipamento específico [6]. As caixas de macho são essencialmente 

estruturas de madeira/metal que apresentam, por norma, elevada 

durabilidade [5, 6]. São projetadas de acordo com o grau de complexidade 

dos machos; consequentemente, poderemos ter caixas de machos compostas 

por um componente, dois componentes, passíveis de serem divisíveis e unidos 

nos sentidos horizontal ou vertical, ou ainda de complexidade superior [5]. O 

formato da caixa de macho será totalmente dependente do macho a que a 

mesma dá lugar, sendo ainda fulcral considerar o tempo de cura uma vez que 

nem todos os processos permitem o seu manuseamento assim que é removido 

da respetiva caixa. [5]. Em machos sobejamente complexos, é possível a sua 

divisão em diferentes partes que requerem, posteriormente, a sua montagem. 

O fabrico de machos, em particular o processo de caixa fria, assenta na 

mistura de grãos de areia e ligantes orgânicos, que pela ligação grão a grão 

terão de proporcionar propriedades como fluidez e tempo de bancada, entre 
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outras propriedades que serão abordadas a montante, viabilizando a 

resistência e colapsibilidade, já mencionadas [6].  

A mistura de areia e ligante é colocada na caixa de machos, onde 

endurece e é removida com a forma pretendida [7]. O endurecimento ou cura 

é realizado pela catalisação do composto por parte da amina, como veremos 

no capítulo 0 [7]. Dada a exigência deste processo, será necessário recorrer a 

caixas mais complexas que compreendem canais de insuflação de mistura de 

areia e amina, respiros, filtros e mecanismos de extração [5]. 

De uma forma concisa, o processo de produção de machos consistirá 

num período de mistura de resina e areia na misturadora, seguida de 

compactação e catalisação da resina nas respetivas caixas de macho, 

consequente cura e extração final. 

3.1 Mistura  

Consistirá na formação de aglomerado de resina e areia nova com 

fluidez necessária para o processo seguinte, de enchimento e compactação na 

caixa de macho. Seja qual for o processo selecionado, o processo de mistura é 

levado a cabo num misturador, do tipo de pás, que poderá estar equipado 

com um sistema de arrefecimento, precavendo o aumento da temperatura 

que induziria na reação de ligação precoce da mistura de areia [6]. 

Uma vasta diversidade de equipamentos de mistura é utilizada para 

dispersar os ligantes, de forma homogénea, sobre a areia utilizada [6]. Areia e 

aditivos são pesados, ou volumetricamente medidos, antes de serem 

introduzidos na mistura, agitada num misturador rotativo ou por movimento 

vibratório, durante 20s a 5min [6]. A areia preparada é então descarregada e 

transferida para a estação de produção de machos [6]. Um misturador 

contínuo é uma necessidade para a mistura de areia, dadas as elevadas 

produções características destes processos [6]. 

3.2  Compactação 

A compactação ocorre quase em simultâneo com o enchimento da caixa 

de macho pela insuflação da areia. É necessário assegurar que a areia 

apresenta fluidez satisfatória para preencher, de forma eficiente, todas as 

zonas pretendidas, em particular, as de maior dificuldade de enchimento.  
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Os machos deverão ser suficientemente densos para promover uma 

ligação grão-a-grão, de forma a evitar a penetração do metal entre os 

interstícios dos grãos de areia, garantindo, porém, a permeabilidade do 

compacto para insuflação de amina [6]. No entanto, existem sistemas 

mecanizados para operações de alta produtividade [6]. Máquinas de sopro são 

comummente utilizadas para compactar a areia nas caixas de machos [6]. A 

mistura é inicialmente introduzida na câmara a uma pressão aproximada de 

400 kPa posteriormente, verifica-se a insuflação da areia com recurso a ar, 

comprimido a 275 a 750 kPa [6].  

A caixa de macho deverá ser revestida, quando utilizada para elevadas 

produções, e as superfícies deverão ser limpas impedindo a adesão da areia, 

que compromete a qualidade dos machos produzidos [6]. O desmoldante 

deverá ser utilizado na menor quantidade possível e apresentar 

compatibilidade com o tipo de processo utilizado para a produção de machos 

[6]. Esse produto inclui, em diversas combinações, água, álcool, solventes 

cloretados, mica, talco, silicones, pó de alumina e grafite [6]. 

3.3 Processo de cura 

No processo de caixa fria (cold-box), o gás apropriado para o processo 

(dióxido de carbono, dóxido de enxofre ou amina) é forçado a atravessar a 

areia compactada, verificando-se a ocorrência de reações químicas que 

originam ligações rígidas entre os grãos de areia [6]. A SAKTHI Portugal utiliza 

amina, como catalisador, em excesso, de modo a assegurar a cura completa 

dos machos, que será removida através dos sistemas de exaustão [6]. Note-se 

que a resistência mecânica obtida no processo de cura é adquirida, na 

maioria, até à remoção do macho da respetiva caixa de macho [6]. A cura 

posterior ocorre, embora com uma cinética significativamente inferior, num 

período aproximado de duas horas após a extração dos machos.  
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3.4 Sistema Caixa Fria (Cold-Box) 

3.4.1 Processo caixa fria – esquema do processo  

Na figura 3.4.1.1 é apresentada uma representação esquemática do 

processo de caixa fria, desde a abertura da caixa de macho, introdução da 

areia, gasificação do catalisador e posterior remoção do macho, já com a cura 

em fase terminal [8]. Denote-se que é um processo expedito e mecanizado na 

sua totalidade [8]. 

 

 

Figura 3.4.1.1 – Processo de produção de macho por caixa fria, compreendendo as seguintes 

etapas: 1. Abertura da caixa de macho; 2. Fecho da caixa de macho; 3. Aproximação da 

lâmina de areia da caixa de macho; 4. injeção de areia através da insuflação de ar sob 

pressão; 5. Insuflação de amina na caixa de macho; 6. Abertura da caixa de macho e sua 

remoção [6]. 

3.4.2 Princípio básico do sistema fenólico uretano (sistema 

caixa fria) 

O processo de caixa fria foi introduzido em 1968 [8]. O processo, 

identificado por muitos por Cold Box, é o mais comum a nível mundial [8]. 

Aconselhado para utilização em fundições de ligas ferrosas e não ferrosas, 

apresenta três componentes no sistema aglomerante (Figura 3.4.2.1), 

nomeadamente: 

Parte I: Uma resina de Fenol-Formaldeído, dissolvida numa mistura de 

solventes voláteis; 

Parte II: Um isocianato polimérico (MDI), dissolvido numa mistura de 

solventes; 

1         2                 3 

 

 

4         5                          6 
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Parte III: Um catalisador à base de amina [9]. 

A combinação da resina e do poliisocianato, catalisado pela amina, dá 

lugar à formação de uma resina de poliuretano, numa cura de poucos 

segundos, como esquematizado na figura seguinte [8]. 

 
Figura 3.4.2.1 - Mecanismo da reação no processo caixa fria após insuflação do catalisador 

(amina) [8]. 

A resina de Fenol-Formaldeído dispõe de grupos hidróxidos que se 

combinam com o isocianato para produzirem um aglomerante de uretano a 

uma taxa dependente da quantidade do catalisador (amina) [9]. Apesar de 

conter um sistema de uretano alquídico, não existe um segundo estágio de 

reação e é obtida uma cura profunda [9].  

São recomendadas proporções de aglomerante entre 0,7% e 2,0% do 

peso da areia, com relações de 55:45 ou 60:40 da parte I relativamente à 

parte II [9]. A quantidade de catalisador requerido varia entre 0,4% a 0,8% do 

peso da adição da parte I [9]. Podem ser obtidas melhorias no acabamento 

superficial das peças vazadas, por adição de óxido de ferro à areia e melhoria 

no rendimento, pelo aquecimento prévio da amina que apresenta uma 

temperatura de ebulição muito próxima da temperatura ambiente [9]. As 

proporções de resina, isocianato e respetivos solventes deverão ir de encontro 

ao apresentado na Figura 3.4.2.2. A resina deverá corresponder, 

aproximadamente, a 55% do total do composto I e o isocianato compreender 

80% da parte II.  

Como solventes podem ser apresentados compostos aromáticos, éster, 

plasticizantes, éster de ácido gordo e compostos alifáticos [8]. 
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Figura 3.4.2.2 – Representação da proporção de compostos da parte I (resina) e II (isocianatoe 

solventes inerentes. Adaptado de [6]. 

A parte III, o catalisador à base de amina, é introduzida sob a forma de 

gás, que atravessando a areia compactada dá início ao processo de cura. 

Segundo J. M. G. C. Ferreira [9], são atualmente utilizados dois catalisadores 

de amina: a Dimetil—Etilamina (DMEA) e a trietilamina (TEA), nos quais a 

moldação é mais facilmente vaporizada e reativa; todavia, apresenta um odor 

mais ativo [9]. No decorrer das reações químicas até à formação do 

poliuretano, não se formam produtos de reação secundários, o que constitui 

uma das grandes vantagens deste processo [8]. O acabamento final das peças 

fundidas é de excecional qualidade, pois os próprios aglomerantes orgânicos 

geram uma atmosfera protetora na interface metal moldação, conferindo bom 

acabamento ao fundido [8]. 

A Tabela 3.4.2.1 apresenta as diferentes variações do ponto de 

ebulição, limiar de odor, exposição máxima, ponto de inflamação, e ainda, a 

cinética de reação de cada um dos catalisadores apresentados, desde a TEA e 

DMEA já mencionados, como Dimetil-isopropilamina (DMIA) e Dimetil-

propilamina (DMPA) [8]. A SAKTHI Portugal utiliza o catalisador 702, que 

apresenta uma cinética de reação elevada [8]. Para qualquer um dos 

catalisadores apresentados na tabela, verifica-se a viabilidade de ocorrência 

de um dos graves problemas do seu uso: a sua elevada inflamabilidade [8]. 

Será também o catalisador DMEA que apresenta o valor inferior de limiar de 

odor, em comparação com as restantes opções. Este aspeto pode ser 

considerado como uma desvantagem no ambiente de trabalho; no entanto, a 
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sua elevada velocidade de reação torna a seleção mais cobiçada pela 

diminuição do tempo de cura dos machos. Viabiliza ainda um maior número de 

aberturas diárias, derivando numa maior capacidade de produção de machos 

[9]. 

Tabela 3.4.2.1 – Catalisadores disponibilizados pela empresa ASK Chemicals e respetivas 

características [6]. 

Descrição química TEA DMEA DMIA DMPA 

Catalisadores 700 702 704 706 

Fórmula química (C2H5)3N C2H5N(CH3)2 (CH3)2CHN(CH3)2 CH3CH2CH2N(CH3)2 

Ponto de ebulição ~ 89 °C ~ 37 °C ~ 65 °C ~ 66 °C 

Limiar de odor 0,40 mg/m3 0,08 mg/m3 1,4 mg/m3 3,2 mg/m3 

AGW(2) (valor de 

exposição máxima) 

1 ppm (4,2 

mg/m3) 

20 mg/m3 

(geplant(3): 2 

ppm; 6,1 mg/m3) 

1 ppm: 3,6 

mg/m3 

Não calculado; 

reger-se pelo 

valor do 

catalisador 704 

Ponto de inflamação -7 °C -45,5 °C -27 °C ~ -11 °C 

Cinética de reação  Rápida Muito rápida Rápida Rápida 

 

3.5 Influência da temperatura no processo 

 Face a baixas temperaturas, a viscosidade da parte I do processo de 

caixa fria aumenta consideravelmente, ao passo que a parte II pode cristalizar 

(Figura 3.5.1). Torna-se, assim, imperativo que este processo ocorra a 

temperaturas não muito baixas de modo a contornar este tipo de 

comportamento [8]. A viscosidade deve ser contornada de modo a permitir a 

miscibilidade dos componentes da mistura, permitindo fluidez suficiente que 

assegure as etapas de enchimento e compactação [8]. 

                                         

 

2 AGW – O parâmetro AGW indica o Arbeitsplatz-Grenz-Wert (valor limite permitido no local de 

trabalho) máximo. Quanto mais baixo for o seu valor, mais perigoso é o pó. (Nota: A designação AGW 
substitui a antiga designação MAK - concentração máxima no local de trabalho). 
3 geplant – termo alemão. Valor estabelecido por questões de segurança de trabalho dado o baixo ponto 

de inflamação do composto. 



Eliminação de solventes orgânicos na pintura de machos 

10 

 

Figura 3.5.1 – Variação da viscosidade das partes I e II (resina fenólica e isocianato 

respetivamente) em função da temperatura. Adaptado de [6]. 

3.6 Características do processo Caixa Fria 

 Após preparação da mistura, a areia apresenta tempo de bancada 

reduzido (três a quatro horas). Nos pontos seguintes são apresentadas as 

principais vantagens e inconvenientes relativos ao processo [8, 10].  

3.6.1 Vantagens: 

 Facilidade no processamento da mistura de areia; 

 Baixa pressão de compactação; 

 Baixa libertação de gases; 

 Cura rápida, resultando em alta produtividade; 

 Elevada resistência mecânica das moldações e machos após cura; 

 Fabrico de machos de elevada complexidade; 

 Produção de secções de espessura variável; 

 Elevada precisão dimensional; 

 Boa colapsibilidade do macho após vazamento do metal; 

 Capacidade de regeneração de areia, com alta taxa de reutilização. 

3.6.2 Desvantagens: 

 Elevado custo das matérias-primas; 

 Sistema de gaseamento caro; 

 Sensibilidade à presença de impurezas na areia; 

 Areia base com elevados requisitos; 

 Emissões durante todo o processo – desde a produção do macho até à 

sua remoção da peça fundida; 
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 Ambiente de trabalho necessita de ser arejado e com sistema de 

exaustão; 

 Uso parcial de pinturas e/ou aditivos para a prevenção de ocorrência 

de defeitos de fundição, especialmente em ferros fundidos. 

 

3.7 Constituintes e propriedades da areia a ser utilizada no sistema 

de caixa fria – sistema fenólico uretano 

 

A areia utilizada neste processo é usualmente composta por areia-base, 

aglomerantes, agente de cura (amina) e, potencialmente, aditivos [10]. Este 

material granular deverá apresentar capacidade de moldação de acordo com a 

complexidade que os moldes exigem. Neste caso prático, de acordo com a 

indústria automóvel, a areia de macho deverá apresentar um grão com forma 

arredondada a redonda, com concentração em sílica superior a 97%, baixo 

teor de humidade e finos em concentração inferior a 1% [11]. Abordando o 

processo de caixa fria e a areia a utilizar, é imprescindível atentar ao elevado 

número de parâmetros que devem ser controlados, dadas as consequências 

significativas que os mesmos têm na qualidade dos machos, nomeadamente: 

pH da areia, teor de humidade, teor de finos e ainda pela temperatura a que 

a areia é injetada na caixa de machos [8]. 

Relativamente aos gãos da areia, a forma redonda justifica-se, na 

medida em que a forma angular ou a existência de fissuras aumentará a 

superfície específica, incrementando significativamente o consumo de ligante 

[12].  

Posteriormente, a mistura de areia e resina deverá apresentar 

resistência mecânica, de modo a resistir à turbulência do ferro, aquando do 

vazamento e do arrefecimento e consequente solidificação do fundido [10]. 

Na Figura 3.7.1 pode analisar-se o grão arredondado com tendência angular 

da areia utilizada na secção de macharia da SAKTHI Portugal SA [12]. 
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Nos depósitos naturais de areia é possível a contaminação com argilas e 

materiais alcalinos, o que influencia negativamente o sistema de 

aglomerantes. A areia base mais utilizada em fundição, e nomeadamente no 

setor de macharia, é a areia de sílica [10]. A granulometria recomendada na 

indústria automóvel é no intervalo de 50 a 75 do índice de finura AFS, com 

distribuição num menor número de crivos (preferencialmente 3), a fim de 

homogeneizar a mistura, melhorar a permeabilidade, fluidez e permitir uma 

diminuição do tempo de gasificação [10].  

A diminuição do diâmetro dos grãos de areia, assim como da 

angulosidade promovem o aumento da superfície específica, e desta forma, é 

aumentado o consumo de resina, que conduz à ampliação do tempo de cura e 

da quantidade de catalisador [10]. Na Figura 3.7.2 constatamos a relação 

direta entre o aumento da angulosidade das partículas, assim como a 

diminuição do índice de finura AFS, com o aumento da superfície 

específica[10]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7.2 - Variação da superfície específica de areia de sílica em função do índice de 

finura AFS e angulosidade "k" (grãos de forma esférica: k=1; grãos arredondados: k=1,2 - 1,4; 

grãos angulosos: K > 1,4) [8]. 

 

Figura 3.7.1 - Imagens de alta resolução dos gãos de areia do setor da 

macharia da SAKTHI Portugal SA [9]. 
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3.8 Variáveis de processo do sistema Caixa Fria 

É imprescindível efetuar um controlo rigoroso das variáveis inerentes à 

areia nova empregue no setor de macharia. 

Como constatamos na Figura 3.8.1, requer-se a utilização de areias 

neutras, uma vez que areias alcalinas reduzem consideravelmente as 

propriedades mecânicas com o decorrer do tempo de bancada, exigindo uma 

quantidade superior de resina e endurecedor [8]. Desta forma, uma hora de 

bancada para uma areia de macho a ser utilizada traduz-se num decréscimo 

de 100N/cm2, em função da alcalinidade que promove o aumento da 

velocidade de reação entre as partes I e II [8]. 

 

Figura 3.8.1 – Variação da resistência à flexão da mistura de areia em função do seu pH. 

Adaptado de [6]. 

O efeito de humidade até 0,1% está demonstrado na Figura 3.8.2, na 

qual é possível concluir que, após duas horas de bancada, os machos 

produzidos podem ser inviabilizados [8]. Este comportamento deve-se 

essencialmente à reação entre o isocianato e a água, que origina poliureia, de 

menor resistência, em vez de poliuretano, reduzindo a capacidade mecânica 

do composto [8].  

A humidade reduz ainda a fluidez da mistura de areia e, 

consequentemente, diminui a capacidade de enchimento das cavidades das 

caixas de macho, essencialmente em zonas de sombra, reduzindo a resistência 

à flexão obtida. 
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Figura 3.8.2 – Variação da resistência à flexão da areia em função do seu teor de humidade. 

Adaptado de [6]. 

Consideram-se finos as partículas com dimensão inferior a 0,063 mm. O 

efeito da quantidade de finos é possível de ser analisado na Figura 3.8.3 [8]. 

Além de reduzirem a permeabilidade da areia, e por consequência, 

dificultarem o processo de catalisação, pela pressurização do gás amina, 

aumentam a superfície específica da areia, aumentando a necessidade de 

resina e catalisador inicialmente previstos. Uma excessiva quantidade de finos 

conduz ainda à incapacidade de ligação entre os gãos da areia, reduzindo as 

propriedades mecânicas do macho. Note-se que a presença de 1% de finos 

pode ser catastrófica na produção de machos [8].  

 

Figura 3.8.3 – Variação da resistência à flexão da mistura de areia em função da sua 

quantidade de finos. Adaptado de [6]. 

 Por último, verifica-se que o armazenamento da areia, tal como 

evidencia a Figura 3.8.4, apresenta uma influência significativa nas 

propriedades mecânicas atingidas. Temperaturas baixas reduzem a resistência 

à flexão imediata, assim como toda resistência à flexão alcançada no 

armazenamento [8]. 
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4. PINTURA 

As tintas, para pintura de machos em fundição, são desenvolvidas 

especialmente para fazerem face às altas temperaturas do metal aquando do 

vazamento e atuar como barreira entre esse mesmo metal líquido e o(a) 

macho(moldação) [13]. Os benefícios resultantes da pintura passarão pela 

redução ou eliminação/redução de penetração de metal, diminuição do efeito 

burn-on e da erosão da areia levada a cabo pelo metal líquido, conduzindo a 

um melhor acabamento superficial do fundido, pela melhor resposta na 

interação macho/metal, que por sua vez reduz as etapas de acabamento [14]. 

Esta matéria-prima terá de apresentar maior refratariedade que o 

macho, formando uma barreira entre o metal líquido e o macho [6, 14]. A 

pintura terá de apresentar tempo de secagem satisfatoriamente curto, 

contornando ocorrências de armazenamento insuficiente, densidade 

satisfatória para evitar ocorrência de escorrido e heterogeneidade de 

distribuição na zona pintada do macho [6, 14]. Após aplicação no macho, o 

sistema transportador deverá ser removido por evaporação, dando lugar a 

uma capa de material refratário à superfície. 

  

4.1 Componentes da pintura em machos de fundição 

Na vasta oferta existente, as tintas são compostas por cinco 

constituintes primordiais [6, 14]: 

*valor imediato  

Figura 3.8.4 – Variação da resistência à flexão da areia de macho em função da 

temperatura de armazenamento. Adaptado de [6].  
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1. Materiais refratários; 

2. Sistema portador dos materiais refratários; 

3. Sistema antifloculante; 

4. Ligante; 

5. Modificadores químicos. 

4.1.1 Materiais refratários 

Os materiais refratários são o componente mais importante numa tinta, 

uma vez que, após pintura e secagem, representam geralmente 90-95% do 

mesmo. Os refratários determinam, essencialmente, a resistência mecânica 

da pintura [6, 14]. Do conjunto dos materiais seguidamente apresentados, é 

possível realizar um vasto número de misturas e consequentes combinações, 

de modo a obter o melhor resultado possível, tendo em consideração fatores 

económicos e de acabamento superficial da peça fundida [6]. A sílica, a 

alumina e o carbono (sob uma vasta variedade de formas) são os materiais 

mais comummente utilizados. 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 O sistema transportador dos materiais refratários  

O sistema transportador dos materiais refratários, ou diluidor, não será 

mais que o veículo líquido que permite a aplicação do refratário no macho 

[6]. Depois do mesmo ser aplicado, o suporte deve ser removido. Quando o 

Zircónia; 

Silicato de zircónio; 

Óxido de magnésio; 

Olivina; 

Cromato; 

Pirofilita; 

Talco; 

Caulino; 

Carbono (sob muitas formas); 

Sílica; 

Óxido de cálcio; 

Alumina; 

Mulite (silicato de alumínio); 

Mica; 

Óxido de ferro. 

 

Figura 4.1.1.1 - Compostos possíveis de constar no conjunto de refratários de uma tinta de 

macharia [6]. 
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transportador é água, podem ser secos em estufa [15]. Portadores à base de 

álcool são, regra geral, inflamados [6]. Hidrocarbonetos cloretados são 

voláteis pelo que não requerem secagem em estufas [6]. Os sistemas de 

transporte mais comuns e utilizados em maior escala são a água e o álcool 

isopropílico [13].  

4.1.3 Sistema Antifloculante 

Apresenta como função primordial manter os materiais refratários 

uniformemente dispersos pelo sistema portador e evitar que os mesmos se 

depositem durante o seu armazenamento e transporte, assegurando a 

densidade de trabalho pretendida [6]. Com o sistema transportador à base de 

água, a bentonite sódica é maioritariamente utilizada; no entanto, a 

bentonite orgânica é geralmente utilizada com álcool e hidrocarbonetos 

cloretados. O sistema de suspensão afetará, diretamente, a facilidade de 

mistura e de aplicação da tinta, seja por imersão, spray ou por outro método 

de aplicação [6, 13]. 

4.1.4 O sistema Ligante  

Numa pintura, o sistema ligante é geralmente uma resina orgânica que 

se comporta de modo semelhante às resinas utilizadas para ligação das areias 

na produção do próprio macho, sendo desta forma responsável pela ligação 

das partículas refratárias à areia [6]. A quantidade de ligante utilizada 

depende da densidade e da granulometria dos materiais refratários [6]. Terá 

de ser usado com moderação para evitar escorrimentos e consequentes 

defeitos superficiais [6, 15]. Os compostos acrílicos, amidos ou resinas 

derivadas da madeira exigem equilíbrio entre a dureza do filme formado, a 

sua aderência à areia, flexibilidade e as perdas por ignição. Terá ainda de 

proporcionar flexibilidade suficiente para suportar a expansão da areia no 

vazamento e, especialmente em tintas aquosas, ostentar resistência elevada à 

formação de poros no fundido. 

4.1.5 Modificadores Químicos 

Entende-se por modificadores químicos os compostos adicionados para 

melhorar um vasto número de características que melhoram o comportamento 
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da tinta de uma forma geral. Incluem surfatantes, para melhorar a 

molhabilidade, antiespumantes, dispersantes e bactericidas [6]. 

4.2 Seleção de pintura 

4.2.1 Considerações sobre a seleção dos materiais refratários 

[13]: 

 Tipo de metal fundido; 

 Temperatura de vazamento; 

 Área da secção transversal do fundido; 

 Resistência do refratário à penetração metálica; 

 Características da “pele” formada; 

 Condutividade térmica do refratário; 

 Contração e expansão térmica; 

 Custo; 

 Toxicidade; 

 Permeabilidade; 

 Uniformidade do refratário; 

 Características da sua aplicação. 

4.2.2 Considerações sobre a seleção do sistema portador dos 

materiais refratários [13]: 

 Compatibilidade do sistema transportador com o sistema ligante e os 

materiais refratários; 

 Processo de secagem e equipamento disponível para o efeito; 

 Velocidade de secagem requerida; 

 Inflamabilidade; 

 Toxicidade; 

 Odor; 

 Método de aplicação; 

 Custo do sistema portador; 

 Custo de aplicação; 

 Necessidade e quantificação de tempo de armazenamento. 
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4.3 Benefícios da pintura 

A maioria das razões para a utilização de pintura está centralizada em 

reduzir custos através da melhoria da qualidade superficial das peças 

fundidas, pela reação entre o macho e o metal líquido, reduzindo ou 

eliminando veios pela penetração do metal na zona intergranular da 

subsuperfície do macho [6]. Estas razões estão diretamente associadas com os 

custos de ações após vazamento, uma vez que reduz/elimina o tempo de 

maquinagem e o consequente desgaste da ferramenta pela obtenção de uma 

superfície macia e limpa [6]. As pinturas de macho não devem ser usadas 

indiscriminadamente; o ideal seria eliminar a necessidade de pintura pelo 

aumento da qualidade da superfície do macho por outra via [6]. 

Quando falamos de substituição de uma tinta à base de álcool por uma 

tinta à base de água podemos indicar, como principais vantagens, a 

eliminação do odor nos postos de trabalho e por consequência, a criação de 

um posto de trabalho mais saudável e seguro pela ausência de compostos 

inflamáveis. Numa perspetiva ambiental, a redução/eliminação de emissão de 

compostos orgânicos para a atmosfera é promissora, assim como a 

substituição de um sistema de transporte, à partida, de menor custo [13]. No 

entanto, existem algumas desvantagens que tornam o processo de pintura, 

porventura, mais dispendioso, nomeadamente [13]: 

 Necessidade de métodos exigentes de secagem; 

 Secagem completa difícil em zonas mais profundas do macho; 

 Maior tendência para formação de escorridos ou “gotas”; 

 Maiores custos laborais; 

 Redução das propriedades mecânicas dos machos em processos de caixa 

fria, no sistema uretano; 

 Aumento do risco de fratura do macho; 

 Possibilidade de degradação dos machos durante o seu armazenamento; 

 Diminuição do espaço fabril, dada a necessidade de equipamentos para 

secagem; 

 Elevado investimento inicial para equipamentos de secagem; 

 Possibilidade de congelamento do composto. 
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4.4 Mistura e aplicação de tintas 

Todas as vantagens inerentes à seleção da pintura mais apropriada 

podem ser invalidadas quando os seus constituintes não são devidamente 

preparados, aplicados e secos. A imprópria seleção da tinta, da sua 

preparação, aplicação e secagem conduzirá à ocorrência de defeitos no 

fundido, nomeadamente, bolhas gasosas, inclusões, rugosidade, alterações de 

perfil das superfícies formadas pelo macho, entre outros.  

Será necessário assegurar uma homogeneização da tinta e densidade 

pretendida [6]. Disponíveis sob a forma de pó, pasta, emulsão, ou em formas 

prontas a aplicar (ready-to-use), as “matérias-primas” serão misturadas e 

mantidas em suspensão pelo auxílio de um equipamento de mistura [6, 16]. O 

tanque, onde ocorre a mistura, deverá apresentar uma altura duas vezes 

superior ao seu diâmetro [6]. Como ilustra a Figura 4.4.1, deverá verificar-se 

a existência de defletores a aproximadamente 120° da superfície da mistura, 

com duas lâminas em rotação [6, 16].  

 

O processo de mistura por rotação poderá apresentar o inconveniente 

de apresentação de acumulação de refratário nas paredes dos tanques. 

Proporcionar um fluxo contínuo de tinta será, possivelmente, um processo 

alternativo. A mistura deverá ser realizada até que a mesma fique macia e 

sem grumos [6]. A densidade da tinta deverá exibir entre 25 e 30°Bé 

Figura 4.4.1 – Equipamento de mistura da tinta usada para pintura de macho. Adaptado de 

[12]. 
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(unidades °Baumé(4)) [6]. De acordo com a variabilidade das tintas face aos 

componentes nos diferentes sistemas, a densidade de aplicação poderá ser 

otimizada, considerando as exigências técnicas do processo, uma vez que 

diferentes tintas apresentam diferentes densidades para a mesma espessura 

de camada de tinta [6].  

Deverá evitar-se a diluição uma vez que irá afetar negativamente a 

suspensão [6]. Para tempos elevados de armazenamento da tinta, será 

necessário avaliar o tempo de bancada do macho pintado. Os métodos de 

aplicação dependerão de fatores como tamanho e forma do macho, disposição 

no suporte de secagem, estabilidade no transporte, entre outros requisitos de 

produção [6]. Independentemente do método de aplicação, seja por 

pulverização ou imersão, é de suma importância a obtenção de uma superfície 

lisa e sem escorridos [6]. A aplicação da pintura por imersão, em prática na 

SAKTHI Portugal, será das formas mais expeditas e com melhores resultados 

uma vez que permite uma excelente penetração da zona intergranular da 

areia presente na subsuperfície, reduzindo a probabilidade de aparecimento 

de escorrido e gotas [16]. O tempo de imersão é crítico, tendo em conta que, 

quanto maior o tempo de permanência do macho em contato com a tinta, 

maior a ação negativa do agente transportador nas propriedades mecânicas do 

macho [16].  

4.5 Comparação entre sistemas de transporte aquosos e alcoólicos 

A questão de maior importância que se coloca na comparação entre a 

seleção de água ou álcool no sistema de transporte de uma tinta é o tempo de 

secagem inerente [17]. Note-se que tempos de secagem elevados, além de 

exigirem espaço de armazenamento, permitem que a tinta se infiltre no 

macho, e por consequência, que a água infiltrada promova a formação de 

ureia pela reação com o isocianato. Como já abordado anteriormente, sendo a 

                                         

 

4escala hidrométrica criada pelo farmacêutico francês Antoine Baumé em 1768 para medição 

de densidade de líquidos.  

Para soluções mais densas que a água, ̊Be = 145 −
140

𝑑
, ; caso contrário, para soluções menos densas que 

a água ̊Be =
140

𝑑
− 130 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrom%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antoine_Baum%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
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ureia um composto de menor resistência, verifica-se uma degradação 

acentuada das propriedades dos machos. Deste modo, zonas do macho de 

menor secção, face às solicitações mecânicas, aquando do vazamento, podem 

incitar fratura do macho [17]. Na Figura 4.5.1 são apresentadas duas situações 

que podem ser equiparadas às condições de temperatura e humidade 

inerentes às estações de verão e inverno [17].  

 

 É notório o aumento de tempo de secagem para tintas aquosas pelo que 

permite que a tinta, e consequentemente, a água, se infiltrem no macho, o 

que pode prejudicar as propriedades mecânicas do mesmo em períodos de 

maior humidade relativa e temperatura reduzida. A humidade relativa e a 

temperatura ambiente são de vital importância porque influenciam a secagem 

dos machos. Em casos de humidades relativas elevadas, os machos não secam 

para tempos de secagem inferiores a 18h, prevendo-se um aumento 

significativo do tempo de secagem como apuramos na figura anterior [17]. 

Não sendo possível assegurar a temperatura e humidade relativa em valores 

que permitam a secagem da pintura aquosa, será necessário recorrer a 

ventilação, uma vez que, como verificamos na Figura 4.5.2, o recurso a 

ventilação reduz para duas horas o tempo de secagem. Equiparando às 

condições ausentes de ventilação, seriam necessárias doze horas, 

correspondendo a uma redução do tempo de secagem de, aproximadamente, 

85%.  

Figura 4.5.1 – Variação do tempo de secagem das tintas, a vermelho, TC ZBBP 16 (pintura 

alcoólica), e a amarelo, Semco Zir 7300B (pintura aquosa) com: (A) humidade relativa de 

65% à temperatura de 25°C, e (B) humidade relativa de 90% à temperatura de 15°C. 

Adaptado de [17]. 

A                B 
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Contudo, existem variáveis como temperatura e humidade relativa, 

associadas a épocas sazonais, que influenciam claramente o processo de 

secagem [17]. 

5. PROCESSOS DE SECAGEM 

A pintura com água no sistema transportador exige um processo 

personalizado de secagem. De seguida são apresentadas as três alternativas, 

bem como os seus pontos positivos e contraproducentes. 

5.1 Estufa  

De momento, estufa por meio de gás natural, é o método de secagem 

mais usual na indústria automóvel, associada a ar ventilado [18, 19]. 

Fundamentado parcialmente pelo custo reduzido, consiste na utilização de ar 

quente, seja num forno ou num túnel, diretamente dependente, como na 

maioria dos processos de secagem, da geometria do macho a secar e respetiva 

dimensão, do tipo de embalamento e da pintura aplicada [18, 19]. O calor 

gerado pode ser resultado de gás propano ou por sistema elétrico, pelos 

exemplos de empresas na indústria de fundição do setor automóvel [18, 19]. É 

necessário assegurar que o macho está seco, sendo que, neste tipo de 

processo, a aparência da superfície não é sinónimo de ausência de humidade 

no interior do macho associado ao sentido de secagem do exterior para o 

interior como se pode observar na Figura 5.1.1 [20].  

Figura 4.5.2 – Variação do tempo de secagem das tintas, a vermelho, TC ZBBP 16 (pintura 

alcoólica), e a amarelo, Semco Zir 7300B (pintura aquosa) com humidade relativa de 60% à 

temperatura de 25°C, com ar ventilado. Adaptado de [17]. 
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Figura 5.1.1 - Direção da secagem do macho a título exemplificativo, adaptado de [20]. 

A cadência de machos produzidos e pintados ditarão a dimensão do 

túnel em comprimento, para que o mesmo seja capaz de responder 

afirmativamente à necessidade de secagem [18, 19].  

5.2 Microondas 

Microondas são ondas electromagnéticas, tal como as ondas rádio que 

podem ser refletidas, transmitidas ou absorvidas, dependendo do material 

com que interagem [20]. Seja no estado sólido ou líquido, as microondas 

incidem em substâncias que absorvem energia, e esse tipo de materiais terá 

obrigatoriamente de apresentar propriedades de um dipolo, como é o caso da 

molécula de água (Figura 5.2.1) [20]. A alteração da polaridade originada pela 

microonda dá lugar a energia calorífica no material que contém essa mesma 

substância, neste caso particular, a água [20]. 

 

Figura 5.2.1 - Estrutura dipolar da água [20]. 

 

Desta forma, o calor gerado por este modo de secagem depende da 

frequência da microonda, do material onde a mesma incide, do seu volume e 

do seu coeficiente dielétrico, que determinará a facilidade de aquecimento. 

Os metais pertencem ao grupo de materiais refletores e, desta forma, não são 

aquecidos por microondas [20].  

O microondas funciona no conceito contrário ao dos fornos 

convencionais de secagem de machos, isto porque, teoricamente, é criado um 

perfil homogéneo de temperatura no interior do macho [20]. O calor gerado 

flui no sentido do núcleo do macho para a superfície, e, desta forma, quando 
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se verifica que a superfície está seca, não existirá humidade remanescente no 

macho [20]. Zonas de sombra serão mais facilmente atingidas como vemos na 

Figura 5.2.2; no entanto, é necessário recorrer a fluxo de ar para reduzir a 

humidade relativa local [20]. Este ponto pode ser visto como uma vantagem, 

com o inconveniente de que o núcleo dos machos pode ser danificado pelo 

tempo excedente do efeito microonda e, consequentemente, fragilizado.  

Uma vez que a secagem por microondas ocorre em períodos curtos, a 

agressividade de saída das moléculas de água poderá implicar alterações na 

superfície pintada [20]. 

 

Figura 5.2.2 - Sentido de secagem do macho no processo de microonda e alcance de zonas 

sombra assinaladas [20]. 

5.3 Infravermelhos 

A secagem por radiação infravermelha apresenta uma desvantagem 

significativa, uma vez que, em zonas de sombra de elevada profundidade 

onde a radiação não incide diretamente, o macho não seca [18]. Exige um 

sistema de ventilação de ar, para evitar aumentos de humidade relativa, em 

pontos particulares de dificuldade acrescida de renovação de ar. No entanto; 

não se verifica este tipo de secagem em machos na indústria de fundição do 

setor automóvel, justificada pela complexidade dos machos empregues [18]. 

6. ADITIVOS 

Em alternativa à pintura, surgem os aditivos, como meio de melhoria 

das propriedades do macho de tal forma que o seu acabamento superficial não 

exija uma pintura para atingir a qualidade do fundido pretendido [21]. 

São substâncias que, misturadas à areia de macho, em teores inferiores 

a 10%, modificam as suas propriedades, melhorando o acabamento superficial 

pela resistência à penetração metálica e ocorrência de veining. Note-se que 
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os aditivos introduzem alterações em todo o volume do macho e não alteram 

apenas as propriedades à superfície [21]. 

6.1 Comparação entre pinturas e aditivos 

Efetuando uma análise comparativa entre a ação da pintura, ilustrada 

em A, e a adição de aditivo em B (figura 6.1.1), apuramos, em primeiro lugar, 

que não se verifica a camada protetora indicada em 1 nos aditivos [14, 21]. A 

resposta ao ataque do metal líquido fica desta forma comprometida. 

Relativamente aos aditivos, serão os compostos intersticiais (2) responsáveis 

pelo acabamento superficial das peças, de acordo com a capacidade de 

impedir a penetração de metal líquido e ocorrência de veining ou penetração 

metálica [14, 21]. A profundidade de penetração X, em A, não é quantificável 

em B, dado que os aditivos se encontram em todo o volume do macho [14, 

21].  

 

Figura 6.1.1 - Representação esquemática de (A) pintura e (B) aditivos. Considerando: X - 

profundidade de penetração; 1 - Filme formado na superfícia de macho; 2 – Elementos 

refratários; 3 – grão de areia; 4 – zonas intersticiais. Adaptado de [14]. 

 

A quantidade de aditivos utilizada é relativamente diminuta e torna 

possível, sobre certas condições, anular a necessidade de pintura [21]. 

Contudo, introduzir o aditivo em todo o macho, para melhorar apenas as 

propriedades de uma dada zona superficial é uma desvantagem, acrescida da 

contaminação das areias a montante do processo de fabrico de macho, que se 

traduz na entrada, no circuito de areia verde, que provocará, 

ocasionalmente, alterações nas propriedades das mesmas (humidade, 

permeabilidade, teor de impurezas…). 

 

A      B 
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7. SISTEMA DE MOLDAÇÃO 

7.1 Sistema de moldação vertical (DISA) 

Os ensaios verificaram-se nos três sistemas de moldação vertical 

existentes na SAKTHI Portugal (sistema de moldação DISA), sendo necessário 

compreender a forma como o mesmo opera. 

Um conjunto de placas molde é utilizado na moldação, nomeadamente, 

o sistema de moldação de areia DISA 230-B, composto por duas placas, PP 

(Squeeze Plate) e SP (Swing Plate) [22]. As placas utilizadas na moldação são, 

geralmente, de aço, com sistemas de gitagem e alimentação em resinas 

sintéticas vazadas, dada a necessidade de alterações para resolução de 

problemas que envolvam sanidade, defeitos no seguimento de aspetos 

pontuais na moldação e/ou ferro (inclusões de escória, inclusões de areia, 

rugosidade), otimização de rendimento de placa e tempos de vazamento.  

Existem situações, já mencionadas, que justificam a utilização de 

machos na moldação, aplicados por recurso ao coloca machos (que recorre a 

um sistema de vácuo para fixação em zona de não prenso) e posicionados na 

zona do prenso na PP [22]. A SP pode ser utilizada como meio de 

corrigir/melhorar o posicionamento do macho, ou como suporte, tendo 

sempre em consideração as consequências que daí advêm.  

Nesta dissertação de Mestrado, a superfície da peça efetuada pelo 

macho será alvo de avaliação, essencialmente nas zonas mais críticas de 

rugosidade, que se justificam pela necessidade de maquinagem posterior [22]. 

Consideremos um sistema pressurizado, tal como ilustra a figura 7.1.1, onde o 

tempo de vazamento é definido pelas secções das entradas assinaladas com 

círculo [22]. Independentemente da pintura aplicada ao macho, existem 

variáveis que influenciam o acabamento superficial da peça fundida [22]. 

Além do aumento da temperatura, elementos como cobre e o fósforo5 

aumentam a vazabilidade do ferro fundido [22]. No entanto, o acabamento 

                                         

 

5 O fósforo em determinadas quantidades é considerado negativo para a qualidade do metal 
uma vez que a sua presença potencia a formação de Fe3P que tende a segregar-se nas zonas 
intergranulares. 
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superficial será mormente influenciado pela velocidade de vazamento, 3 a 5 

kg/s no sistema DISA 230-B [22]. Associado ao tempo de vazamento, está 

indexado o modo como o sistema de gitagem é concebido, a forma como o 

ferro enche a cavidade moldante, a distribuição dos moldes pela placa molde 

e a prática do vazador [22].  

Será sempre preferencial um enchimento laminar; contudo, dada a 

dificuldade de munir as condições necessárias para o efeito, deverá ser 

considerado um enchimento da cavidade moldante não-turbulento (Figura 

7.1.1) [22].  

 

Figura 7.1.1 - (A) Sistema pressurizado de gitagem; (B) Enchimento da cavidade moldante de 

forma laminar, não turbulenta e turbulenta. Adaptado de [22].   

O processo de moldação respeita a ordem da figura seguinte 

esquematicamente apresentada [23]. 

 

 

          

 

Após doseamento da areia, deparamo-nos com o primeiro passo, a 

injeção da areia, seguida da compactação no interior da câmara entre as 

placas SP e PP [23]. A terceira operação consistirá, inicialmente, na 

deslocação do bolo até à porta da câmara (apenas para DISA 230), seguida da 

A     B 

A   B          C            D 

 

 

 

E             F   G    H 
         

Figura 7.1.2 – Sistema de moldação DISA; (A) - injeção de areia; (B) compactação do bolo de 

areia; (C) saída da SP; (D) avanço da PP e deslocação do bolo; (E) recuo da PP e entrada da SP; 

(F) fecho da câmara para nova injeção; (G) machos posicionados no coloca machos; (H) entrega 

dos machos na PP. Adaptado de [23]. 
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desmoldação da SP, que pode ser subdividida em duas etapas: (1) recuo 

perpendicular à moldação, tendo em vista evitar deformações, e (2) saída 

posterior em altura. A quarta etapa consiste na entrega da moldação, pelo 

avanço da placa do êmbolo, e no avanço em simultâneo com o AMC 

(Automatic Moulding Conveyor). A quinta etapa consiste no recuo da PP, 

seguida do término da operação da moldação: com o movimento descendente 

da SP fechando a câmara para nova injeção [23]. A colocação dos machos 

sucede ao fecho da câmara, na moldação efetuada pela PP, no bolo 

imediatamente anterior [23]. Após vazamento, as moldações seguem pela 

linha de arrefecimento - AMC e SBC (Synchronised Belt Conveyor) - seguindo-

se do Disacool, que permite a estabilização da temperatura e fomenta o 

arrefecimento. Por fim, segue-se a etapa de granalhagem por esteira. 

Numa fase de controlo das peças fundidas acabadas pretende-se avaliar 

a ocorrência de penetração metálica, veining e rugosidade nas zonas de 

macho pintado[24]. 
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8. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

8.1  - Ensaios industriais 

No setor da macharia da SAKTHI Portugal SA., existem 6 disparadoras de 

machos, de diferentes marcas e com diferentes capacidades produtivas. A 

variabilidade de máquinas permite a produção de machos díspares, desde 

poucas gramas até machos de grandes dimensões, o que permite ao setor ter 

capacidade para gerir a produção face à necessidade de volume de machos e 

ter em consideração a disposição na caixa de macho, o tipo de apartação, a 

geometria, insuflação de areia e amina.  

A preparação da areia é efetuada por um sistema automático, que 

alimenta, em linha, todas as máquinas. Desta forma, existe um misturador 

que opera em função da necessidade de areia, onde são preparados três 

diferentes cargas (50, 100 ou 125 kg). O batch preparado é selecionado pelo 

operador em cada máquina, respeitando o método de fabrico da respetiva 

referência e calculado em função do tamanho do macho e da distribuição do 

mesmo na caixa de macho.  

Por um sistema de bombas volumétricas são adicionadas as partes I e II 

da resina. A pesagem de areia é controlada de acordo com o Anexo 1 – 

Manual de Procedimentos de Calibração/Verificação de equipamentos – 

Débito de areia. Desta forma, os programas de adição disponíveis serão 

resultado das combinações possíveis entre as cargas de areia existentes e a 

resina possível de ser adicionada, num intervalo de 1,7% ± 0,3, com uma 

proporção de 55:45 de resina e endurecedor, respetivamente. 

Após a mistura, o preparado é descarregado nas tremonhas de carga das 

máquinas, onde foi requisitado, à priori, determinado batch de areia. 

Parâmetros como pressão de disparo, pressão de insuflação, tempo de 

insuflação de amina e tempo de ar “varrido”6 constam no método de fabrico 

subordinado à referência produzida. 

                                         

 

6 Ar varrido – ar do circuito interno que promove o alcance da amina a todas as partes do 
macho, assegurando ainda a remoção do excesso de amina. Idealmente deverá ser um ar seco 
e com temperatura igual ou superior à temperatura ambiente. 
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Considerando a necessidade de macho de cada referência e a pintura do 

mesmo, pela apresentação da zona crítica a ser pintada, dispõe-se: um 

caderno de defeitos, que expõe a admissão de defeitos no macho em questão, 

como se pode verificar pelo Anexo 2 – caderno de defeitos de machos e 

peças; o respetivo método de fabrico, onde é mencionada a zona mínima 

obrigatória a ser pintada, exemplo no Anexo 3 – Métodos de Fabrico na 

Macharia, entre outros pontos relativos ao processo de produção de macho. 

À data, o setor de macharia utiliza tinta com álcool isopropílico como 

sistema transportador do material refratário – Tenosil 1302, apresentando 

silicato de alumínio como refratário, com diluição de 3 ± 2 °Bé, com exceções 

pontuais.  

De modo a controlar a qualidade dos machos, é realizado o controlo da 

sua dureza, com recurso ao ensaio de dureza enunciado no Anexo 4 – 

Instruções de Trabalho – Verificação de dureza de machos, cujo 

procedimento é apresentado no Anexo 5 – Instruções de Trabalho – Controlo 

da dureza dos machos e Densidade da Tinta, onde se verifica também o 

procedimento de controlo de densidade de tinta. 

No decorrer dos ensaios procedeu-se ao acompanhamento do controlo 

dos parâmetros diretamente relacionados com os diferentes setores, 

nomeadamente: 

a) Índice AFS, teor de humidade, pH e quantificação de finos à chegada do 

fornecedor, relativamente à areia nova, de acordo com os procedimentos 

do Anexo 6 - Manual de Procedimentos do Laboratório Metalúrgico – 

Receção de Matérias-Primas – Areia Nova e registo no Anexo 9 – Cartas 

de Controlo de Variáveis; 

b) Controlo de viscosidade, teor de sólidos e massa específica da resina, 

compostos Isocure 328 plus binder e Isocure 628 plus binder, respetivas 

partes I e II (Anexo 7 - Manual de Procedimentos do Laboratório 

Metalúrgico – Receção de Matérias-primas – Resinas); 

c) Teor de finos gerados internamente no setor da macharia; 

d) Dureza de macho produzido internamente; 
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e) Parâmetros associados à moldação, nomeadamente, temperatura do 

metal líquido, tempo de vazamento, composição química do metal, entre 

outros, remetidos para o software DataPro7. 

Note-se que os valores obtidos devem constar no intervalo admissível. A 

não conformidade destes parâmetros impossibilita a continuidade dos 

processos, quer da macharia, quer da moldação ou, em casos pontuais, impõe 

o acompanhamento do processo, considerando o desvio medido. Os pontos d) 

e e) são, na sua maioria, remetidos para a base de dados DataPro (Cf. o 

Anexo 8 – Exemplos de Capturas do Software de Controlo de Operações 

DataPro). 

Relativamente à fase final dos ensaios, a moldação, verificou-se nas 

três Disas existentes, 230P, 230T e MK5. De uma forma geral, a amostragem 

na moldação é de aproximadamente 490 corpos e 245 caixas diferenciais. 

As placas molde utilizadas em ensaio apresentam sistemas de gitagem 

definitivos, com dois tipos de famílias de peças em prova, corpos e 

diferenciais, sendo que, no caso dos corpos, foram selecionadas as referências 

de ataque do metal líquido ao macho pintado onde se verifica maior 

turbulência. 

As fichas técnicas e de segurança são previamente analisadas e 

aprovadas antecedentemente ao ensaio. Numa primeira análise dos ensaios 

industriais realizados, podemos subdividir os procedimentos em ensaios com 

tinta aquosa e ensaios de aditivos. 

8.2 Ensaios de tintas com água como sistema transportador de 

materiais refratários. 

O procedimento, no âmbito deste grupo de ensaios, consiste no 

processo de produção de machos (caixa-fria), seguido do processo de pintura 

no momento imediatamente após a abertura da caixa de macho, finalizando o 

                                         

 

7 Software desenvolvido pela SAKTHI Portugal SA. para controlo do processo desde a moldação 
até ao produto acabado. 
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ensaio na moldação, acompanhado do controlo do acabamento das peças 

fundidas. 

Neste ensaio são controlados, sempre que possível, os parâmetros 

inerentes à pintura (densidade baumé, espessura de capa formada, tempo de 

secagem da tinta e variação de dureza do macho pintado). 

No processo de secagem, procurou-se uniformizar as condições por 

ventilação de ar no mesmo local. Contudo, são suscetíveis às variáveis 

sazonais de temperatura e humidade. 

A avaliação das peças acabadas é realizada por comparação com as 

peças geradas em produção, com machos pintados com tinta Tenosil 1302. 

Foram testadas as seguintes tintas : 

1. Arkopal 3532 * 

2. PIDW1574/1 

3. Arkopal 7200 

4. Arkopal HA890 

5. Miratec GH403 

6. Solitec IM702 

7. Arkopal 8500G 

8. Technikote 6050 RTR 

*tinta ensaiada em fase anterior ao período de estágio. 

8.3 Ensaios de incorporação de aditivos na areia 

O procedimento de ensaio é semelhante ao anterior, subtraindo o 

processo de pintura e somando a etapa de adição de aditivo, no momento de 

preparação da carga de areia na misturadora. A proporção de aditivo 

adicionado é sugerida pelo fornecedor.  

Neste grupo de ensaios, é controlada a variação da dureza do macho 

pela incorporação do aditivo. 

A avaliação das peças acabadas é, mais uma vez, realizada por 

comparação com as peças de produção com machos pintados com tinta 

Tenosil 1302. 

Em ambas as situações, a avaliação do acabamento das peças, fruto de 

ensaios, quer nas tintas em ensaio, quer da incorporação de aditivos devem 
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respeitar os limites impostos pelo caderno de defeitos (Anexo 2 – caderno de 

defeitos de machos e peças). Verifica-se ainda a avaliação por parte do 

operador. 

Os quatro aditivos testados são seguidamente apresentados: 

1. BR14000** 

2. EP 4618** 

3. Veino Ultra 4595 

4. EP4042/2 

**aditivo ensaiado em fase anterior ao período de estágio. 

8.4  Ensaios Laboratoriais 

Após aprovação das tintas, pela capacidade técnica das mesmas, 

analisou-se a influência nas propriedades do macho: por comparação com o 

método e matéria-prima em utilização na produção de machos no setor de 

macharia; por avaliação da penetração das tintas e, finalmente, pelo tempo 

de secagem. 

Realizaram-se, desta forma, em laboratório, ensaios de flexão (Figura 

8.4.1) sobre provetes cilíndricos, com diâmetro de 18 mm (h) e altura de 94 

mm, com uma célula de 500 N, distância entre apoios (L) de 76 mm e 

velocidade de aplicação da carga de 0,1 N/s. 

 

Figura 8.4.1 – Esquematização do ensaio de flexão a três pontos em provetes cilíndricos de 

areia à temperatura ambiente. 

 

Apontado o problema de excesso de finos na areia nova em utilização 

no setor de macharia, realizou-se ainda uma análise de finos gerados 

internamente, por comparação com a análise de finos à receção, de modo a 

avaliar a formação de finos pela fratura da areia no circuito interno. 
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Tendo em vista o processo de secagem que se seguirá à fase de 

admissão técnica da tinta, procedeu-se à análise por raios-X, com o intuito de 

deteção de porosidade na proximidade do macho, utilizando para tal uma 

amostragem de 18 peças por tinta aprovada tecnicamente.  

Uma vez que existem referências de dimensões superiores no sistema 

de moldação horizontal GF, por consequência, com maiores áreas superficiais 

pintadas, foram realizados ensaios de avaliação de capacidade técnica das 

tintas com potencial de aprovação, para avaliar o comportamento das mesmas 

face a este diferente método de moldação e às dificuldades já conhecidas, 

nomeadamente defeitos de rugosidade, veining e mal ligado. 

A caracterização das matérias-primas empregues no setor de macharia, 

nomeadamente, areia nova, resina e respetivo catalisador e tinta com 

solvente de álcool isopropílico é possível de ser analisada no Anexo 10 – 

Caracterização de Matérias-Primas.  
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9. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

9.1 Tinta Arkopal 3532 LU 

A tinta Arkopal 3532 foi testada em período anterior à fase de estágio. 

A pintura é composta essencialmente por silicato de alumínio e foi rejeitada 

por ocorrência de escorridos aquando da pintura dos machos, em caixas 

diferenciais e corpos, manifestando-se não conformidades no acabamento 

superficial dos fundidos. 

9.2 Tinta PID W 1574/1 

Com refratário essencialmente à base de caulino e mica, a tinta PID W 

1574/1 apresenta coloração rosa acastanhada. A fase de ensaios iniciou-se 

num período anterior ao início da época de estágio. Até à data de início de 

estágio não se apurou qualquer ocorrência de não conformidade, quer de 

manuseio na macharia, quer em peças acabadas. A Tabela 9.2.1 apresenta as 

condições de ensaio dos machos pintados e apresentados na Figura 9.2.1.  

Tabela 9.2.1 - Condições de ensaio da tinta PID W 1574/1. 

Tinta Referência Propriedade Ensaio 1 

PID W 1574/1 

4353/54 

Densidade (°Bé) 11±1 

Espessura do filme (µm) 75±25 

Dureza do macho (mm) 5 

Tempo de secagem (h) 24 

3378 

Densidade (°Bé) 20 

Espessura do filme (µm) 150±25 

Dureza do macho (mm) 4,5 

Tempo de secagem (h) 40 

 

Figura 9.2.1- Machos pintados com PID W 1574. Referências (A) 4353/54 e (B) 3378. 

Considerando os resultados aceitáveis nos acabamentos em resultado 

da ausência de rugosidade ou outro qualquer defeito associado à pintura de 

A     B 
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macho (Figura 9.2.2), procedeu-se ao ensaio de avaliação do tempo de 

secagem (Figura 9.2.3), considerando o método de embalamento dos machos 

por paletes revestidas com esponja. 

 

Figura 9.2.2 - Acabamento do fundido no ensaio com tinta PID W 1574/1 (referência 4354). 

Verifica-se uma diferença acentuada na velocidade de secagem dos 

machos dependendo da posição em que os mesmos se encontram no 

embalamento. Machos a meia altura e no nível inferior apresentam maior 

dificuldade de secagem face à deficiente circulação de ar e aumento 

significativo da humidade relativa no local. 

 

*valor de humidade de referência, não representa o teor de humidade real.  

Figura 9.2.3 - Tempos de secagem de machos de caixas diferenciais na zona de maior 

dificuldade de secagem, a parte posterior da palete. 

Os resultados deste ensaio podem ser consultados com maior detalhe 

no Anexo 11 - Relatório PID W 1574/1 (16/02/2016). 

Numa avaliação posterior para quantificação de ocorrência de 

porosidade, verificou-se reação da pintura com o metal, cujo relatório consta 

no Anexo 12 – Ocorrência de reação Macho/Metal - tinta PIDW 1574/1 

(21/06/2016). Após receção de nova matéria-prima, esse problema foi 

ultrapassado, não tendo sido, no entanto, identificada a causa da reação. 
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9.3  Tinta Arkopal 7200 

A tinta Arkopal 7200, de coloração castanho clara, cujo relatório de 

ensaio integral consta no Anexo 13 - Relatório tintas FDS Arkopal 7200 e 

FDS Arkopal HA 890 (02/02/2016), apresenta, essencialmente, na sua 

composição silicatos de alumínio. As condições de ensaio da respetiva tinta 

constam na Tabela 9.3.1 do processo de pintura de machos expostos na Figura 

9.3.1. 

Tabela 9.3.1 - Condições de ensaio da tinta Arkopal 7200. 

Aquando da pintura verificaram-se dificuldades de manuseio e 

ocorrência de escorrido, que se manifestam para densidade de 36°Bé (Figura 

9.3.2). Com densidade inferior, a tinta cumpre a função na moldação, no 

entanto, a matéria-prima foi reprovada, dada a dificuldade expressa no 

processo de imersão, na macharia, pelo escorrido formado. 

   

Figura 9.3.1 - Machos pintados com Arkopal 7200 nas referências (A) 3452 com densidade 

36°Bé e (B) 4289/90 com densidade de 36°Bé e ocorrência de escorrido.  

Foi ainda realizado um ensaio, tendo em vista a otimização das 

densidades, de modo a minimizar/eliminar os escorridos formados no processo 

de pintura. No entanto, o aumento do teor de água dificulta o processo de 

imersão aquando da pintura, justificando a rejeição definitiva da matéria-

Tinta Referência Propriedade Ensaio 1 Ensaio 2 

Arkopal 7200 4289/90 Densidade (°Bé) 36 28 

Espessura do filme (µm) 200-225 125 

Dureza do macho (mm) 2,7 - 3,8 

Tempo de secagem (h) 17 

3452 Densidade (°Bé) - 28 

Espessura do filme (µm) - 125 

Dureza do macho (mm) 3,5 

Tempo de secagem (h) 30 

A        B 



Eliminação de solventes orgânicos na pintura de machos 

39 

prima. Relatório integral possível de ser analisado no Anexo 14 - Relatório 

Otimização densidades FDS Arkopal 7200 e HA890 (07/03/2016). 

 

Figura 9.3.2 - Ocorrência de escorrido nos corpos 4289/90, com macho pintado com Arkopal 

7200 com 36°Bé de densidade. 

9.4 Tinta Arkopal HA890 

Tal como a matéria-prima Arkopal 7200, também a tinta Arkopal HA890 

apresenta suspensão de silicatos de alumínio e outros produtos refratários 

diversos em água. O relatório integral consta do Anexo 13 - Relatório tintas 

FDS Arkopal 7200 e FDS Arkopal HA 890 (02/02/2016). Na Tabela 9.4.1 são 

apresentadas as condições de ensaio do processo de pintura dos machos 

passíveis de serem analisados na Figura 9.4.1. 

Tabela 9.4.1 - Condições de ensaio da tinta Arkopal HA890. 

 

A tinta foi igualmente rejeitada pela dificuldade de manuseio no setor 

de macharia e pelos escorridos formados nos machos da caixa diferencial 

3452, embora cumpra a função na moldação. 

Tinta Referência Propriedade Ensaio 1 Ensaio 2 

Arkopal HA890 4289/90 Densidade (°Bé) - 27 

Espessura do filme (µm) - 125 

Dureza do macho (mm) 2,7 - 3,8 

Tempo de secagem (h) 17 

3452 Densidade (°Bé) - 27 

Espessura do filme (µm) - 125 

Dureza do macho (mm) 3,5 

Tempo de secagem (h) 30 
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Figura 9.4.1 - Ocorrência de escorridos com a pintura Arkopal HA 890 para densidade de 

27°Bé (ref. 3452). 

Seguindo o mesmo intuito do ensaio realizado com a tinta Arkopal 7200, 

testou-se a otimização das densidades da pintura de modo a 

minimizar/eliminar os escorridos formados. No entanto, o aumento do teor de 

água, como já mencionado, dificulta o processo após imersão e justifica a 

rejeição da tinta. Relatório integral possível de ser analisado no Anexo 14 - 

Relatório Otimização densidades FDS Arkopal 7200 e HA890 (07/03/2016). 

9.5 Tinta Miratec GH403 

A tinta Miratec GH403 apresenta refratário à base de óxido de alumínio 

(10 mg/m3), quartzo (0,025 mg/m3) e coloração cinza. As condições de ensaio 

estão apresentadas na Tabela 9.5.1, com macho pintado representado na 

Figura 9.5.1. 

Tabela 9.5.1 - Condições de ensaio da tinta Miratec GH403. 

Tinta Referência Propriedade Ensaio 1 

MIRATEC GH403 4353/54 Densidade (°Bé) 58 

Espessura do filme (µm) 75 

Dureza do macho (mm) 5,2 

Dureza do macho seco (mm) 3,6 

Tempo de secagem (h) 9 

3320 Densidade (°Bé) 58 

Espessura do filme (µm) 75 

Dureza do macho (mm) 4,0 

Dureza do macho seco (mm) 6,4 

Tempo de secagem (h) 17 
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Após concluída a secagem dos machos, verificou-se uma forte adesão 

da tinta do macho à esponja, manifestando-se no perfil alterado da superfície 

das peças fundidas como podemos verificar pela Figura 9.5.2, razão pela qual 

a tinta foi rejeitada. O relatório integral do ensaio pode ser consultado no 

Anexo 15 - Relatório tintas Miratec GH403 e Solitec IM702 (15/04/2016). 

 

Figura 9.5.1 - Adesão do macho na zona pintada ao material de embalamento (referência 

3320). 

 

Figura 9.5.2 - Ocorrência de marcação de escorrido em peças fundidas na caixa diferencial 

3320. 

9.6 Tinta Solitec IM702 

A tinta Solitec, com refratário composto por óxido de alumínio (10 mg/m3), 

caulinita (2 mg/m3) e quartzo (0,025 mg/m3), apresenta coloração branca tal 



Eliminação de solventes orgânicos na pintura de machos 

42 

como verificamos na Figura 9.6.1. As condições de ensaio constam na Tabela 

9.6.1. 

   

Figura 9.6.1 - Coloração branca do macho de caixa diferencial (referência 3320) e respetiva 

adesão à esponja evidenciada pela fratura do macho no seu manuseio. 

Tabela 9.6.1 - Condições de ensaio da tinta Solitec IM702. 

Tinta Referência Propriedade Ensaio 1 

SOLITEC IM702 4353/54 Densidade (°Bé) 44 

Espessura do filme (µm) 75 

Dureza do macho (mm) 5,2 

Dureza do macho seco (mm) 3,0 

Tempo de secagem (h) 17 

3320 Densidade (°Bé) 44 

Espessura do filme (µm) 75 

Dureza do macho (mm) 4,0 

Dureza do macho seco (mm) 2,8 

Tempo de secagem (h) 9 

   

A adesão do macho à esponja, evidenciada pela rotura dos machos na 

colocação na máscara do coloca machos aquando da moldação, antevia os 

escorridos e a marcação nas peças fundidas. Numa primeira instância, como 

consta no relatório integral no Anexo 15 - Relatório tintas Miratec GH403 e 

Solitec IM702 (15/04/2016), a tinta foi rejeitada. 
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Após otimização da pintura para densidade menor, 38 °Bé, , verificou-

se um comportamento heterogéneo da pintura no processo de imersão, como 

verificamos pela Figura 9.6.2, associado à agravante da dificuldade de 

manuseio no setor de macharia. Desta forma, segundo consta no Anexo 16 - 

Relatório tinta Solitec IM703 (18/04/2016), repetiu-se a rejeição da 

matéria-prima. 

 

Figura 9.6.2 - Macho de caixa diferencial 3452, pintado com pintura Solitec IM702. 

9.7 Tinta Arkopal 8500G 

De coloração verde (Figura 9.7.1) e com refratário à base de silicatos 

de alumínio, a tinta Arkopal 8500G foi testada de acordo com o mesmo fio 

condutor que as tintas precedentes, cujo relatório consta no Anexo 17 – 

Relatório Tinta Arkopal 8500G (03/06/2016) e condições de ensaio passíveis 

de ser analisadas na Tabela 9.7.1.  

 

Figura 9.7.1 – Distribuição homogenea da tinta nos machos (A) corpo 4289/90 e (B) 3452. 

No processo de macharia não foram apresentados inconvenientes de 

manuseio da tinta, replicando-se os resultados positivos na moldação, com 

peça representativa na Figura 9.7.2 onde é possível verificar a ausência de 

defeitos de rugosidade ou alteração do perfil da superfície da peça, que 

originem exemplares não conformes. 
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O tempo de secagem inferior, a inexistência total de escorridos 

associados a um melhor manuseio no setor de macharia, tornam a tinta 

competitiva. 

Tabela 9.7.1 - Condições de ensaio da tinta Arkopal 8500G. 

Tinta Referência Propriedade Ensaio 

Arkopal 8500G 3452 Densidade (°Bé) 26 

Espessura do filme (µm) 150±25 

Dureza do macho (mm)  4,3 

Dureza do macho seco (mm) 4,0 

Tempo de secagem (h) 9.5 

4289/90 Densidade (°Bé)  30 

Espessura do filme (µm) 150±25 

Dureza do macho (mm) 3,3 

Dureza do macho seco (mm) 3,6 

Tempo de secagem (h) 15 

 

Figura 9.7.2 - Peça representativa de acabamentos aceitáveis - caixa diferencial 3452. 

9.8 Tinta Technikote 6050 RTR 

Na Tabela 9.8.1 são apresentadas as condições de ensaio da pintura. 

Com coloração cinza (Figura 9.8.1) e refratário à base de silicatos de alumínio 

com presença de grafite (2,5-10%), a tinta Technikote 6050 RTR apresentou 

casos pontuais de escorrido. No entanto, não se verificou esse reflexo na 

moldação como corrobora a peça representativa da Figura 9.8.2 (Cf. o Anexo 

18 – Relatório Tinta Technikote 6050 RTR (03/06/2016)). 

No seguimento do ensaio foi levantada a questão da influência da 

pintura aquosa na qualidade dos machos para caixas diferenciais 3452. Este 



Eliminação de solventes orgânicos na pintura de machos 

45 

tema foi remetido para os ensaios de flexão realizados em todas as tintas com 

potencial técnico (ponto 9.15 - Ensaios de flexão). 

Tabela 9.8.1 - Condições de ensaio da tinta Technikote 6050RTR 

Tinta Referência Propriedade Ensaio 

Technikote 

6050RTR 

3452 Densidade (°Bé) 25 

Espessura do filme (µm) 150±25 

Dureza do macho (mm) 4,3 

Dureza do macho seco (mm) 4,3 

Tempo de secagem (h) 17,5 

4289/90 Densidade (°Bé) 25 

Espessura do filme (µm) 150±25 

Dureza do macho (mm) 3,3 

Dureza do macho seco (mm) 4,6 

Tempo de secagem (h) 9,5 

   

Figura 9.8.1 – distribuição homogênea da tinta de coloração cinza nos machos pintados nas 

referências (A) corpo 4289/90 e (B) caixa diferencial 3452, com ocorrência pontual de 

escorrido. 

 

Figura 9.8.2 - Peça representativa de acabamentos aceitáveis - caixa diferencial 3452. 
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9.9 Aditivo BR14000 

O aditivo BR14000 foi testado em período anterior à fase de estágio. A 

matéria-prima foi rejeitada por apresentação de rugosidade nas peças 

fundidas, não sendo capaz de responder face à turbulência do metal líquido. 

9.10 Aditivo EP 4618 

O aditivo EP 4618 foi também testado em período anterior à fase de 

estágio e igualmente rejeitado por apresentação de rugosidade nas peças 

fundidas, não sendo capaz de responder face à turbulência do metal líquido. 

9.11 Aditivo Veino Ultra 4595 

Com grafite e quartzo entre a sua composição, o aditivo Veino Ultra 

4595, foi testado na moldação, de acordo com as informações apresentadas 

no Anexo 19 - Relatório Veino Ultra 4595-19 (15/02/2016). Apresenta 

coloração cinzenta (Figura 9.11.1) e não foi eficiente face à turbulência do 

metal líquido, verificando-se peças com rugosidade, como consta na Figura 

9.11.2 a título representativo.  

 

Figura 9.11.1 – Alteração do aspeto dos machos para coloração cinza (corpos referência 

4353/54) com aditivo Veino Ultra 4595. 

 

Figura 9.11.2 - Ocorrência de rugosidade na referência 4353/54, na zona de macho, não 

aveitável nas peças fundidas em ensaio. 

9.12 Aditivo EP4042/2 

Aditivo à base de óxido de ferro, que confere aos machos a cor 

alaranjada explícita na Figura 9.12.1. As durezas obtidas dos machos com 
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aditivo, face aos machos de produção, foram iguais ou superiores, como 

consta no Anexo 20 - Relatório Aditivo EP 4042-2 (08/04/2016). No entanto, 

aquando da moldação, como observamos na Figura 9.12.2, a título 

exemplificativo, a matéria-prima foi rejeitada por ocorrência de rugosidade. 

  

Figura 9.12.1 – Alteração da coloração dos machos com aditivo EP4042/2 nas referências (A) 

3452 e (B) 4353/54. 

 

Figura 9.12.2 - Ocorrência de rugosidade em caixa diferencial na zona de macho (referência 

3452). 

9.13 Ensaio no sistema de moldação GF 

Para dar continuidade aos ensaios desenvolvidos no sistema de 

moldação DISA e com o intuito de dar início à recolha do comportamento das 

tintas, realizou-se ensaio das três tintas aprovadas tecnicamente no sistema 

de moldação horizontal como consta no Anexo 21 – Ensaios Sistema 

Moldação GF - Tintas Technikote 6050RTR, Arkopal 8500G e PIDW 1574/1 

(13/06/16). Verificou-se que a tinta Arkopal 8500G apresenta resultados 

satisfatórios; a tinta Technikote 6050RTR apresentou ocorrência de 

escorridos, motivo de sucata; verificou-se, ainda, reação entre os machos 

pintados com PID W 1574/1 e o metal líquido com origem desconhecida, cujo 

relatório consta no Anexo 12 – Ocorrência de reação Macho/Metal - tinta 

A       B 
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PIDW 1574/1 (21/06/2016). Essa mesma reação foi ultrapassada com 

requisição de nova tinta, como já foi mencionado. No entanto, será necessário 

averiguar justificações, com o objetivo de evitar recorrência do sucedido. As 

restantes duas tintas não foram testadas em longos períodos após a sua 

abertura, pelo que seria prudente verificar o comportamento das mesmas 

matérias-primas, Arkopal 8500G e Technikote 6050 RTR, seis meses após 

abertura, sensivelmente, para efeitos de comparação com a tinta PID W 

1574/1. 

9.14 Análise de finos de areia nova no setor de macharia. 

Atentando à fratura de areia nova, que se verifica pelo transporte 

desde o silo exterior até à misturadora, incita-se a fratura da areia e 

produzem-se finos continuadamente. A presença  de finos nas cargas de areia 

é aleatória, conduzindo à produção de machos com durezas inferiores 

inesperadamente, associado à incapacidade de assegurar a compactação pelos 

teores de resina e endurecedor utilizados no processo.  

Por recolha de amostras de areia do ponto final do circuito de areia 

nova, precedentemente à mistura, ou seja, na própria misturadora, analisou-

se o teor de finos gerados, tal como verificamos na Figura 9.14.1. 

Considerando que 1% de finos degrada acentuadamente as qualidades dos 

machos produzidos, é expectável a ocorrência de problemas de compactação, 

fruto deste aumento de partículas com maior superfície específica. 

 

Figura 9.14.1 - Formação de finos no processo de envio de areia nova no setor da macharia, 

com controlo de areia à receção e no final do percurso de areia, na misturadora. 

 

Pela análise da evolução do índice de finura AFS (Figura 9.14.2), além 

do aumento do teor de finos apurada anteriormente, verifica-se uma 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

11/jan 31/jan 20/fev 11/mar 31/mar 20/abr 10/mai 30/mai 19/jun 09/jul

(%
 f

in
o
s)

 

Fornecedor

Misturadora



Eliminação de solventes orgânicos na pintura de machos 

49 

diminuição de concentração no crivo 0,18 mm e não uma diminuição linear 

como seria expectável pela quebra da areia, concentrando-se a maior massa 

nos três principais crivos iniciais, embora em proporções diferentes da análise 

à receção do fornecedor. Não omitindo a necessidade de intervir na melhoria 

do circuito de areia e da extração de finos, será necessário avaliar a forma do 

grão de areia, no sentido de entender a evolução da esfericidade do mesmo, 

em resultado da fratura inerente. Porventura, a quebra de areia origina grãos 

de areia de forma angular, e consequentemente, com maior superfície 

específica. 

 

Figura 9.14.2 - Valores médios de índice de finura AFS com controlo à receção e no final do 

circuito de areia do setor de macharia, na misturadora. 

9.15 Ensaios de flexão de provetes de areia 

Os provetes em ensaio apresentam-se na figura 9.15.1. Pela análise da 

Figura 9.15.2, podemos constatar que os provetes pintados com tinta aquosa 

foram significativamente fragilizados, com uma redução de cerca de 50% na 

carga aplicada no momento de rotura. Pela análise da mesma figura, 

atestamos que a pintura em curso na SAKTHI Portugal não altera a resistência 

à flexão dos machos, verificando-se um ligeiro aumento desta propriedade. 

Restará apurar se a fragilização dos machos poderá ser contornada com uma 

secagem suficientemente rápida e viável, que anule o teor de água 

prolongado em contacto com o sistema ligante, que se verificou neste método 

de ensaio e não interferindo com o processo de cura que se prolonga após 

remoção dos machos. 
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Figura 9.15.1 - Provetes de ensaio de flexão. (A) - tinta de ensaio Technikote 6050 RTR; (B) – 

tinta de ensaio Arkopal 8500G; (C) – tinta de ensaio PID W 1574/1; (D) – provete não pintado; 

(E) – tinta de produção, Tenosil 1302. 

 

 

Figura 9.15.2 – Carga máxima em provetes com tinta em curso na SAKTHI Portugal (Tenosil 

1302), provetes sem pintura e em provetes pintados com as tintas em ensaio (PID W 1574/11, 

Arkopal 8500G e Technikote 6050 RTR). 

 

9.16 Profundidade de penetração de tintas aprovadas 

Numa fase posterior à admissão técnica das tintas: PID W 1574/1, 

Arkopal 8500G e Technikote 6050 RTR; procedeu-se à caracterização das 

matérias-primas. Por comparação, com o provete de areia não pintado 

apresentado na Figura 9.16.1, podemos aferir as respetivas penetrações 

formadas pelas tintas com água como sistema transportador, considerando a 

tinta Tenosil 1302, que se apresenta, à data, no processo de pintura (Figura 

9.16.2).  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Sem pintura Tenosil 1302 PID W 1574/1 Arkopal 8500G Technikote

6050 RTR

C
a
rg

a
 m

á
x
im

a
 (

N
) 

 

A       B       C      D      E

  



Eliminação de solventes orgânicos na pintura de machos 

51 

 

Figura 9.16.1 – Caracterização de provetes retirados em produção de machos de caixas 

diferenciais da referência 3452. 

 

 

Figura 9.16.2 – Caracterização de provete pintado com Tenosil 1302, tinta de macho aplicada 

no processo, à data. 

 

A tinta Tenosil 1302 apresenta, tal como consta no Anexo 10 – 

Caracterização de Matérias-Primas, coloração granada, com uma película 

formada no macho de, aproximadamente, 125±25 μm, com penetração entre 

os 1 e 2 mm, aproximadamente, como se verifica na Figura 9.16.3. 

 

Figura 9.16.3 – Profundidade de penetração da tinta Tenosil 1302 no provete nas superfícies 

(A) superior e (B) inferior do provete seco no sentido horizontal. 

Note-se que, uma vez alterado o sistema de transporte de álcool para 

água, prevê-se um comportamento díspar das restantes tintas, 

nomeadamente, no âmbito da penetração, dependente dos elementos que as 

A      B 
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compõem. As medições das profundidades de penetração das tintas, 

seguidamente apresentadas, foram efetuadas em misturas com densidade 

26±1 °Bé. 

A tinta PID W 1574/1 apresenta coloração rosada após secagem (Figura 

9.16.4) e filmes de tinta de 125±25 μm, evidenciando, pela análise das Figuras 

9.15.5 e 9.15.6, elevada penetração no macho, entre, aproximadamente, 2,5 

e 3,5 mm. A penetração da tinta, nesta ordem de grandeza, poderá ser 

positivamente entendida pela maior superfície reforçada e com melhor 

capacidade para assegurar uma superfície de rugosidade reduzida. No 

entanto, pode ser também sinónimo de maior dificuldade no processo de 

secagem. 

 

Figura 9.16.4 – Caracterização do provete pintado com PID W 1574/1, tinta em ensaio. 

 

 

Figura 9.16.5 - Diâmetro do provete pintado com PID W 1574/1, com profundidade de 

penetração superior por comparação com a tinta de produção. 
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Figura 9.16.6 – Profundidade de penetração da tinta PID W 1574/1 no provete nas superfícies 

(A) superior e (B) inferior do provete seco n sentido horizontal. 

 

Analisando a tinta Arkopal 8500G, de coloração verde (Figura 9.16.7), 

verifica-se que a penetração resultante é consideravelmente inferior. A 

mesma pintura apresenta filme análogo às anteriores, e penetrações próximas 

de 1 mm (Figuras 9.15.8 e 9.15.9).  

 

Figura 9.16.7 - Provete pintado com Arkopal 8500G, tinta em ensaio. 

 

 

Figura 9.16.8 - Diâmetro do provete pintado com Arkopal 8500G, próximo de 18mm, 

considerando a pelicula de pintura formada, semelhante à tinta em produção. 

 

A      B 
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Figura 9.16.9 – Profundidade de penetração da tinta Arkopal 8500G no provete nas superfícies 

(A) superior e (B) inferior do provete seco no sentido horizontal. 

A par da tinta anterior, a Technikote 6050RTR, de cor cinza (Figura 

9.16.10), apresenta penetrações na mesma ordem de grandeza, 1 mm (Figuras 

9.15.11 e 9.15.12), e filmes com espessura próxima de 125±25 μm. 

 

 

Figura 9.16.10 - Provete pintado com Technikote 6050RTR, tinta em ensaio. 

 

 

Figura 9.16.11 - Diâmetro do provete pintado com Technikote 6050 RTR, considerando a 

pelicula de tinta formada. 

 

A      B 
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Figura 9.16.12 - Penetração da tinta Technikote 6050 RTR no provete nas superfícies (A) 

superior e (B) inferior. 

Com o objetivo de melhor entender o comportamento na secagem das 

três tintas, procedeu-se ao acompanhamento da secagem dos provetes (Figura 

9.16.13). A tinta PID W 1574/1 apresentou o maior tempo de secagem, cerca 

de 250 min, relativamente às restantes duas, que secaram em 150 min, 

aproximadamente. Desta forma, podemos verificar que existe uma relação 

entre a penetração da tinta e o seu comportamento de perda de água. Os 

tempos de secagem apresentados não são indicativos dos tempos de secagem 

dos machos, dada a reduzida dimensão dos provetes. 

 
*valor de humidade de referência; não representa o teor de humidade real. 

Figura 9.16.13 - Tempo de secagem dos provetes pintados com as três tintas em ensaio com 

condições de ensaio equivalentes e sem contacto com o material de embalamento. 

9.17 Ocorrência de Porosidade 

Após vazamento, foram analisadas três peças por cavidade, com o 

objetivo de verificar a potencial ocorrência de porosidade nos fundidos com 

as diferentes tintas aprovadas tecnicamente. Pela análise das figuras 9.17.1 e 

9.17.2 verificam-se ocorrências em todas as tintas, inclusive, em peças de 

fundição pintadas com Tenosil 1302 de zonas com defeito não caracterizado. 
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Identifica-se defeito com aspeto esférico, não conclusivo, sem caracterização 

do mesmo, dada a dimensão reduzida.  

Será necessário averiguar, numa fase posterior, com um método de 

secagem definido, a incidência e caracterização deste tipo de defeito, comum 

em peças com macho pintado com tintas com água como sistema 

transportador. 

 

 

Figura 9.17.1 - Ocorrência de porosidade detetada por raio-x em caixa diferencial 3452 em 

produção com incidência de 5%. 

 

Produção – Tenosil 1312 
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Figura 9.17.2 - Porosidade detetada por análise de raio-x em peças com macho pintado com 

Arkopal 8500G, PID W 1574/1 e Technikote 6050RTR 

 

A ocorrência de porosidade nas peças é um defeito sensível dada a 

dificuldade de deteção e a incidência aleatória nas caixas diferenciais. Zonas 

a maquinar poderão ir de encontro a poros existentes e originar sucata no 

cliente. A tinta aquosa é propensa a este tipo de defeito e uma secagem 

deficiente poderá potenciar este tipo de imperfeição. 

  

PID W 1574/1 

Technikote 6050 RTR 

Arkopal 8500G     Arkopal 8500G 
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10. CONCLUSÕES 

Numa primeira instância, a alteração para tintas com sistema 

transportador aquoso, promoverá uma maior complexidade no processo de 

pintura, dadas as exigências que o mesmo apresenta até o macho se 

apresentar seco. A fragilidade dos machos será uma realidade e a 

quantificação dessa mesma debilidade terá de ser tomada em consideração na 

influência de todo o processo de fundição. No entanto, é exequível e são 

apresentadas três tintas, Arkopal 8500G, PID W 1574/1 e Technikote 6050RTR, 

tecnicamente capazes, embora ainda suscetíveis de serem testadas pelo 

método de secagem com melhor capacidade de resposta dentro da realidade 

empresarial. 

De acordo com os ensaios empresariais e com os ensaios laboratoriais 

que se seguiram, numa primeira abordagem, a tinta Arkopal 8500G apresenta 

resultados mais expectáveis, no que se prende com uma visão técnica e pelo 

tempo de secagem inferior. A tinta PID W 1574/1, pela penetração três vezes 

superior às restantes tintas, apresentará, possivelmente, mais inconvenientes 

no processo de secagem, como é suportado pelos resultados apresentados. No 

entanto, responde, de forma afirmativa, na moldação, salvo a reação ocorrida 

pontualmente, cujas causas ainda são desconhecidas. A tinta Technikote 

6050RTR apresentou uma resposta afirmativa nos ensaios realizados no 

sistema de moldação DISA. Todavia, o comportamento da mesma tinta no 

sistema de moldação horizontal GF verificou ocorrência de escorrido. Caso 

não seja possível contornar esta última circunstância, terá de verificar-se a 

rejeição da tinta. Note-se que a tinta PID W 1574/1 foi alvo de um maior 

número de ensaios, em espaço de tempo mais alargado, não sendo possível 

efetuar comparação direta com as duas restantes tintas homologadas. 

As alterações do comportamento dos machos em épocas sazonais, 

anteriormente identificadas, poderão ser agravadas por métodos de secagem 

ao ar livre e, desta forma, fomentar problemas em períodos de maiores teores 

de humidade e menores temperaturas. 

Considerando o consumo atual de tinta Tenosil 1302, a opção pela tinta 

Arkopal 8500G apresentaria uma redução de custos de, aproximadamente, 

75%. As tintas Technikote 6050RTR e PID W 1574/1 apresentam uma redução 
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de 68% dos custos associados à compra de tinta e solvente. Os valores 

apresentados não vão de encontro ao custo do processo de pintura na sua 

generalidade, dado que é necessário quantificar o investimento num método 

de secagem adequado, a mão-de-obra necessária para gerir toda a entrada e 

saída do stock, quer de um túnel, quer de um equipamento de secagem por 

microondas, ou um método análogo futuramente selecionado. É ainda, 

imprescindível, orçamentar o impacto económico da ocupação de espaço e do 

stock existente. Todavia, o ganho inerente, seja no âmbito ambiental ou de 

condições de trabalho, contrabalançam com o factor económico. 

Por último, e numa apreciação geral do setor de macharia, será 

necessário repensar a necessidade de investimento na melhoria do processo, 

nomeadamente circuito de areia, aquecimento de amina, método de 

embalamento, isolamento de máquinas para exaustão de amina excedente e 

preparação/mantimento da tinta. A alteração da pintura verifica, por parte 

dos operários, elevada aceitação dada a melhoria significativa das condições 

dos seus postos de trabalho, para além dos aspetos ambientais já 

mencionados.  
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11. CONSIDERAÇÕES FUTURAS 

Numa primeira consideração a atentar futuramente, dada a sensibilidade 

do teor de finos no setor da macharia, seria aconselhável repetir os ensaios de 

aditivos na areia de macho. Assim que o circuito de areia nova for alterado e 

removidos os filtros de mangas para o exterior, estarão reunidas as condições 

necessárias para repetição dos ensaios dos aditivos, rejeitados à data. 

Internamente, o tempo de vida dos machos pintados com tinta Tenosil 

1302 é de um mês. No entanto, será necessário avaliar o comportamento dos 

machos pintados com tintas aquosas por períodos de tempo longos e em 

produções de machos controladas, onde são conhecidas as durezas inicias dos 

mesmos. Será possível, neste sentido, aferir o tempo de bancada desses 

mesmos machos.  

Ainda na linha de fragilização dos machos, após pintura, deverá ser tida 

em conta, a fragilização de, aproximadamente, 50% da resposta à flexão 

obtida, bem como a redefinição dos limites de controlo das durezas de 

macho, prevendo esse decréscimo nas propriedades mecânicas. 

Apesar da iniciação dos ensaios em referências no sistema de moldação 

GF, com áreas de superfície pintada significativamente superiores, será 

essencial continuar os ensaios, e, se possível, em período anual com maior 

incidência de veining, com vista a avaliar o comportamento das tintas neste 

tipo díspar de pintura e moldação. 

Uma vez não identificado o motivo de reação entre tinta PID W 1574/1 e 

o metal nas referências 3452 e 3356, será necessário identificar a causa deste 

defeito, permitindo contornar a ocorrência do mesmo em ensaios ou 

eventualmente, produções futuras. As restantes duas tintas, Arkopal 8500G e 

Technikote 6050RTR, para efeitos de comparação de matérias-primas, 

deverão ser testadas na moldação seis meses, sensivelmente, após abertura. 

Numa fase posterior à seleção do método de secagem, no seguimento 

das ocorrências de porosidade com as tintas em ensaio, necessitar-se-á 

averiguar a ocorrência deste defeito em peças vazadas. 

O método de mistura e mantimento das tintas em prática provoca o 

depósito do refratário nas paredes do tambor, dado o efeito de centrifugação 

gerado. Um misturador de maior capacidade em zona exterior, com 
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alimentação dos diferentes postos de pintura, promovendo um fluxo contínuo 

de tinta, permitiria contornar, tanto a questão de depósito de refratário, 

como a necessidade de abastecimento por parte dos operários. Seria ainda 

possível anexar um método de medição contínua de densidade da tinta, com 

respetivas correções, pela adição de tinta ou solvente, no imediato, evitando 

não conformidades no que respeita a variações de densidade durante o 

processo. 
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13. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 – MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE 

CALIBRAÇÃO/VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – DÉBITO DE AREIA 
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ANEXO 2 – CADERNO DE DEFEITOS DE MACHOS E PEÇAS 
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No caderno de defeitos de machos são utilizadas 3 colorações: 

-Zona verde – Zona de não peça; admite ocorrência de defeitos. 

-Zona amarela – Zona de peça que exige avaliação por parte do operador. 

-Zona vermelha – zona crítica; não admite defeitos. 

 

 

Figura 1 - Caderno de defeitos de machos: A) referência 3378, B) referência 3320, C) 

referência 3452. 

 
Figura 2 - Caderno de defeitos de machos: A) referência 4289/90, B) referência 4353/54. 

No caderno de defeitos das peças vazadas constam também colorações para 

diferentes zonas da peça, nomeadamente: 

-Zona azul – zona maquinada. 

-Zona vermelha – Pontos de apoio; não admite defeitos. 

-Zona amarela, Zona laranja e Zona cinza – Diferentes critérios de admissão 

de defeitos que requerem por parte do operador uma avaliação de acordo 

com a quantificação e dimensão dos defeitos com supervisão do departamento 

da qualidade. 

 

A      B     C 

A        B  
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Figura 3 - Caderno de defeitos de peças: A) referência 3378, B) referência 3320, C) referência 

3452. 

 
Figura 4 - Caderno de defeitos de peça a ser utilizado para ambas as referências 4289/90 e 

3453/54 

  

A    B          C 
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ANEXO 3 – MÉTODOS DE FABRICO NA MACHARIA 
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Figura 1 – Método de fabrico de macho referência 3320 

 

Figura 2 – Método de fabrico de macho referência 4353/54 
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ANEXO 4 – INSTRUÇÕES DE TRABALHO – VERIFICAÇÃO DE DUREZA DE 

MACHOS 
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ANEXO 5 – INSTRUÇÕES DE TRABALHO – CONTROLO DA DUREZA DOS 

MACHOS E DENSIDADE DA TINTA 

  



Eliminação de solventes orgânicos na pintura de machos 

74 

 

  



Eliminação de solventes orgânicos na pintura de machos 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 - MANUAL DE PROCEDIMENTOS DO LABORATÓRIO 

METALÚRGICO – RECEÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS – AREIA NOVA 
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1. DETERMINAÇÃO DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA E ÍNDICE AFS 
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2. DETERMINAÇÃO DE HUMIDADE 
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3. DETERMINAÇÃO DE PH 
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ANEXO 7 - MANUAL DE PROCEDIMENTOS DO LABORATÓRIO 

METALÚRGICO – RECEÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS – RESINAS 
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1. DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA 
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2. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE SÓLIDOS 

 

 



Eliminação de solventes orgânicos na pintura de machos 

87 

 

  



Eliminação de solventes orgânicos na pintura de machos 

88 

3.  DETERMINAÇÃO DE VISCOSIDADE 
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4. DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE APARENTE 
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ANEXO 8 – EXEMPLOS DE CAPTURAS DO SOFTWARE DE CONTROLO 

DE OPERAÇÕES DATAPRO 
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Figura 1 - Imagem exemplificativa de registo e controlo de variáveis de produção de machos 

no software de controlo de operações, DataPro. 

Figura 2 - Imagem exemplificativa de registo e controlo de variáveis inerentes à moldação no 

software de controlo de operações, DataPro. 
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ANEXO 9 – CARTAS DE CONTROLO DE VARIÁVEIS 
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Figura 1 – Controlo, à receção, do pH da areia nova para o setor da macharia. 

 

Figura 2 – Controlo, à receção, do índice de finura AFS da areia nova para o 

setor da macharia. 

 

Figura 3 – Controlo, à receção, do teor de humidade da areia nova para o 

setor da macharia. 
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Figura 4 – Controlo, à receção, do teor de finos na areia nova para o setor da 

macharia. 
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ANEXO 10 – CARACTERIZAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS 

1. AREIA SETOR MACHARIA – SAKTHI PORTUGAL SA 

Tabela 1 - Características da areia em utilização no setor da macharia da SAKTHI Portugal SA. 

Característica 
Areia de macharia 
de Sílica da SAKTHI 

Recomendação indústria 
automóvel 

Densidade 1,527 1,500-1,570 

Forma de grão Redondo arredondado-redondo 

Índice de finura AFS 62 50-75 

Finos (< 0,063 mm) 6,80% < 3,0% 

 Teor de humidade 0,09% < 0,10% 

Perdas ao rubro 0,28% < 0,30% 

Teor de SiO2 96,47% > 97% 

Condutividade elétrica 17,4 µSiemens/cm < 30 µSiemens/cm 

pH 7,03 6,0 – 8,0 
 

 

2. RESINAS ASK CHEMICALS UTILIZADAS NO PROCESSO CAIXA 

FRIA – SAKTHI PORTUGAL SA 

Tabela 2 - Características das resinas em utilização no setor da macharia da SAKTHI Portugal 

SA. 

Característica Parte I (ASK) Parte II (ASK) 

Cor Laranja Castanho 

Densidade (20°C) 1,083 1,093 

Viscosidade (20°C) 265 mPa s 59 mPa s 

Teor de fenol livre 8,28% ---- 

 Teor de formaldeído livre 0,17 ---- 

 Teor de azoto ----- 7,09% 

Tipo de Solvente Alifático Alifático 
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3. TINTA REFRATÁRIA FOSECO APLICADA EM MACHOS – 

SAKTHI PORTUGAL SA 

Tabela 3. - Características da tinta em utilização no setor da macharia da SAKTHI Portugal SA. 

Característica Tenosil 1302 

Cor Granada 

Densidade (20°C) 1,246 

Teor de sólidos 49,56% 

 Teor de matéria orgânica 15,06% 

Refratários principais Aluminosilicato e grafite 

Solvente Isopropanol (IPA) 

Diluição com IPA a 0°Be 100/50 
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ANEXO 11 - RELATÓRIO PID W 1574/1 (16/02/2016) 
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Teste com tinta PID 1574/1 - Foseco 

16/02/16 

Objetivo: Substituição da pintura à base alcoólica (Tenosil 1302) por tinta 

à base de água. 

Tintaprodução – Tenosil 1302 com diluição a álcool entre 3 +/- 2 °Bé 

Tintaensaio – PID 1574/1 com diluição entre 10 e 20 °Bé. 

Precedentemente à realização deste ensaio, foi realizado um outro, 

(22/01/2016) no qual, os acabamentos obtidos foram semelhantes aos das 

peças fundidas apresentados no corrente relatório. 

Referências testadas: 4353 / 3378 

A. Ensaios 

Tinta Referência Propriedade Ensaio 1 

PID 1574/1 

4353/54 

Densidade (°Bé) 10-12 

Espessura do filme (µm) 75-100 

Dureza do macho (mm) 5 

3378 

Densidade (°Bé) 20 

Espessura do filme (µm) 150 

Dureza do macho (mm) 4,5 

B. Macharia 

1. Caracterização da pintura 

Com vista a avaliar o processo de secagem em ambas as referências (figura 1), 

procedeu-se ao acompanhamento do comportamento de secagem como 

ilustram as figuras 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 
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Figura 1 – Corpo e caixa diferencial pintados com tinta PID 1574/1, 

respetivamente. 

   

Figura 2 – Machos de referência, 4353/54 e 3452 respetivamente, pintados 

com Tenosil 1302. 

 
*valor de humidade de referência; não representa o teor de humidade real. 

Figura 3 – Tempos de secagem dos machos pintados – posição frente. 

 

*valor de humidade de referência; não representa o teor de humidade real. 

Figura 4 – Tempos de secagem dos machos pintados – posição traseira.  
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*valor de humidade de referência; não representa o teor de humidade real. 

Figura 5 – Comparação entre posições de secagem frente e trás da palete. 

 
*valor de humidade de referência; não representa o teor de humidade real. 

Figura 6 – Tempos de secagem dos machos – comparação entre alturas, 

posição frente. 

*valor de humidade de referência, não representa o teor de humidade real.  

Figura 7 – Tempos de secagem dos machos - comparação entre alturas, 

posição traseira. 
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*valor de humidade de referência, não representa o teor de humidade real. 

Figura 8 – Comparação entre posições frente e trás da caixa diferencial 3378. 

 

 

Figura 9 – Secagem preferencial na zona da frente dos machos da caixa 

referencial, referência 3378. 

 

É notória uma secagem preferencial na zona frontal onde se verifica maior 

circulação de ar, pela maior área de pintura. Verifica-se que as mesmas 

apresentam um tempo de secagem superior (~40h) relativamente aos corpos 

(~24h), com notória heterogeneidade de velocidade de secagem dos machos 

nas diferentes posições. 

Implicações na colocação de machos e moldação não identificadas. 
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C. Moldação  
 

REF 4353/4 – U055 

Composição química (%): C - 3,65 a 3,90; Si - 2,20 a 2,60; Mg - 0,032 a 0,042 

Tinta Referência Propriedade Ensaio 1 

PID 1574/1 4353/54 

Densidade (°Bé) 10 – 12 

Temperatura vazamento (°C) 1365-1405 

Tempo de vazamento (s) 6,5 

Dureza macho antes 

vazamento (mm) 
2,7 

 
A referência 3378 ainda não foi testada na moldação; no entanto, com os 

ensaios já realizados, são esperados resultados positivos. 

 
D. Etapas de acabamento 

A figura 10 ilustra os acabamentos obtidos, com rugosidade aceitável, por 

comparação com os dados de referência (figura 11). 

 

Figura 10 –Exemplo do acabamento obtido na superfície do corpo (ref. 

4353/4). 

 

Figura 11 – Rugosidade de referência, peça de produção (ref. 4353/4). 
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E. Conclusões: 

Os ensaios efetuados com o corpo com a pintura a água resultaram numa 

superfície aceitável. 

Relativamente ao setor da macharia, concluímos que as tintas aplicadas 

nos corpos têm um período de secagem inferior face à caixa diferencial. 

Nos machos para as caixas diferenciais, a área e a espessura do filme da 

pintura são superiores e necessitam de maior tempo de secagem, como 

ocorre com a pintura a álcool. 

Com todos os ensaios efetuados a tinta foi aceite pela equipa, devido ao 

seu fácil manuseio, à não apresentação de escorridos e melhoria de 

condições ambientais/segurança e de trabalho. 

F. Ações:  

- Reunião com o fornecedor para abordagem de métodos de secagem e de 

um plano de visitas a fundições que empregam tinta à base de água. 
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ANEXO 12 – OCORRÊNCIA DE REAÇÃO MACHO/METAL - TINTA PIDW 

1574/1 (21/06/2016) 
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Ocorrência de reação Macho/Metal – Tinta PID W 1574/1 

21/06/16 

Tintaprodução – Tenosil 1302 com diluição a álcool entre 3 ± 2 °Bé 

Tintasensaio – PIDW 1574/1 com densidade 14 °Bé 

Referências testadas: 3356, 3452 

A. Ensaios 

Tinta Referência Propriedade Ensaio 

PIDW 

1574/1 

3356 

Densidade (°Bé) 14 

Dureza do macho (mm) 3,0 

Dureza do macho seco (mm) 4,0 

3452 

Densidade (°Bé) 14 

Dureza do macho (mm) 4,2 

Dureza do macho seco (mm) 4,4 

 

B. Macharia 

1. Caracterização da pintura 

 

Figura 1 – A) Tinta PIDW1574, referência 3356, com coloração vermelha. B) Tinta 

PIDW1574, referência 3452, com coloração rosa após secagem. 

 

C. Moldação  
 

REF 3356 Composição química (%): C - 3,65 a 3,90; Si - 2,35 a 2,75; Mg - 0,03 

a 0,042; Cu - 0 a 0,23. 

REF 3452 Composição química (%): C - 3,65 a 3,90; Si - 2,20 a 2,60; Mg - 

0,032 a 0,042; Cu - 0,21 a 0,25. 

 

A      B 
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Tinta Referência Propriedade Ensaio 

PIDW 1574/1 

3356 

Temperatura de vazamento 
(°C) 

1360-1395 

Tempo de vazamento (s) 13 

3452 

Temperatura de vazamento 
(°C) 

1360-1395 

Tempo de vazamento (s) 7,5 

 

D. Acabamentos 

Verificou-se reação entre metal e a tinta; origem não identificada.  

Uma semana após a ocorrência do defeito, repetiu-se o ensaio na moldação 

com a caixa diferencial 3452, pintada aquando da primeira fase de ensaio, e 

verificou-se a repetibilidade do defeito. 

Nada a registar pela observação a raio-x. 
 

   

Figura 2 - Peças NOK. Marcação na superfície de reação entre metal e tinta 

(ref. 3356). 

   

Figura 3 - Peças NOK. Marcação na superfície de reação entre metal e tinta 

(ref. 3452). 
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E. Conclusões 

A tinta não apresenta os mesmos resultados que os apresentados em 

dezembro de 2015 e fevereiro do ano corrente. Possível 

deterioração/contaminação da tinta. 

 

F. Ações 

- Análise Metalográfica; 

- Análise em SEM; 

- Repetir ensaios com nova tinta. 
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ANEXO 13 - RELATÓRIO TINTAS FDS ARKOPAL 7200 E FDS 

ARKOPAL HA 890 (02/02/2016) 
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Teste com tintas FDS Arkopal 7200 e FDS Arkopal HA 890  

02/02/16 

Objetivo: Substituição da pintura à base alcoólica (Tenosil 1302) por tinta 

à base de água. 

Tintaprodução – Tenosil 1302 com diluição a álcool entre 3 +/- 2 °Bé 

Tintasensaio 

1. FDS Arkopal 7200 – com diluição em água com 36 e 28 °Bé. 

2. FDS Arkopal HA890 – com diluição em água com 27 °Bé 

Referências testadas: 3452; 4289/90 

A. Ensaios 

 

B. Macharia 

1. Caracterização da pintura 

Ambas as tintas dificultam a tarefa do operador pelo escorrido que se verifica 

na pintura, obrigando a um tempo suplementar até embalamento. Verifica-se 

ainda a ocorrência de escorridos nos machos de ambas as referências, como se 

apura pelas figuras 1, 2, 3 e 4. 

Tinta Referência Propriedade Ensaio 1 Ensaio 2 

Arkopal 

7200 

4290 

Densidade (°Bé) 36 28 

Espessura do filme (µm) 200-225 125 

Dureza do macho (mm) 2,7 - 3,8 

3452 

Densidade (°Bé) - 28 

Espessura do filme (µm) - 125 

Dureza do macho (mm) 3,5 

Arkopal 

HA890 

4290 

Densidade (°Bé) - 27 

Espessura do filme (µm) - 125 

Dureza do macho (mm) 2,7 - 3,8 

3452 

Densidade (°Bé) - 27 

Espessura do filme (µm) - 125 

Dureza do macho (mm) 3,5 
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Figura 1 – Ocorrência de escorrido com a tinta FDS Arkopal 7200 com 

densidade 36°Bé na ref. 4289/90 e respetivo macho pintado com Tenosil 

1302. 

 

Figura 2 – Ocorrência de escorrido com a tinta FDS Arkopal 7200 com 

densidade 28°Bé na ref. 4289/90. 

   

Figura 3 – Ocorrência de escorrido com a tinta FDS Arkopal 7200 com 

densidade 28°Bé na ref. 3452 e respetivo macho pintado com Tenosil 1302. 
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Figura 4 – Ocorrência de escorrido com a tinta FDS HA890 com densidade 

27°Bé na ref. 3452 (A). Transferência de tinta para esponja/luva (B). 

Os machos para caixas diferenciais, pelo contato entre a esponja e pela maior 

área pintada, apresentam secagem superior (30h) comparativamente aos 

corpos (17h), como expectável (figuras 5 e 6). 

 

*valor de humidade de referência; não representa o teor de humidade real. 

Figura 5 – Variação do tempo de secagem dos machos da ref. 4289/90. 

 

*valor de humidade de referência; não representa o teor de humidade real. 

Figura 6 – Variação do tempo de secagem dos machos da ref. 3452. 

A    B 
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C. Moldação 

Referência 3452 

Composição química (%): C - 3,65 a 3,90; Si - 2,20 a 2,60; Mg - 0,032 a 0,042; 

Cu -0,21 a 0,25; B – 0 a 0,0012 

 

Referência 4289/90 

Composição química (%): C – 3,65 a 3,90; Si - 2,20 a 2,60; Mg - 0,032 a 0,044; 

Cu - 0,20 a 0,36; B – 0 a 0,0012 

Tinta Referência Propriedade Ensaio 1 Ensaio 2 

Arkopal 

7200 

4290 

Densidade (°Bé) 36 28 

Temperatura de vazamento 

(°C) 
1365-1405 

Tempo de vazamento (s) 7,5 

3452 

Densidade (°Bé) - 28 

Temperatura de vazamento 

(°C) 
1360-1395 

Tempo de vazamento (s) 9,5 

Arkopal 

HA890 

4290 

Densidade (°Bé) - 27 

Temperatura de vazamento 

(°C) 
1365-1405 

Tempo de vazamento (s) 7,5 

3452 

Densidade (°Bé) - 27 

Temperatura de vazamento 

(°C) 
1360-1395 

Tempo de vazamento (s) 9,5 

 

D. Acabamentos 

Na moldação, apenas se realizou o ensaio da referência 4289/90, verificando-

se o efeito de escorrido no interior do copo dos corpos com a tinta FDS 

Arkopal HA890 (figuras 7 e 8).  
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Figura 7 – Macho pintado com FDS Arkopal 7200 36°Bé na referência 4289/90 

 

Figura 8 – Peças vazadas com macho pintado com FDS Arkopal HA890 27°Bé na 

ref. 4289/90. 

 

E. Conclusões: 

 

Tintas com dificuldades de manuseio e formação de escorridos. 

Absorção da tinta ARKOPARL HA890 pela esponja de embalamento e 

aglomerado de escorridos nos machos para caixas diferenciais.  

Machos de caixas diferenciais apresentam ±30h de secagem e os corpos ±17h 

com ambas as tintas. 

 

F. Ações:  

- Estudar um embalamento para machos de caixas diferenciais 

- Avaliar a melhor densidade de trabalho nas caixas diferenciais para 

eliminação de escorridos e absorção na esponja.  
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ANEXO 14 - RELATÓRIO OTIMIZAÇÃO DENSIDADES FDS ARKOPAL 

7200 E HA890 (07/03/2016) 
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Teste com tintas FDS Arkopal 7200 e FDS Arkopal HA 890  

07/03/16 

Objetivo: Otimização da densidade de trabalho das tintas à base de água 

apresentadas no ensaio 02/02/2016 

Tintaprodução – Tenosil 1302 com diluição a álcool entre 3 ± 2 °Bé 

Tintasensaio 

3. FDS Arkopal 7200 

4. FDS Arkopal HA890  

Referências testadas: 3378; 3452; 4353/54  

A. Ensaios 

Tinta Referência Propriedade Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 

Arkopal 
7200 

4353/54 

Densidade (°Bé) 24 28 34 

Dureza do macho em 

pintura (mm) 
3,5 

Dureza do macho depois 

de pintado e seco (mm) 
2,9 

Dureza do macho antes de 

vazamento (mm) 
2,7 2,9 2,9 

3452 

Densidade (°Bé) 24 28 34 

Dureza do macho em 

pintura (mm) 
3,4 

Dureza do macho depois 

de pintado e seco (mm) 
3,1 

Dureza do macho antes de 

vazamento (mm) 
3,7 3,3 3 

Arkopal 
HA890 

4353/54 

Densidade (°Bé) 24 28 34 

Dureza do macho em 

pintura (mm) 
4,0 

Dureza do macho depois 

de pintado e seco (mm) 
3,8 

Dureza do macho antes de 

vazamento (mm) 
3,7 3,7 4 

3378 

Densidade (°Bé) 24 28 34 

Dureza do macho em 

pintura (mm) 
4,0 

Dureza do macho depois 

de pintado e seco (mm) 
2,7 

Dureza do macho antes de 

vazamento (mm) 
2,7 2,7 2,7 
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B. Macharia 

1. Caracterização da pintura 

Ocorrências de escorrido e adesão da tinta à esponja, material de 

embalamento (figuras 1 a 6). 

   

Figura 1 – 3452 e 4353/54, Arkopal 7200 (densidade 24°Bé), respetivamente. 

    

Figura 2 – 3452 e 4353/54, Arkopal 7200 (densidade 28°Bé) respetivamente. 

    

Figura 3 – 3452 e 4353/54, Arkopal 7200 (densidade 34°Bé), respetivamente. 
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Figura 4 – 3378 e 4353/54, Arkopal HA890 (densidade 24°Bé), respetivamente.  

 

     

Figura 5 –3378 e 4353/54, Arkopal HA890 (densidade 28°Bé), respetivamente. 

 

      

Figura 6 – 3378 e 4353/54, Arkopal HA890 (densidade 34°Bé), respetivamente. 
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Figura 7 – Machos de referência, referências 3378 (A), 3452 (B) e 4353/54 (C), 

respetivamente, pintados com Tenosil 1302. 

 

 Implicações na colocação de machos e moldação não identificadas; 

 Tempos de secagem inferiores a 19 h; 

 Para densidades menores, é reduzida a adesão das tintas à 

esponja/luva; 

 Tintas com dificuldades de manuseio, pintura heterogénea. 

 

C. Moldação 
 

REF 3452  Composição química (%): C - 3,65 a 3,90; Si - 2,20 a 2,60; Mg - 0,032 a 

0,042; Cu - 0,21 a 0,25;  

REF 4353/54  Composição química (%): C - 3,65 a 3,90; Si - 2,20 a 2,60; Mg - 0,03 

a 0,042; Cu - 0,3 a 0,38 

REF 3378  Composição química (%): C - 3,65 a 3,90; Si - 2,25 a 2,65; Mg - 0,03 a 

0,04; Cu - 0,24 a 0,32 
 

Tinta Referência Propriedade Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 

Arkopal 

7200 

4353/54 

Densidade (°Bé) 24 28 34 

Temperatura de vazamento 

(°C) 
1365-1405 

Tempo de vazamento (s) 7 

3452 

Densidade (°Bé) 24 28 34 

Temperatura de vazamento 

(°C) 
1360-1395 

Tempo de vazamento (s) 7,5 

Arkopal 4353/54 Densidade (°Bé) 24 28 34 

A   B   C 
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HA890 Temperatura de vazamento 

(°C) 
1365-1405 

Tempo de vazamento (s) 7 

3378 

Densidade (°Bé) 24 28 34 

Temperatura de vazamento 

(°C) 
1350-1385 

Tempo de vazamento (s) 6,5 

 

D. Acabamentos 

 

Peças conformes nos corpos e caixas diferenciais para densidades 24 e 28 °Bé, 

das tintas Arkopal 7200 e Arkopal HA890 (Figuras 8 e 9). Manifestação de 

escorridos em ambas as tintas em peças vazadas com machos pintados com 

densidade 34 °Bé (Figuras 10 e 11). 

   

Figura 8 – 3452 e 4353/54, Arkopal 7200 (densidade 24°Bé), respetivamente. 

   

Figura 9 – 3378 e 4353/54, Arkopal HA890 (densidade 24°Bé), respetivamente. 
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Figura 10 – Marcação de escorridos, 3452 e 4353/54, Arkopal 7200 (densidade 

34°Bé), respetivamente. 

   

Figura 11 – Marcação de escorridos, 3378 e 4353/54, Arkopal HA890 

(densidade 34°Bé), respetivamente. 

   

Figura 12 – Exemplares de referência, peças de produção. Referências 

4353/54, 3378 e 3452, respetivamente. 

E. Conclusões: 

Ambas as tintas foram rejeitadas pela dificuldade de manuseio na macharia, 

para densidades capazes de responder às necessidades da moldação.  
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ANEXO 15 - RELATÓRIO TINTAS MIRATEC GH403 E SOLITEC IM702 

(15/04/2016) 
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Tintas Miratec GH403 e Solitec IM702- ASK Chemicals 

15/04/16 

Objetivo: Substituição da pintura à base alcoólica (Tenosil 1302) por tinta 

à base de água. 

Tintaprodução – Tenosil 1302 com diluição a álcool entre 3 +/- 2 °Bé 

Tintaensaio  

A. Miratec GH403 com densidade 58 °Bé. 

B. Solitec IM702 com densidade 44 °Bé. 

 

Referências testadas: 3320; 4353/54  

A. Ensaios 

Tinta Referência Propriedade Ensaio 1 

MIRATEC 

GH403 

4353/54 

Densidade (°Bé) 58 

Espessura do filme (µm) 75 

Dureza do macho (mm) 5,2 

Dureza do macho seco (mm) 3,6 

3320 

Densidade (°Bé) 58 

Espessura do filme (µm) 75 

Dureza do macho (mm) 4,0 

Dureza do macho seco (mm) 6,4 

SOLITEC 

IM702 

4353/54 

Densidade (°Bé) 44 

Espessura do filme (µm) 75 

Dureza do macho (mm) 5,2 

Dureza do macho seco (mm) 3,0 

3320 

Densidade (°Bé) 44 

Espessura do filme (µm) 75 

Dureza do macho (mm) 4,0 

Dureza do macho seco (mm) 2,8 

 

 

 

 

 



Eliminação de solventes orgânicos na pintura de machos 

125 

B. Macharia 

1. Caracterização da pintura 

  

Figura 1 – Coloração cinzenta da tinta Miratec GH403 e macho de referência 

4353/4 pintado com Tenosil 1302, respetivamente. 

 

Figura 2 – Coloração branca da tinta Solitec IM702 (ref. 4353/4). 

Forte adesão da zona pintada com a esponja apresentada na figura seguinte. 

  

Figura 3 – Resíduos de esponja em machos pintados com Miratec GH403 e 

respetivo macho da referência 3320, pintado com Tenosil 1302. 
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Figura 4 – Macho pintado com Solitec IM702 partido na moldação pela forte 

adesão à esponja. 

O manuseio de ambas as tintas dificulta o trabalho do operador pelo 

escorrimento da tinta após imersão do macho. 

Os corpos (referência 4353/54) secaram em aproximadamente 9 h e as caixas 

diferenciais (referência 3320) secaram em aproximadamente 17 h, com ambas 

as tintas. 

C. Moldação  
 

REF 4353/54 Composição química (%): C - 3,65 a 3,90; Si - 2,20 a 2,60; Mg - 

0,032 a 0,042; Cu -0,21 a 0,25 

 

REF 3320 Composição química (%): C – 3,65 a 3,90; Si - 2,2 a 2,6; Mg - 0,03 a 

0,044; Cu - 0,23 a 0,31 

Tinta Referência Propriedade Ensaio 1 

MIRATEC 
GH403 

4353/54 

Temperatura de  vazamento 
(°C) 

1305-1405 

Tempo de vazamento (s) 7 

Dureza macho vazamento (mm) 4,1 

3320 

Temperatura de vazamento 
(°C) 

1345-1375 

Tempo de vazamento (s) 9 

Dureza macho vazamento (mm) 6,5 

SOLITEC 
IM702 

4353/54 

Temperatura de vazamento 
(°C) 

1305-1405 

Tempo de vazamento (s) 7 

Dureza macho vazamento (mm) 3,7 

3320 Temperatura de vazamento 1345-1375 
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(°C) 

Tempo de vazamento (s) 10,5 

Dureza macho vazamento (mm) 3,2 

O ensaio na moldação foi realizado em duas fases. 

Fase 1 – ensaio por avaliação de cacho; 

Fase 2 – ensaio em produção. 

 

C. Acabamentos 
 

Na pintura com Miratec GH403, o ensaio de produção da referência 3320 

apresentou refugo de 22%, com marcação de escorrido na peça fundida como 

principal defeito, em todas as cavidades. 

A tinta Miratec GH403 cumpriu a função na moldação apenas na referência 

4353. 

A tinta Solitec IM702 cumpre a função na moldação. 

As figuras 5, 6 e 7 podem ser tomadas como exemplos do resultado dos 

ensaios realizados, em comparação com a figura 8, em produção à data. 

 

    

Figura 5 – Ocorrência de escorrido em peças Nok em produção (Miratec 

GH403, ref 3320). 



Eliminação de solventes orgânicos na pintura de machos 

128 

 

Figura 6 – A tinta Miratec GH403 cumpre função na referência 4353 pela 

rugosidade aceitável evidenciada. 

 

   

Figura 7 – A tinta Solitec IM702 cumpre função na moldação em ambas as 

referências pela rugosidade acitável evidenciada. 

 

Figura 8 – Exemplares de referência, peças de produção. Referências 4353/54 

e 3378 respetivamente. 
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D. Conclusões: 

A tinta Miratec GH402 foi rejeitada face à taxa de refugo apresentada. 

A tinta Solitec IM702 foi aceite e remetida para novos ensaios. 

 

E. Ações:  

- Alterar o embalamento das peças para secagem de modo a evitar 

contacto com a esponja. 

- Repetir ensaio da tinta Solitec IM702 em caixas diferenciais para avaliar a 

repetibilidade dos resultados.  
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ANEXO 16 - RELATÓRIO TINTA SOLITEC IM703 (18/04/2016) 
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Tinta Solitec IM702- ASK Chemicals 

27/05/16 

Objetivo: Otimização da densidade da tinta Solitec IM702 de forma a 

eliminar/minimizar a adesão da tinta à esponja. 

Tintaprodução – Tenosil 1302 com diluição a álcool entre 3 ± 2 °Bé 

Tintaensaio – Solitec IM702 com densidade 38 °Bé. 

 

Referência testada: 3452 

A. Ensaios 

Tinta Referência Propriedade Ensaio 

SOLITEC 
IM702 

3452 

Densidade (°Bé) 38 

Espessura do filme (µm) - 

Dureza do macho (mm) 2,5 

Dureza do macho seco (mm) 3,5 

 

B. Macharia 

1. Caracterização da pintura 

 

Figura 1 – Coloração branca da tinta Solitec IM702 (ref 3452). 

  

O manuseio da tinta, pelo aumento do teor de água, dificulta o processo de 

pintura pelo escorrimento após imersão na pintura. Verifica-se pintura 

heterogénea. 
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C. Moldação  
 

REF 3452 

Composição química (%): C - 3,65 a 3,90; Si - 2,20 a 2,60; Mg - 0,032 a 0,042; Cu - 

0,21 a 0,25. 

 

Tinta Referência Propriedade Ensaio 

SOLITEC 
IM702 

3452 

Temperatura e vazamento 
(°C) 

1360-1395 

Tempo de vazamento (s) 7,5 

Dureza macho vazamento 3,7 

 

A referência 3452 foi alvo de ensaio por avaliação por cacho, com uma 

amostragem de 36 peças. 

D. Acabamentos 

 

Figura 2 – Peças conformes em produção (Ref 3452). 

Não se verificaram irregularidades na superfície da peça promovida pelo 

macho pintado. 

E. Conclusões: 

A tinta Solitec IM702 foi rejeitada pelo difícil manuseio no setor de macharia e 

pela heterogeneidade da pintura, apesar dos resultados positivos na 

moldação.  

Está remetida para ensaios em fase de seleção de processo de secagem.  
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ANEXO 17 – RELATÓRIO TINTA ARKOPAL 8500G (03/06/2016) 
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Tinta Arkopal 8500G - Fundipor 

03/06/16 

Objetivo: Substituição da pintura à base alcoólica (Tenosil 1302) por tinta 

à base de água. 

Tintaprodução – Tenosil 1302 com diluição a álcool entre 3 ± 2 °Bé 

Tintaensaio – Arkopal 8500G com densidades 30 e 26 °Bé. 

Referências testadas: 3452, 4289/90, 3356 

A. Ensaios 

Tinta Referência Propriedade Ensaio 

Arkopal 
8500G 

3452 

Densidade (°Bé) 26 

Espessura do filme (µm) 150±25 

Dureza do macho (mm) 4,3 

Dureza do macho seco (mm) 4,0 

Tempo de secagem (h) 9,5 

4289/90 

Densidade (°Bé) 30 

Espessura do filme (µm) 150±25 

Dureza do macho (mm) 3,3 

Dureza do macho seco (mm) 3,6 

Tempo de secagem (h) 15 

 

B. Macharia 

 

1. Caracterização da pintura 

 

   Figura 1 – Coloração verde da tinta nas referências 4289/90 e 3452, 

respetivamente. 

O manuseio da tinta não apresentou inconvenientes no manuseio. A tabela 

seguinte demonstra o comportamento da perda de água após os machos se 
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verificarem secos. Após moldação não se verificaram perdas de água por este 

método de análise. 

 
Referência 

Média da massa do 

macho pintado (g) 

Média da massa de 

macho seco (g) 

Perda de 

água (%) 

Arkopal 

8500G 

3452 654 636 2,75 

4289/90 289 281 2,77 

 

C. Moldação  
 

REF 3452 

Composição química (%): C - 3,65 a 3,90; Si - 2,20 a 2,60; Mg - 0,032 a 0,042; Cu - 

0,21 a 0,25. 

REF 4289/90 

Composição química (%): C – 3,65 a 3,90; Si - 2,20 a 2,60; Mg - 0,032 a 0,044; Cu - 

0,20 a 0,36. 

Referência Propriedade Ensaio 

3452 

Temperatura de vazamento 
(°C) 

1360-1395 

Tempo de vazamento (s) 7,5 

Dureza macho na moldação 4,0 

4289/90 

Temperatura de vazamento 
(°C) 

1345-1375 

Tempo de vazamento (s) 7 

Dureza macho na moldação 3,7 
 

D. Acabamentos 

Nas duas referências a tinta cumpriu os objetivos pretendidos conforme 

podemos analisar nas imagens seguidamente apresentadas. 

 

Figura 2 – Corpo Ok, cavidade 3 (Ref 4289). 
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No corpo 4289 não se verificou rugosidade na zona de macho e as peças não 

apresentaram porosidade na zona dos machos pintados. 

      

Figura 3 – Caixa diferencial Ok, cavidade 6 (Ref 3452). 

Na caixa diferencial 3452 não se verificou rugosidade na zona de macho; as 

peças apresentaram porosidade na zona do macho pintado como vemos na 

figura 4. 

 

 

Figura 4 – Porosidade verificada na zona de macho. 

               

E. Conclusões: 

 

A tinta Arkopal 8500G está aprovada pois cumpriu com os requisitos de 

rugosidade nas peças testadas no sistema de moldação vertical (DISA). 
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ANEXO 18 – RELATÓRIO TINTA TECHNIKOTE 6050 RTR 

(03/06/2016) 
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Tinta Technikote 6050 RTR - Fundipor 

03/06/16 

Objetivo: Substituição da pintura à base alcoólica (Tenosil 1302) por tinta 

à base de água. 

Tintaprodução – Tenosil 1302 com diluição a álcool entre 3 ± 2 °Bé 

Tintaensaio – Technikote 6050 RTR com densidade 25 °Bé. 

Referências testadas: 3452, 4289/90 

A. Ensaios 

Tinta Referência Propriedade Ensaio 

Technikote 
6050RTR 

3452 

Densidade (°Bé) 25 

Espessura do filme (µm) 150±25 

Dureza do macho (mm) 4,3 

Dureza do macho seco (mm) 4,3 

4289/90 

Densidade (°Bé) 25 

Espessura do filme (µm) 150±25 

Dureza do macho (mm) 3,3 

Dureza do macho seco (mm) 4,6 
 

B. Macharia 

1. Caracterização da pintura 

     

Figura 1 – Coloração cinza da tinta. 

Verificaram-se ocorrências pontuais de escorridos no processo de pintura. 

Os corpos 4289/90 secaram em aproximadamente 9 h e 30 min. 

As caixas diferenciais, referência 3452, secaram em aproximadamente 17 h e 

30 min. Por observação de massas, para análise de humidade remanescente, 

não se verificaram alterações após moldação. A tabela apresentada em 

seguida traduz o comportamento da perda de água. 
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C. Moldação  
 

REF 3452 

Composição química (%): C - 3,65 a 3,90; Si - 2,20 a 2,60; Mg - 0,032 a 0,042; 

Cu - 0,21 a 0,25. 

REF 4289/90 

Composição química (%): C – 3,65 a 3,90; Si - 2,20 a 2,60; Mg - 0,032 a 0,044; 

Cu - 0,20 a 0,36. 

Tinta Referência Propriedade Ensaio 

Technikote 
6050RTR 

3452 

Temperatura de vazamento (°C) 1360-1395 

Tempo de vazamento (s) 7,5 

Dureza macho vazamento (mm) 4,7* 

4289/90 

Temperatura de vazamento (°C) 1345-1375 

Tempo de vazamento (s) 7 

Dureza macho vazamento (mm) 4,6 

*Ocorrência de machos fragilizados com durezas 6,5/5,6 

Ocorrência de machos fragilizados na caixa diferencial (ref. 3452) com pintura 

Technikote 6050RTR. 

 

Figura 2 – Machos fragilizados com durezas abaixo do limite inferior (5,5). 

D. Acabamentos 

Em ambas as referências a tinta cumpriu os objetivos pretendidos conforme 

podemos apurar pelas imagens 3 e 4. 

Tinta Referência 
Massa macho 
pintado (g) 

Massa de macho 
aquando da 

moldação/seco (g) 

Perda de 
água (%) 

Technicote 
6050 RTR 

3452 654 634 3,06 

4289 289 283 2,08 



Eliminação de solventes orgânicos na pintura de machos 

140 

 

Figura 3 – Corpo Ok, cavidade 3 (Ref 4289). 

 

Figura 4 – Caixa diferencial Ok, cavidade 6 (Ref 3452). 

No corpo 4289 não se verificou refugo por rugosidade na zona de macho e as 

peças não apresentaram porosidade na zona dos machos pintados. 

Na caixa diferencial 3452 não se verificou refugo por rugosidade de macho e 

as peças apresentaram porosidade na zona do macho pintado como apurámos 

pela figura seguinte. 

 

 

Figura 4 – Porosidade verificada na zona de macho. 
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E. Conclusões: 

 

A tinta Technikote 6050RTR está aprovada e remetida para novos 

ensaios. 

 

F. Ações 

 

- Avaliar a repetibilidade de ensaios; 

- Avaliar a fragilização de machos; 

- Avaliar métodos de secagem e respetiva ocorrência de porosidade. 
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ANEXO 19 - RELATÓRIO VEINO ULTRA 4595-19 (15/02/2016) 
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Aditivo ASK Chemicals – Veino Ultra 4595/19 

15/02/16 

Objetivo: Eliminação da utilização de tinta à base de álcool (Tenosil 1302) 

na pintura de machos 

Referências testadas: 4353/54 

A. Ensaios 

1. Ensaio 1 

1,8 kg de aditivo adicionado por 50 kg de areia (3,5%) com 1,7 % de resina 

2. Ensaio 2  

1,8 kg de aditivo adicionado por 50 kg de areia (3,5%) com 1,8 % de resina 

B. Macharia 

1. Processo de mistura 

Mistura de areia, resina e aditivo em simultâneo, com proporção de 55% de 

resina branca e 45 s de mistura. 

2. Caracterização do macho 

    

Figura 1 – Alteração da coloração do macho para cinza pela adição de 

aditivo 

 

 Ensaio 1 Ensaio 2 

Dureza macho sem aditivo 3 – 3,2 

Dureza macho após cura 4 4 

Dureza do macho antes de vazamento 6,5 – 7,5 6,5 – 7,5 
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C. Moldação 

REF 4353/54 

Composição química (%): C – 3,65 a 3,90; Si – 2,20 a 2,60; Mg – 0,03 a 

0,042; Cu – 0,3 a 0,38; B – 0 a 0,0012 

 

 Ensaio 1 Ensaio 2 

Tempo de vazamento (s) 7s 6,5s 

Temperatura de 

vazamento (°C) 
1365-1405 

 

D. Granalhagem 

 Ensaio 1 Ensaio 2 

 A B A B 

Granalhagem pendurais 36’ 36’ 36’ 36’ 

Granalhagem esteira - 10’ - 10’ 

 

E. Acabamentos 

Refugo de 13% por rugosidade nos moldes 8, 9, 11 e 12. 

As fotos em anexo justificam a rejeição das peças nos acabamentos (figuras 2, 

3 e 4) pela rugosidade inerente. 

 

 

Figura 2 – Rugosidade de referência, peça de produção, referência 4533/4. 
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Figura 3 – Resultado de macho com 1,7% de resina em ensaios A e B. 

 

 

Figura 4 – Resultado de macho com 1,8% de resina nos ensaios A e B. 

   

F. Conclusões: 

Apesar do aumento do tempo de granalhagem, não são atingidos os requisitos 

de qualidade superficial. Desta forma, o aditivo não é admissível para atingir 

o objetivo proposto. 

 
G. Ações:  

- Repetição de ensaio com teor de finos controlado. 
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ANEXO 20 - RELATÓRIO ADITIVO EP 4042-2 (08/04/2016) 
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Aditivo FOSECO – EP4042-2 

08/04/16 

Objetivo: Eliminação da utilização de tinta à base de álcool (Tenosil 1302) 

por adição do aditivo EP4042-2 

Referências testadas: 3452; 4353/54 

A. Ensaios 

Ensaio com 2,15% de aditivo - 1,1 kg adicionado por 50 kg de areia com 1,8 % 

de resina para ambas as referências. 

B. Macharia 

 

1. Processo de mistura 

Mistura de areia, resina e aditivo em simultâneo, com proporção 55% resina 

branca e 45 s de mistura. 

2. Caracterização do macho 

 

Figura 1 – Alteração da coloração do macho para cor alaranjada. Referências 

3452 e 4353/4, respetivamente 

 3452 4353/54 

Dureza macho sem aditivo 4,0 4,0 

Dureza macho após cura 3,6 4,0 

Dureza do macho antes de 

vazamento 
3,9 4,0 
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C. Moldação  

REF 3452 

Ensaio da moldação foi realizado com 2 cachos para avaliação da qualidade da 

superfície da peça. 

Composição química (%): C - 3,65 a 3,90; Si - 2,20 a 2,60; Mg - 0,032 a 0,042; 

Cu - 0,21 a 0,25. 

REF 4353/54  

Inicialmente ensaiaram-se 2 cachos na moldação, seguido de ensaio de 

produção. 

Composição química (%): C - 3,65 a 3,90; Si - 2,20 a 2,60; Mg - 0,03 a 0,042; 

Cu - 0,3 a 0,38. 

 

D. Acabamentos 

Ambas as referências apresentam rugosidade superior à admitida (figuras 2, 3 

e 4), sendo a rugosidade de referência a obtida pela pintura dos machos com 

a tinta Tenosil 1302 (figura 5). 

  

Figura 2 – Cacho Nok; apresenta rugosidade. 

 3452 4353/54 

Tempo de vazamento (s) 6,5 7 

Temperatura de vazamento 

(°C) 
1360-1395 1305-1405 
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Granalhagem por esteira testada em dois períodos incapaz de reduzir a 

rugosidade na zona do copo da peça. 

   

Figura 3 – Cacho Nok; apresenta rugosidade com dois períodos de 

granalhagem. 

 

Figura 4 – Peças de produção Nok. 

O refugo desta referência foi de 30% em que o principal defeito foi rugosidade 

nos moldes 14,15, 17 e 18. 

   

Figura 5 – Rugosidade de referência, peça de produção. (A) corpo 4353/54; (B) 

caixa diferencial 3452. 

E. Conclusões: 

Nos ensaios realizados por referência verificou-se elevada rugosidade, 

justificando a rejeição do aditivo.   

A       B 
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ANEXO 21 – ENSAIOS SISTEMA MOLDAÇÃO GF - TINTAS 

TECHNIKOTE 6050RTR, ARKOPAL 8500G E PIDW 1574/1 

(13/06/16) 
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 Tintas Technikote 6050RTR, Arkopal 8500G e PIDW 1574/1 

13/06/16 

Objetivo: Substituição da pintura à base alcoólica (Tenosil 1302) por tinta 

à base de água  

Tintaprodução – Tenosil 1302 com diluição a álcool entre 3 ± 2 °Bé 

Tintasensaio  

1. Technikote 6050 RTR com densidade 25 °Bé 

2. Arkopal 8500G com densidade 26 °Bé 

3. PIDW 1574/1 com densidade 14 °Bé 

As densidades de ensaio foram tidas em consideração na densidade da tinta 

utilizada nos machos de caixas diferenciais, admitidas pelos resultados Ok.  

Referências testadas: 3356 

A. Macharia e Ensaios 

 

Referência Tinta Propriedade Ensaio 

3356 

Arkopal 
8500G 

Densidade (°Bé) 26 

Dureza do macho (mm) 3,0 

Dureza do macho seco (mm) 3,6 

Technikote 
6050 RTR 

Densidade (°Bé) 25 

Dureza do macho (mm) 3,0 

Dureza do macho seco (mm) 3,4 

PIDW 
1574/1 

Densidade (°Bé) 14 

Dureza do macho (mm) 3,0 

Dureza do macho seco (mm) 4,0 

1. Caracterização da pintura 

 

      Figura 1 – A) Tinta Arkopal 8500G, com coloração verde. B) Tinta Technikote 6050RTR, 

com coloração cinza. C)Tinta PIDW1574, com coloração vermelha. 

 

A         B          C 
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Verificaram-se ocorrências pontuais de escorrido com a tinta Technikote 

6050RTR. 

A tinta PIDW 1574/1 apresentou o maior tempo de secagem de ensaio: 

aproximadamente 32 h. 

As tintas Arkopal 8500G e Technikote 6050 RTR apresentaram tempos de 

secagem de, aproximadamente, 24 h. 

B. Moldação  

 

REF 3356 

Composição química (%): C - 3,65 a 3,90; Si - 2,35 a 2,75; Mg - 0,03 a 0,042; Cu - 

0 a 0,23. 

 

Referência Tinta Propriedade Ensaio 

3356 

Arkopal 

8500G 

Temperatura de vazamento 

(°C) 
1360-1395 

Tempo de vazamento (s) 13 

Technikote 

6050 RTR 

Temperatura de vazamento 

(°C) 
1360-1395 

Tempo de vazamento (s) 13 

PIDW 

1574/1 

Temperatura de vazamento 

(°C) 
1360-1395 

Tempo de vazamento (s) 13 

 

C. Acabamentos 

 

Tinta Arkopal 8500G com peças Ok no carter 3356. 

Ocorrência de escorridos nas peças com machos pintados com 

Technikote 6050RTR, com taxa de refugo superior a 50%. 

Verificação de reação do metal com a tinta PID W 1574/1, 

apresentando refugo de 100%. 

Ausência de veining nas peças analisadas e rugosidade Ok. 
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Figura 2 – Peças Ok com machos pintados com tinta Arkopal 8500G 

 

Figura 3 – Peças NOK com ocorrência de escorrido 
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Figura 4 - Peças NOK. Marcação na superfície de reação entre metal e tinta. 

 

D. Conclusões 

Tinta Arkopal aprovada e remetida para novos ensaios em referências do 

sistema de moldação GF. 

Tinta Technikote apresenta motivos para rejeição de tinta pelo escorrido 

apresentado nas peças fundidas. 

Tinta PIDW 1574/1 não permite tirar conclusões da capacidade técnica da 

tinta dada a origem desconhecida do defeito verificado. 

 

E. Ações 

- Identificação da causa de defeito das peças com macho pintado com PIDW 

1574/1; 

- Otimização de densidade da tinta Technikote 6050RTR para anular a 

formação de escorridos;  

- Ensaio para avaliação de ocorrência de veining em referência crítica para o 

defeito para as três tintas em ensaio. 


