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Resumo 

 

A SAKTHI Portugal é uma fundição que produz por ano aproximadamente 

35 milhões de componentes de ferro fundido nodular para a indústria 

automóvel. A empresa, para garantir uma elevada produtividade e qualidade 

do produto, aposta no desenvolvimento e eficácia do seu processo produtivo. 

Um problema identificado pela SAKTHI Portugal consiste na gestão de 

equipamentos, como as placas molde, indispensáveis no processo de linha de 

moldação vertical da DISA. Em serviço, estes equipamentos estão sujeitos a um 

elevado nível de desgaste provocado pela injeção de areia de moldação (areia 

verde). Desta forma, verifica-se uma constante reposição destes equipamentos, 

o que representa um elevado custo para a empresa. O fenómeno de desgaste é 

ainda mais visível nos materiais poliméricos, comummente utilizados para 

fabricar os sistemas de alimentação e gitagem já que estes materiais permitem 

uma alteração mais fácil e menos dispendiosa destes componentes, enquanto 

aguardam a sua aprovação em definitivo. Este trabalho tem em vista o estudo 

de novos materiais e processos que visam o aumento da resistência ao desgaste 

dos materiais utilizados no fabrico dos sistemas de alimentação e gitagem para, 

desta forma, diminuir o número de reposições dos equipamentos. O trabalho 

inclui um enquadramento dos temas teóricos a serem abordados, focalizados 

no tema em estudo e uma descrição do processo utilizado pela empresa, bem 

como as especificidades relevantes do trabalho. É apresentado o problema e os 

principais resultados esperados, bem como os procedimentos e metodologia 

abordada. O trabalho contempla também os resultados obtidos e a sua análise, 

que culmina com a conclusão e sugestões de melhoria e trabalhos futuros. 

 

Palavras-chave:  

Desgaste, resinas de epóxi, resinas de poliuretano rígido, vazamento, 

maquinagem e linha de moldação vertical da DISA.
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Abstract 

 

SAKTHI Portugal produces approximately 35 million components per year 

of cast iron for the automotive industry. To achieve a high productivity and a 

high quality of products, the company invests in the development and efficiency 

of its production process. A problem identified by the company is the equipment 

management, such as the pattern plates necessary for the vertical moulding 

process. During the vertical moulding process, the pattern plates are subjected 

to a high level of wear caused by the sand moulding process (green sand). So, 

it is registered a constant replacement of this equipment that represents high 

costs to the company. This phenomenon of wear is more relevant in the 

polymeric materials traditionally used to manufacture the feeding and gate 

systems, till its definitive approval, since they allow an easier and less 

expensive change of these pattern plates’ components. This work aims the 

study of new materials and processes to achieve the increase in wear resistance 

of materials used in the feeding and gate systems, in order to decrease the 

number of replacements of equipment. The work includes a framework of 

theoretical issues to be addressed, focused on the topic under study and a 

description of the process used by the company as well as the specificities of 

the work developed. It presents the problem and the main expected results, as 

well as the procedures and methodology addressed. The work also includes the 

results and analysis, culminating with the conclusion and suggestions for 

improvement and for future works. 

Keywords: 

Wear, epoxy resins, rigid polyurethane resins, casting, machining and vertical 

moulding process.
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1. Introdução 

 

1.1. Apresentação da empresa SAKTHI Portugal 
 

A SAKTHI Portugal é uma fundição especializada no desenvolvimento e 

produção de componentes de segurança crítica para a indústria automóvel. 

Desde 2007 que pertence ao grupo indiano SAKTHI Automotive Group. A 

empresa durante o ano de 2015 produziu 69 522 toneladas de ferro fundido 

nodular, o que corresponde a 31,5 milhões de peças para a indústria automóvel. 

Destacam-se pelo elevado volume de negócio os travões (61%), os diferenciais 

(28%), componentes de motor (7%) e componentes do sistema de suspensão 

(4%). A SAKTHI Portugal exporta todos os seus produtos: 85% do volume de peças 

produzidas tem como destino o mercado europeu (Alemanha, Eslováquia e 

França), 10% o mercado Norte-americano, sendo o restante volume produzido 

(5%) repartido entre o mercado da África do Sul e o Sul-americano [1].  

A Figura 1.1 apresenta o layout da fábrica da SAKTHI Portugal onde é 

possível observar as principais unidades de negócio, entre as quais se destacam 

as três linhas de moldação vertical da DISA (DISA MK5, DISA 230T e DISA 230P) 

e a máquina de moldação horizontal (GF). 

 A SAKTHI Portugal está a construir uma segunda unidade fabril de produção 

de peças para a indústria automóvel, em ferro fundido nodular, localizada em 

Águeda, cujo início de produção está previsto para janeiro de 2017. Outros 

projetos futuros da empresa compreendem a construção, na mesma área 

industrial, de uma fundição de alumínio, um centro de pré-maquinagem e um 

centro de maquinagem, entre outros [1]. 
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1.2. Estrutura do documento 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos. Inicia-se com uma breve 

apresentação da empresa SAKTHI Portugal, de forma a informar sobre a sua 

posição na indústria. De seguida, descreve-se o que levou à realização deste 

trabalho, ou seja, os seus objetivos, descrição do problema, metodologia que 

se pretende abordar e principais resultados obtidos. É feito posteriormente um 

enquadramento teórico das matérias a serem abordadas, ou seja, um 

desenvolvimento teórico do processo produtivo da empresa (materiais e 

processos utilizados, linha de moldação vertical da DISA e preparação de areia) 

e um enquadramento teórico sobre tribologia e desgaste (desgaste erosivo, 

desgaste abrasivo e desgaste em materiais compósitos de matriz polimérica). 

São exibidos os resultados obtidos bem como a sua discussão. Por último, são 

apresentadas as conclusões com os respetivos comentários quanto ao trabalho 

realizado e futuros trabalhos a serem desenvolvidos sobre este tema. 

Para a realização deste trabalho foram utilizadas fontes bibliográficas que 

acompanham as matérias a serem abordadas. No estudo do processo produtivo, 

para além das fontes bibliográficas, foram consultados os documentos de 

instrução de trabalho fornecidas pela empresa SAKTHI Portugal. 

 

Figura 1.1 – Layout da unidade fabril da SAKTHI Portugal [1]. 
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1.3. Método de trabalho 

A crescente exigência dos clientes e do mercado por produtos com elevada 

qualidade associada a um baixo custo, aumenta a necessidade das empresas 

organizarem os seus recursos para a obtenção de processos produtivos cada vez 

mais eficazes. Esta maior eficiência no processo produtivo só será alcançada 

através da melhor gestão de recursos como: os equipamentos, as matérias-

primas, tempo e know-how de um grupo de trabalho experiente. 

Um dos problemas identificado pela empresa é o desgaste sofrido por 

equipamentos, como as placas molde, na linha de moldação vertical da DISA. O 

desgaste verificado nas placas molde acarreta elevados custos devido à 

reposição de equipamentos e materiais. O fenómeno de desgaste é ainda mais 

visível nos materiais poliméricos, habitualmente utilizados para fabricar os 

sistemas de alimentação e gitagem, já que estes materiais permitem uma 

alteração mais fácil e menos dispendiosa destes componentes enquanto 

aguardam a sua aprovação em definitivo. 

Este projeto surge da necessidade por parte da empresa em aplicar novos 

materiais e processos no fabrico dos sistemas de alimentação e gitagem que 

permitam aumentar a sua durabilidade. De seguida é apresentada a 

metodologia utilizada no desenvolvimento deste projeto. 

 

1.3.1. Definição do problema 

Elevado número de reposições de equipamentos e materiais, devido ao 

desgaste sofrido pelos materiais (resinas) utilizados no fabrico dos sistemas de 

alimentação e gitagem das placas molde utilizadas na linha de moldação 

vertical da DISA. 

 

1.3.2. Procedimento experimental 

Nesta etapa são definidas as principais questões a responder neste trabalho 

e quais os procedimentos realizados para a obtenção das respostas. Numa 

primeira fase são identificados os materiais testados, assim como é elucidada 

a planificação e caracterização dos ensaios realizados: ensaios de desgaste na 

linha de moldação vertical da DISA, ensaios de desgaste de micro abrasão e 

ensaios de dureza Shore D. É explicado o método de obtenção dos resultados 
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obtidos nos diferentes ensaios, que compreenderam a avaliação do desgaste 

através da variação da espessura dos componentes, utilizando o software GOM 

(ensaios de desgaste na linha de moldação vertical da DISA), e a medição do 

volume perdido por provetes especificamente preparados para o efeito (ensaios 

de desgaste de micro abrasão). 

 

1.3.3. Apresentação e discussão de resultados 

Por último são apresentados e comentados os resultados obtidos durante a 

realização dos ensaios. Esta análise tem como principal objetivo responder às 

principais questões apresentadas no início do trabalho e se possível apresentar 

soluções ao problema em questão. 
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2. Enquadramento teórico 

 
 

2.1. Processo produtivo 

 O processo produtivo da SAKTHI Portugal para a produção de peças de ferro 

fundido nodular é apresentado na Figura 2.1. Para realizar a análise do desgaste 

a que os sistemas de alimentação e gitagem estão sujeitos, é necessário 

compreender o processo produtivo, principalmente as etapas de preparação da 

areia, moldação na linha de moldação vertical da DISA e etapas auxiliares como 

a preparação e reparação de placas molde. Na etapa de moldação na linha de 

moldação vertical da DISA, assiste-se ao desgaste das placas molde promovido 

pelo agente abrasivo, a areia de moldação. A serralharia de placas molde possui 

uma elevada importância quando se aborda o desgaste de sistemas de 

alimentação e gitagem uma vez que é neste setor que são fabricados, alterados 

e reparados. A serralharia de placas molde desempenha, desta forma, um papel 

importante de auxílio ao processo de produção, principalmente na etapa de 

moldação na linha de moldação vertical da DISA.  

 

 

Figura 2.1 - Esquema do processo produtivo da SAKTHI Portugal. 
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2.1.1. Preparação das placas molde 

A serralharia de placas molde é um sector auxiliar à etapa de moldação na 

linha de moldação vertical da DISA, uma vez que é responsável pela 

manutenção, reparação e reposição das placas moldes e dos seus sistemas de 

alimentação e gitagem. O projeto (localização, tamanho e forma) adequado aos 

sistemas de alimentação e gitagem deve ser determinado com recurso a 

softwares CAE (Computer Aided Engineering) e depende do processo de 

fundição, do tipo de metal vazado e do processo de moldação. Apesar disso, 

trata-se de um processo de tentativa-erro, verificando-se a necessidade de 

modificação do projeto inicial após o fabrico dos primeiros fundidos, a fim de 

aumentar a eficiência do processo de fundição. Desta forma, realizam-se 

alterações frequentes dos sistemas de alimentação e gitagem, sendo por isso 

necessário que os materiais que os constituem permitam uma fácil e rápida 

alteração do design levando à utilização de materiais como resinas nos sistemas 

de alimentação e gitagem [2 -5]. 

 

2.1.1.1. Resinas de epóxi vazadas 

Os materiais mais utilizados no fabrico de sistemas de alimentação e 

gitagem são as resinas de epóxi (EP). Este material apresenta um tempo de vida 

(número de moldações realizadas) entre as 5000 e 50000 moldações. Na SAKTHI 

Portugal, o tempo médio de vida deste material situa-se entre as 12500 e as 

17500 moldações. As principais características que tornam as resinas de epóxi 

muito utilizadas como materiais para o fabrico de moldes e sobretudo de 

sistemas de alimentação e gitagem, são: (i) facilidade de moldagem, e (ii) 

menor custo de reparação/alteração. O processo mais utilizado para o fabrico 

de sistemas de alimentação e gitagem com resinas de epóxi é o vazamento de 

resinas (casting resin), que se divide em dois subprocessos (ver Figura 2.2): 

vazamento de modelos maciços (mass casting), e vazamento de modelos ocos 

com espessura de parede reduzida (face casting); este último é o processo mais 

utilizado na SAKTHI Portugal para a produção de sistemas de alimentação e 

gitagem. 

As resinas de epóxi para vazamento são constituídas por dois componentes, 

ambos no estado líquido, à temperatura ambiente: o ligante e o endurecedor. 
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Quando misturados, os dois líquidos ganham presa e, consequentemente, a 

forma pretendida após vazamento para o molde. Este processo de fabrico 

compreende várias etapas para a obtenção dos sistemas de alimentação e 

gitagem, havendo sempre necessidade de produzir um modelo para se obter o 

negativo do sistema de alimentação e gitagem, ver Figura 2.3. As principais 

desvantagens desta técnica são (i) formação de poros durante o vazamento, já 

que este não se processa sob vácuo, (ii) elevado tempo de desmoldação (devido 

ao elevado tempo de cura dos materiais), (iii) necessidade de um elevado 

número de operações preparatórias, e (iv) operação realizada manualmente. 

Já as principais vantagens são (i) menor custo com equipamentos, (ii) 

vazamento rápido e simples, e (iii) maior facilidade de proceder a alterações 

[3, 4, 6 - 8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Processos de vazamento de resinas para obtenção 

de: a) modelos maciços (mass casting),e b) modelos ocos (face 

casting) [6]. 

a) b) 

Figura 2.3 – Etapas de produção de sistemas de alimentação e gitagem pelo 

processo de vazamento (face casting), e maquinagem (milling) de resinas de 

epóxi [7]. 
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2.1.1.2. Resinas de poliuretano rígidas maquinadas  

As resinas de poliuretano podem igualmente ser utilizadas no fabrico de 

sistemas de alimentação e gitagem pelos mesmos motivos descritos 

anteriormente para as resinas de epóxi (facilidade de moldagem e menor custo 

reparação/alteração). Para além disso, as resinas de poliuretano têm ainda a 

vantagem de geralmente apresentarem uma resistência ao desgaste superior à 

das resinas de epóxi. As resinas de poliuretano no estado líquido têm a 

desvantagem de um dos seus componentes, o isocianato, ter efeitos 

cancerígenos, o que impede, em muitos casos, o vazamento deste tipo de 

resinas. Assim, são utilizadas as resinas de poliuretano rígidas (PUR), que são 

normalmente comercializadas sob a forma de placas. O processo utilizado para 

fabricar os sistemas de alimentação e gitagem com este tipo de resinas é a 

maquinagem com recurso a equipamentos CNC (Computer Numerical Control), 

ver Figura 2.4 [3, 4, 6 - 8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As principais vantagens deste processo são: (i) elevado grau de automação, 

(ii) obtenção de peças com elevada tolerância dimensional, (iii) redução do 

número de etapas de fabricação, e (iv) eliminação do tempo de cura dos 

materiais. Porém, apresenta desvantagens, como: (i) custo dos equipamentos, 

(ii) necessidade de um ficheiro CAD (Computer Aided Design) dos sistemas de 

alimentação e gitagem, e (iii) maior dificuldade em realizar alterações [3, 4, 6 

- 8]. 

 

Figura 2.4 – Processo de fabricação de componentes de 

placas molde por maquinagem de placas de resina [6 e 7]. 
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2.1.2. Preparação da areia de moldação 

Durante a fase de preparação da areia de moldação promove-se a mistura 

dos diferentes componentes, procurando assegurar a sua homogeneização e, 

consequentemente, a constância das propriedades da mistura. A qualidade da 

areia é um elemento chave para a qualidade da moldação, sendo fundamental 

para um elevado desempenho do processo produtivo e da qualidade dos 

fundidos. Nas fundições de ferro fundido, com sistemas de moldação 

automático, utiliza-se, geralmente, areia (SiO2) verde como areia de moldação. 

A areia verde é assim denominada devido ao método de aglomeração realizado 

através do seu principal aditivo - água (areias hidratadas, geralmente designam-

se “verdes”) que reage com outro aditivo essencial - a bentonite. A areia verde 

tem a vantagem de poder ser reutilizada, embora dentro de certos limites, 

bastando proceder à compensação dos aditivos que se perderam durante o 

processo de fundição, e promover nova mistura dos componentes, 

eventualmente após a adição de alguma areia nova [5]. 

A Tabela 2.1 apresenta algumas das propriedades da areia verde utilizada 

pela SAKTHI nas suas máquinas de moldar DISA [5]. 

  

Tabela 2.1 – Propriedades da areia de moldação recomendadas pela DISA [5]. 

 
 

A areia é o principal agente de desgaste dos equipamentos de moldação, 

principalmente das placas molde e dos seus componentes (sistemas de 

alimentação e gitagem, e moldes). Os principais fatores, relativos à areia, que 

contribuem para o desgaste são: a forma e o tamanho dos grãos de areia. 

Normalmente, os grãos de areia devem apresentar forma arredondada a sub-

                                                           
1 A areia usada nas linhas de moldação da SAKTHI Portugal apresenta um tamanho de grão que varia entre 0,14 a 

0,22 mm (índice AFS 110 – 75). 

Parâmetros da areia de moldação 

Granulometria1 110 – 75 AFS 

Temperatura 40 °C 

Humidade Ajustável até se obter uma 

compactabilidade de 40 ± 2% 

Compactabilidade 40 ± 2% 

Permeabilidade >50 % 

Bentonite ativa >7% 
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angular pois, quanto mais redondo for o grão, maior a permeabilidade e a 

fluidez da areia. Outro fator importante é a temperatura da areia que, na linha 

de moldação, atinge aproximadamente os 40 °C. Este facto pode contribuir 

para um aumento da taxa de desgaste dos materiais das placas molde, já que 

geralmente o desgaste aumenta com a temperatura [5, 9 - 11]. 

 

2.1.3. Linha de moldação vertical da DISA 

A produção de peças fundidas na SAKTHI Portugal realiza-se, 

maioritariamente, na linha de moldação vertical da DISA. Este equipamento 

consiste, essencialmente, na instalação e circuito de areias, uma máquina de 

moldação, um sistema de transporte de moldações e um sistema de 

arrefecimento de fundidos e areia (ver Figura 2.5). A linha de moldação vertical 

da DISA tem uma capacidade máxima para moldar 550 moldações por hora, 

sendo a principal vantagem deste processo a elevada cadência de peças 

produzidas. Uma desvantagem é a limitação do volume das peças produzidas.  

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – Linha de moldação vertical da DISA [12]. 
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Na Tabela 2.2 são apresentadas algumas vantagens e desvantagens deste 

processo de moldação [5 e 10]. 

Tabela 2.2 – Vantagens e desvantagens da utilização da linha vertical da DISA [10]. 

 

O processo de moldação da linha de moldação vertical da DISA assenta num 

ciclo de etapas que se repetem até o número de moldações desejado estar 

concluído. Uma das placas molde é inserida na extremidade de um êmbolo que 

opera com uma força hidráulica (piston plate ou PP); a outra placa molde é 

colocada numa placa que tem capacidade de se mover (swing plate ou SP). O 

ciclo de moldação consiste nas seguintes etapas (ver Figura 2.6): injeção de 

areia para a câmara de moldação (1), de seguida é exercida sobre a areia uma 

força de compressão nas duas extremidades que permite não só a compactação 

da areia, como também, a uniformização da resistência da areia junto ao molde 

(2). Após a formação da moldação, verifica-se a saída da placa molde SP (swing 

plate) e o posterior transporte da moldação pela placa molde PP (piston plate) 

até ao encontro da moldação precedente (3 e 4, respetivamente). De seguida, 

observa-se a saída da PP (5) e o fecho da câmara de moldação, para se iniciar 

novamente o ciclo (6) [5, 12]. 

 

Vantagens Desvantagens 

Elevada cadência de produção Peças de volume limitado 

Processo totalmente automático: 
redução do erro humano e de custos 

Custo com equipamentos e com 
operadores qualificados 

Débito de areia de moldação pode ser 
ajustado à possível variação da espessura 
da moldação 

Maior desgaste de equipamentos  
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2.1.3.1. Injeção de areia 

A injeção de areia na câmara de moldação ocorre quando a válvula de 

injeção abre e cria pressão sobre a areia (pinjeção) que se encontra no contentor, 

ver Figura 2.7 (1). A pressão exercida sobre a areia faz com que esta crie 

pressão sobre si mesmo (pareia), originando o seu colapso na zona da abertura, 

começando a areia a fluir para a câmara de moldação. É importante referir que 

o aumento da pressão de injeção provoca o aumento da pressão da areia e da 

velocidade de injeção [5]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Etapas do processo de moldação da linha de moldação vertical da DISA [12]. 

Figura 2.7 – Esquema da forma de enchimento da câmara de moldação: 2 

- enchimento a velocidade e pressão de injeção baixas; e 3 – enchimento 

a velocidade e pressão de injeção elevadas [5]. 
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A corrente de areia pode ter duas direções dependendo da velocidade da 

injeção desta. Se a velocidade de injeção de areia for baixa o enchimento é 

mais uniforme (em forma de leque), enquanto se a velocidade for elevada a 

injeção da areia é mais turbulenta, ver Figura 2.7 (2 e 3 respetivamente) [5]. 

Uma velocidade de injeção baixa pode provocar um inadequado enchimento 

das cavidades do molde. Já uma elevada velocidade pode levar a uma 

diminuição da compactabilidade da areia, e ao aumento do desgaste sofrido 

pelos equipamentos (placas molde) utilizados durante o processo de moldação 

da linha de moldação vertical da DISA [5]. 

A velocidade de injeção é determinada pela diferença entre a pressão da 

areia (pareia) e a pressão na câmara de moldação (pcâmara). A pressão na câmara 

de moldação é promovida pelo ar injetado nesta no momento de injeção de 

areia. À medida que a câmara de moldação está a ser preenchida com areia, a 

pressão no seu interior aumenta, atingindo o seu máximo quando a câmara está 

praticamente cheia. Este aumento de pressão resulta de uma redução da 

capacidade de ventilação. Como referido anteriormente, a pressão da câmara 

de moldação influencia a velocidade de injeção de areia; assim um aumento da 

pcâmara contribui para um aumento da velocidade de injeção da areia. Este 

fenómeno é, normalmente, verificado nos moldes localizados na parte superior 

da câmara de moldação, podendo dar origem ao seu inadequado enchimento 

[5]. 

Outro fator a considerar é o tempo de injeção de areia (tinjeção) que depende 

da pressão de injeção (pinjeção) e do volume da câmara de moldação. 

Geralmente, observa-se que, caso a pressão de injeção seja elevada, é 

necessário um menor tempo de injeção. Por outro lado como é óbvio, quanto 

maior o volume da câmara de moldação maior será o tempo de injeção [5]. 

De referir que tempos de injeção abaixo do necessário produzem variações 

de dureza na moldação. O aumento do tempo de injeção para além do 

necessário não traz qualquer vantagem ao nível da capacidade de moldação, 

contribuindo para o aumento do tempo de ciclo da máquina [5]. 

Na Tabela 2.3 são apresentados os valores propostos pela DISA para os 

parâmetros anteriormente referidos. De notar que a correção do tempo de 
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injeção é calculada automaticamente, dependendo da distância entre as placas 

molde (SP e PP) e da pressão de injeção da areia [5]. 

 

Tabela 2.3 – Valores dos parâmetros de injeção recomendados pela DISA [5]. 

 

2.1.3.2. Posição das placas molde na câmara de moldação 

É necessário conhecer a posição das placas molde na câmara de moldação 

relativamente à câmara de injeção de areia para compreender os diferentes 

níveis de desgaste que se registam nas placas molde [5]. 

Um parâmetro relevante para se compreender a distância das placas molde 

à zona de injeção é o tamanho da câmara de moldação (tamanho do bolo), i.e., 

a distância entre as placas molde (PP e SP). O tamanho da câmara de moldação 

depende das dimensões das placas molde (ver Figura 2.8) e é calculada 

automaticamente. Muitas vezes é necessária uma correção da distância mínima 

obtida, designada correção da espessura da moldação, uma vez que é 

fundamental ter em conta outros fatores para além das dimensões das placas 

molde, como a relação areia/metal (geralmente 5/1) [5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros de injeção da 
areia 

Gama de valores Valores adequados 

Pressão de injeção 
(Pinjeção) 

0 – 4 bar 2 -3 bar 

Correção do tempo de 
injeção (tinjeção) 

- 0.5 – 10.00 s 0 s 

Figura 2.8 – Parâmetros dimensionais para regulação do espaçamento entre as 

placas molde [5]. 
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Outro fator a considerar é a posição das placas molde em relação à 

câmara de injeção (ver Figura 2.9). Este parâmetro permite a movimentação 

simultânea das duas placas molde (SP e PP), e tem como objetivo que as placas 

molde se situem a uma distância idêntica em relação à câmara de injeção. 

Contudo, muitas vezes, devido a configurações das placas molde é necessário 

que esta distância não seja idêntica [5].  

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 2.4 são apresentadas as gamas de valores recomendados pela 

DISA para os parâmetros de máquina referidos anteriormente [5].  

Tabela 2.4 – Valores dos parâmetros dimensionais de moldação recomendados pela DISA [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros de moldação Gama de valores 
Valores 

adequados 

Espessura da PP (B) 20,0 – 335,0 mm - 

Altura da PP (Q) 0,0 – 315,0 mm - 

Espessura da SP (A) 20,0 – 175,0 mm - 

Altura da SP (P) 0,0 – 155,0 mm - 

Distância mínima entre placas (V) 100 – 564 mm - 

Correção da espessura nominal da 
moldação 

-200 – 300 mm 0 mm 

Correção da posição da moldação em 
relação à câmara de injeção 

-100 – 100 mm 0 mm 

Figura 2.9 – Correção da posição das placas 

molde na câmara de moldação [5]. 
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2.2.Desgaste 

 

2.2.1. Desgaste erosivo 

O termo “desgaste erosivo” refere-se a um número indeterminado de 

mecanismos de desgaste que ocorrem quando existe uma sucessão de impactos 

de partículas sólidas, normalmente, de pequenas dimensões sobre uma 

superfície (erosão promovida pelo impacto de sólidos ou solid particle 

impingement).  

Os mecanismos de desgaste erosivo são ilustrados na Figura 2.10. Estes 

mecanismos estão presentes durante o processo de moldação da linha de 

moldação vertical da DISA, dependendo das condições de injeção da areia 

referidas anteriormente; estes mecanismos de desgaste podem envolver 

simplesmente a deformação plástica dos materiais, como também a sua própria 

remoção [13 -15].  

A erosão a que um material está sujeito depende de fatores, como: a 

velocidade das partículas de erosão, seu tamanho e forma. Outros fatores a ter 

em consideração são o ângulo de incidência e a dureza do material desgastado, 

Figura 2.10 – Mecanismos de erosão: a) abrasão segundo pequenos ângulos de incidência; 

b) fadiga na superfície para baixa velocidade e elevado ângulo de incidência; c) fratura 

frágil ou alta deformação plástica para velocidades médias e elevado ângulo de incidência; 

d) fusão da superfície para elevadas velocidades de impacto; e) erosão macroscópica com 

efeitos secundários [14]. 
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embora esta correlação possa ser dúbia para certos tipos de materiais, como é 

o caso dos materiais poliméricos [13 -15]. 

2.2.2. Desgaste abrasivo 

O mecanismo de desgaste abrasivo é definido como “o desgaste devido a 

partículas duras que são comprimidas contra ou movendo-se ao longo de uma 

superfície sólida”. Tradicionalmente, o contacto da partícula abrasiva com a 

superfície que sofre o desgaste é classificado de duas formas: i) desgaste 

abrasivo a dois-corpos, e ii) desgaste abrasivo a três-corpos [13 - 16].  

Considerando duas superfícies em movimento relativo, o desgaste 

abrasivo a dois-corpos ocorre quando as partículas abrasivas, incrustadas numa 

das superfícies, deslizam sobre a outra superfície. Por sua vez, no desgaste 

abrasivo a três-corpos, as partículas abrasivas encontram-se livres entre as duas 

superfícies, podendo deslizar sobre as mesmas, ver Figura 2.11 [13 - 16].  

O processo de desgaste por abrasão em polímeros envolve, geralmente, 

deformação elástica em superfícies pouco rugosas, e em superfícies rugosas é 

provável observar-se tanto deformação elástica, como plástica e cisalhamento. 

É comum correlacionar os valores da resistência ao desgaste por abrasão 

com as propriedades mecânicas do material [13 - 16]. Os valores da dureza são 

usados muitas vezes como indicadores da resistência ao desgaste dos materiais. 

Contudo, devido à complexidade dos mecanismos de desgaste nos polímeros, a 

correlação entre a dureza e a resistência ao desgaste pode em alguns casos não 

se verificar. Também se correlaciona o desgaste abrasivo com a energia 

coesiva, módulo de flexão, tensão limite de rotura e tensão de rotura [13 e 16]. 

Figura 2.11 - Tipos de desgaste abrasivo: a) desgaste abrasivo a dois-corpos; b) 

desgaste abrasivo a três-corpos [13]. 
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2.2.3. Desgaste em compósitos de matriz polimérica 

A utilização de materiais poliméricos em aplicações que exigem elevada 

resistência ao desgaste tem vindo a aumentar, devido à crescente utilização de 

materiais compósitos de matriz polimérica. O uso dos materiais, anteriormente 

referidos, deve-se ao facto de apresentarem um excelente desempenho 

estrutural e melhor resistência ao desgaste que alguns materiais convencionais. 

Além destas vantagens, a grande variedade de diferentes combinações de 

materiais para a matriz e material de reforço permite a obtenção de materiais 

compósitos com propriedades únicas e, muitas vezes, específicas para uma 

aplicação e sistema tribológico [16 - 21]. 

Os reforços utilizados em matrizes de materiais poliméricos têm, 

geralmente, como principais objetivos o aumento de propriedades, como a 

dureza, a resistência mecânica ou a elasticidade. Já os materiais das matrizes 

têm como principal função adicionar um efeito lubrificante ao material. Desta 

forma, a combinação dos dois materiais tem como objetivo realçar as melhores 

propriedades de cada um dos componentes [16 - 21]. 

Existe uma extensa pesquisa e investigação ao nível dos reforços de 

compósitos de matriz polimérica quando sujeitos a desgaste. Várias 

combinações de materiais têm sido propostas para aplicações que exigem uma 

redução de desgaste. Uma conclusão comum das investigações sobre este tema 

é que a tribologia de compósitos de matriz polimérica não é uma propriedade 

intrínseca, uma vez que depende das seguintes variáveis: materiais 

constituintes, tal como material de reforço e polímero da matriz; orientação, 

tamanho e quantidade de material de reforço. Variáveis ligadas ao processo de 

desgaste ou atrito também desempenham um papel importante no 

comportamento ao desgaste dos compósitos de matriz polimérica. Algumas das 

variáveis ligadas ao processo são: o material abrasivo, a carga aplicada, a 

velocidade, temperatura de deslizamento, etc. [16 - 21]. 

Os materiais compósitos podem ser classificados de variadíssimas formas, 

dependendo do material da matriz e reforço ou, do tamanho, forma e 

distribuição do reforço, ver Figura 2.12. Existe uma gama de resinas utilizadas 

no fabrico de sistemas de alimentação e gitagem que utilizam reforços na forma 
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de partículas para melhorar as suas propriedades, mais especificamente a 

resistência ao desgaste do polímero [16 - 21]. 
 

 

O reforço de materiais poliméricos com partículas é usado por muitas 

razões, tais como a redução de custos, melhoria do processamento, controlo de 

densidade e melhoria de propriedades mecânicas. É essencial compreender e 

prever as alterações de propriedades promovidas pela adição de partículas 

como reforço [16 - 21]. 

A forma, tamanho, fração volumétrica e superfície específica das 

partículas adicionadas podem afetar as propriedades mecânicas do material 

compósito. Os materiais mais utilizados como reforço em compósitos de matriz 

polimérica são materiais inorgânicos, como: SiC, Si3N4, SiO2, ZnO, CaCO3, Al2O3, 

TiO2 e CuO. Estes geralmente apresentam capacidade de reduzir 

significativamente o coeficiente de fricção e aumentar a resistência ao 

desgaste dos polímeros. Observa-se na Figura 2.13 que a combinação de 

reforços de partículas com outros tipos de reforços conduz ao aumento da 

resistência ao desgaste dos compósitos: o sistema compósito de matriz 

polimérica de epóxi com reforço de partículas de TiO2 diminui a taxa de 

desgaste; contudo, esta diminuição é mais significativa se houver a adição de 

grafite (Gr) e fibras de carbono curtas (SCF) [16 - 21]. 

 

 

Figura 2.12 - Componentes estruturais dos materiais compósitos [16]. 
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De realçar que a modificação das propriedades das resinas de epóxi com 

a adição destas partículas inorgânicas depende igualmente de fatores como: 

dimensão, quantidade adicionada e grau de homogeneidade da dispersão dessas 

partículas pela matriz. Na bibliografia é referenciado que a diminuição do 

tamanho das partículas de reforço conduz à melhoria das propriedades 

mecânicas e resistência ao desgaste dos compósitos de matriz polimérica. Como 

se observa na Figura 2.14, as partículas de TiO2, de granulometria entre 17 nm 

e 50 nm contribuem, até 3% da fração em peso, para um aumento mais 

significativo da resistência mecânica da resina de epóxi que partículas cujo 

tamanho é de 220 nm. Quando aumenta a quantidade de TiO2, a resistência 

mecânica diminui e verifica-se um decréscimo da diferença entre a resistência 

mecânica resultante da incorporação de partículas de reforço de diferentes 

tamanhos. Na Tabela 2.5 são apresentados alguns sistemas de compósitos de 

matriz de resina de epóxi com diferentes reforços, a sua quantidade e tamanho 

ótimos das partículas para se obter a menor taxa de desgaste [16 - 21]. 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 – Taxa de desgaste de um compósito de matriz polimérica (epóxi) com 

reforço de partículas de TiO2 (300 nm), partículas de grafite e fibras de carbono 

curtas [20]. 
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Tabela 2.5 - Taxa de desgaste de compósitos de matriz polimérica de resina de epóxi com 

diferentes tipos de reforço [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Procedimento Experimental 

Matriz/Reforço 
Dimensão das 

partículas (nm) 
% volúmica de 

partículas (vol %) 

Menor taxa de 
desgaste alcançada 

(10-6mm3/N m) 

Epóxi/SiO2 13 3 22 

Epóxi/Si3N4 <20 0,8 2 

Epóxi/TiO2 300 4 14 

Epóxi/Al2O3 13 2 3,9 

% Peso de TiO2 
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Figura 2.14 – Variação da resistência mecânica de compósitos de matriz de resina 

de epóxi em função da dimensão e quantidade de partículas de TiO2 incorporados 

como reforço [21]. 



Novos Materiais e Processos para aplicação em sistemas de alimentação e gitagem 

  

22 
 

A abordagem utilizada para avaliar o desgaste dos materiais estudados 

consistiu em dois tipos de ensaios: o primeiro, envolvendo a análise do 

comportamento ao desgaste dos materiais em serviço, ou seja, durante a etapa 

de moldação na linha de moldação vertical da DISA; o segundo, avaliando o 

desgaste por micro abrasão, cujo objetivo foi determinar a resistência ao 

desgaste de resinas de epóxi, com ou sem reforços, quando sujeitos a partículas 

abrasivas muito pequenas (1 – 10 µm). No ensaio realizado na linha de moldação 

vertical da DISA, analisou-se a perda de material por desgaste através da 

medição das amostras. Para isso utilizou-se o software GOM que permite 

determinar o material perdido pelas amostras. Já nos ensaios de desgaste por 

micro abrasão, procedeu-se à medição (em microscopia ótica) da cratera 

provocada por este ensaio nas amostras. Foram então definidas as principais 

questões que devem ser respondidas através dos resultados obtidos: 

1. De que forma diferentes tipos de materiais e processos influenciam a 

resistência ao desgaste dos sistemas de alimentação e gitagem? 

2. De que forma a utilização de materiais de reforço nas resinas influencia 

a resistência ao desgaste dos sistemas de alimentação e gitagem? 

3. Como os novos materiais se adaptam ao processo atualmente 

implementado?  

4. Como se relaciona a dureza dos materiais com a sua resistência ao 

desgaste? 

5. Qual é a influência do posicionamento das amostras em relação à câmara 

de injeção de areia? 

Na primeira fase são identificados os materiais estudados e as suas 

especificações; de seguida são caracterizados os ensaios realizados.  

 

3.1. Identificação dos materiais estudados 

As resinas utilizadas neste estudo podem ser divididas em duas 

subcategorias: (i) tendo em consideração o tipo de material, ou (ii) o processo 

de fabrico mais adequado ao fabrico dos sistemas de alimentação e gitagem. 

Desta forma, como se pode observar na Tabela 3.1 (ver anexo A.1), as amostras 

1 e 2 são ambas resinas de poliuretano rígido (PUR) sem reforço, e o processo 
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de fabrico adequado à sua aplicação em sistemas de alimentação e gitagem é 

a maquinagem. O resto dos materiais analisados (amostras 3, 4, 5, 6 e 7) são 

resinas de epóxi (EP),sendo a sua utilização mais apropriada através do processo 

de vazamento. Dentro deste grupo, as amostras 5, 6 e 7 têm como constituinte 

um material de reforço, que poderá ser mineral ou metálico (não revelados por 

razões de confidencialidade de fornecedores). 

É importante referir que a amostra 8 é constituída por dois materiais: o 

material da amostra 5 que funciona como substrato, e o material da amostra 6 

aplicado como revestimento superficial. Esta amostra teve como objetivo 

analisar se a utilização do método gelcoat (aplicação de um revestimento de 

resina), no fabrico de sistemas de alimentação e gitagem, tem influência no 

seu comportamento ao desgaste. Esta análise foi realizada através da medição 

da espessura perdida pelo revestimento.  

Na Tabela 3.1 são apresentadas as durezas dos materiais (dados obtidos 

através dos fornecedores de resinas). Pela análise dos dados, conclui-se que os 

materiais apresentam valores de dureza semelhantes, mesmo que apresentem 

na sua constituição materiais de reforço.  

Tabela 3.1 – Materiais em estudo, processo de fabrico mais adequado e dureza Shore D. 

 

3.2. Caracterização e planificação dos ensaios realizados 

 

3.2.1. Ensaios de desgaste realizados na linha de moldação vertical 

da DISA  

Os ensaios de desgaste realizados nas amostras na linha de moldação 

vertical da DISA tiveram como objetivo analisar o comportamento das resinas 

em serviço. Os materiais, atualmente utilizados pela SAKTHI Portugal, suportam 

Amostra Material Reforço Processo 
Dureza Shore 

D 

1 
Poliuretano rígido 

(PUR) 
- Maquinagem 77 - 83 

2 (PUR) - Maquinagem 86 

3 Epóxi (EP) - Vazamento 82 - 93 

4 EP - Vazamento 82 - 93 

5 EP Sim Vazamento 85-90 

6 EP Sim Vazamento 85 -90 

7 EP Sim Vazamento 85 -90 

8 Amostra com material 5 e revestimento do material 6 
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a produção de 12500 a 17500 moldações até serem repostos. Desta forma foram 

realizadas sobre os materiais estudados aproximadamente 20000 moldações, 

permitindo avaliar a resistência ao desgaste dos materiais sujeitos a um maior 

esforço. 

De seguida, analisam-se as condições em que ocorreram os ensaios.   

 

3.2.1.1. Forma, tamanho e localização das amostras 

Para a realização dos ensaios de desgaste às resinas na linha de moldação 

vertical da DISA foram utilizadas amostras com a forma de prismas de base 

quadrangular e retangular, ver Figura 3.1. A geometria escolhida deveu-se às 

seguintes razões: (i) geometria semelhante à dos canais de gitagem, (ii) altura 

inferior à maior altura do molde, para não influenciar parâmetros de máquina, 

(iii) altura superior às utilizadas nos sistemas de alimentação e gitagem para 

promover um desgaste mais rápido e (iv) permitir análise do desgaste das 

resinas sobre a variável distância à placa molde (normalmente, verifica-se que, 

quanto maior a distância à placa molde, maior será o desgaste). As amostras 

foram maquinadas por um fornecedor. Por sua vez, as amostras vazadas foram 

fabricadas na serralharia de placas molde da SAKTHI Portugal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.1 – Configuração e dimensões das amostras utilizadas nos ensaios 

de desgaste na linha de moldação vertical da DISA: a e c) amostras das 

resinas maquinadas (20 x 8,76 x 40 mm); b e d) amostras das resinas 

vazadas (21 x 15,5 x 10 x 40,5 mm). 

d) c) 
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A diferença de medidas entre as amostras maquinadas e as vazadas deve-

se ao facto do processo de vazamento ser realizado no molde apresentado na 

Figura 3.2. De referir que, após desmoldação das resinas vazadas, é necessário 

proceder ao corte das mesmas para se obterem as amostras com as dimensões 

pretendidas.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Na Figura 3.3 pode-se visualizar a localização das amostras nas placas 

molde. É possível observar a colocação das amostras na parte superior 

(identificadas a azul na figura), junto à bacia de vazamento, e na parte inferior 

(assinaladas a verde na figura) das placas molde (piston plate e swing plate, PP 

e SP respetivamente).  

Figura 3.2 – Molde utilizado na produção das 

amostras de resinas vazadas. 

Figura 3.3 – Localização das amostras nas placas molde: assinaladas a azul encontram-se as 

amostras colocadas na zona superior das placas molde (PP e SP); assinaladas a verde 

encontram-se as amostras colocadas na parte inferior das placas molde (PP e SP). 
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Os principais motivos que determinaram a localização das amostras 

analisadas são: (i) avaliação do desgaste na parte superior e inferior das placas 

molde, (ii) análise do desgaste nas diferentes placas molde (PP e SP), e (iii) 

evitar a influência sobre o funcionamento do sistema de alimentação e gitagem. 

Com base em estudos realizados anteriormente, a SAKTHI Portugal constatou 

que, geralmente, a parte superior das placas molde apresenta níveis de 

desgaste superiores aos encontrados na parte inferior, uma vez que se situam 

mais perto da câmara de injeção de areia. 

As amostras estudadas foram distribuídas por 4 pares de placas moldes 

(cada par é constituído por duas placas molde: a placa molde PP e a placa molde 

SP) com parâmetros de máquina semelhantes, como por exemplo, a pressão de 

injeção de areia e a posição na câmara de moldação, para que os ensaios fossem 

realizados em condições semelhantes. Na Tabela 3.2 é possível observar a 

distribuição das amostras pelas diferentes placas molde e respetivo 

posicionamento; cada par de placas molde é identificado por uma letra (A, B, 

C e D)2. As amostras 1 e 2 não foram alvo de ensaios na parte inferior das placas 

molde devido a escassez de material. 

                                                           
2 As placas molde A, B, C e D são referências internas da empresa, que por questões de confidencialidade não poderão 

ser divulgadas. 

Tabela 3.2 – Distribuição das amostras pelas placas molde (A, B, C e D), localização das 

amostras na placa e número de amostras analisadas. 
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3.2.1.2. Velocidade de injeção da areia 

A velocidade de injeção de areia é um fator importante para se conhecer 

a forma como a areia preenche a câmara de moldação. Esta depende da pressão 

da areia no depósito e da pressão na câmara de moldação. Assim, quando se 

verifica uma elevada pressão de areia e uma elevada pressão de injeção, 

significa que a velocidade de injeção também será elevada. Quando se utilizam 

pressões de injeção relativamente baixas (2 a 3 bar), ou seja, baixa velocidade 

de injeção, a injeção de areia preenche a câmara de moldação de uma forma 

uniforme, como é possível ver na Figura 2.7 (2) anteriormente apresentada. 

Esta forma de enchimento mais uniforme e menos turbulenta (em leque) 

utilizada durante os ensaios permite proteger as placas molde do desgaste 

provocado pelo agente abrasivo do processo de moldação, a areia verde. 

A Tabela 3.3 apresenta os parâmetros de injeção de areia utilizados nos 

diferentes ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 

 

Tabela 3.3 – Parâmetros de injeção da areia utilizados nos ensaios realizados na linha de 

moldação vertical. 

Parâmetros de injeção de 
areia 

Placas molde A e B Placas molde C e D 

Pressão de injeção da 
areia 

3 bar 3 bar 

Correção do tempo de 
injeção 

0 segundos 0 segundos 

Quantidade de areia no 
depósito 

50% 50% 

 

3.2.1.3 Posição das placas molde na câmara de moldação 

A posição das placas moldes em relação à câmara de injeção e a distância 

mínima entre placas é importante para relacionar as diferenças de nível de 

desgaste que se pode verificar entre as amostras colocadas nas placas molde 

PP e SP.  

As placas molde representadas pelas letras A e B (ver Figura 3.4) 

apresentam uma distância entre placas molde de 246 mm (191 mm, distância 

mínima entre placas molde + 55 mm, relativos à correção nominal da espessura 

do molde) e uma correção de posição das placas molde à câmara de moldação 

de 40 mm. Por sua vez, as amostras colocadas nas placas molde identificadas 
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pelas letras C e D apresentam uma distância entre placas molde de 240 mm 

(185 mm, distância mínima entre placas molde + 55 mm, relativos à correção 

nominal da espessura do molde) e uma correção de posição das placas molde à 

câmara de moldação de 30 mm, ver Figura 3.5.  

 

 

Figura 3.4 – Posição das placas molde A e B após definição dos parâmetros de 

máquina: PP mais próxima, cerca de 25 mm, da câmara de injeção do que a SP. 

Figura 3.5 – Posição das placas molde C e D após definição dos parâmetros de 

máquina: PP mais próxima, cerca de 25 mm, da câmara de injeção do que a 

SP. 
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Pela análise das Figuras 3.4 e 3.5 é possível concluir que as amostras 

colocadas nas placas molde PP, representadas com as letras A e B, estão cerca 

de 25 mm mais próximas da câmara de injeção de areia que as amostras 

colocadas nas placas molde SP. O mesmo acontece nas placas representadas 

pelas letras C e D, apesar de apresentarem uma distância mínima entre placas 

molde ligeiramente inferior (menos 6 mm) e uma correção de posição das placas 

molde à câmara de injeção inferior em 10 mm.  

Sendo assim, as placas molde PP dos 4 pares de placas molde (A, B, C e 

D) estão mais próximas da câmara de injeção, em cerca de 25 mm, que as placas 

molde SP. A Tabela 3.4 apresenta os parâmetros de moldação utilizados durante 

os ensaios realizados na linha de moldação vertical da DISA. 

Tabela 3.4 - Parâmetros de moldação utilizados durante os ensaios realizados na linha de 

moldação vertical. 

Parâmetros de moldação 
Placas molde 

A e B 
Placas molde 

C e D 

Espessura PP (B) 43 mm 30 mm 

Altura PP (Q) 86 mm 85 mm 

Espessura SP (A) 48 mm 45 mm 

Altura SP (P) 25 mm 25 mm 

Distância mínima entre placas molde 191 mm 185 mm 

Correção nominal da espessura do molde 55 mm 55 mm 

Correção da posição das placas molde na 
câmara de moldação 

40 mm 30 mm 

 

3.2.1.3 Areia de moldação 

A areia de moldação (areia verde) funciona como agente abrasivo sobre 

as placas molde na câmara de moldação. Na linha de moldação vertical da DISA 

as propriedades da areia de moldação são controladas. No anexo B é possível 

ver as cartas de controlo da temperatura e da granulometria da areia durante 

os ensaios realizados, sendo estes os principais fatores que influenciam o 

desgaste dos sistemas de alimentação e gitagem. Os valores respeitantes aos 

ensaios realizados poderão ser consultados na Tabela 3.5, sendo estes os 

normalmente usados pela SAKTHI Portugal.  
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Tabela 3.5 – Parâmetros da areia de moldação respeitados nos ensaios realizados na linha de 

moldação vertical da DISA. 

Parâmetros da areia de moldação 

Granulometria 55 – 63 AFS 

Temperatura 20 – 50 °C 

Humidade 3,1 – 3,7% 

Compactabilidade 35 – 41% 

Permeabilidade 90 – 140 cm3 

Bentonite ativa 7,6 - 8,2% 

 

3.2.2 Ensaio de micro abrasão 

O ensaio de micro abrasão foi realizado no equipamento TE66 Micro-

Scale Abrasion Tester, ver Figura 3.6. Este ensaio consiste em promover, 

através da aplicação de uma carga, o contacto entre uma esfera de aço em 

rotação contra uma amostra em estudo, na presença de um meio abrasivo 

(partículas de SiC em suspensão em água destilada). A rotação da esfera ocorre 

segundo um eixo horizontal paralelo à amostra, enquanto a solução abrasiva 

pinga no espaço ente a amostra e a esfera, provocando o seu desgaste. 

Figura 3.6 – Equipamento e esquema do ensaio de desgaste de micro abrasão. 
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A realização deste ensaio teve como objetivo avaliar a resistência ao 

desgaste por micro abrasão das resinas de epóxi, com e sem materiais de 

reforço. O ensaio foi realizado sobre amostras retangulares com as seguintes 

dimensões 35 x 15 x 3 mm, ver Figura 3.7. As condições de ensaio mantiveram-

se iguais para todas as amostra ensaiadas; na Tabela 3.6 são apresentados os 

parâmetros de ensaio utilizados [19]. 

 

Tabela 3.6 – Parâmetros utilizados no ensaio de desgaste por micro abrasão [19]. 

Carga aplicada 0,25 N 

Esfera Aço 60 HRC 

Diâmetro da esfera 25 mm 

Velocidade de rotação da esfera 60 rpm 

Agente abrasivo SiC 

Dimensão das partículas abrasivas 3 ± 0,5 µm 

Concentração do agente abrasivo 375 g/dm3 de H2O 

Caudal da solução contendo o abrasivo 3,5 ml/min 

 

3.2.3 Ensaio de dureza Shore D 

O ensaio de dureza Shore D realizou-se com o objetivo de relacionar a 

dureza dos materiais estudados com a sua resistência ao desgaste. Este ensaio 

consiste na aplicação de uma carga através de uma mola calibrada que atua 

sobre o penetrador, ver Figura 3.8. O valor da dureza (varia de 0 a 100) está 

diretamente relacionado com profundidade de penetração; materiais mais 

dúcteis apresentam um menor valor de dureza. 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Amostras de resina de epóxi utilizadas no ensaio de desgaste por micro abrasão. 
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3.3. Medições 

 

3.3.1 Ensaio de desgaste na linha de moldação vertical  

Para avaliar o desgaste das amostras na linha de moldação vertical da 

DISA, utilizou-se o software 3D GOM. O GOM é um software de medição 3D que 

permite, através de fotometria, o reconhecimento das superfícies das amostras 

em análise. Este software permite utilizar funções de alinhamentos num 

sistema de coordenada local, utilizando pontos de referência, assim como 

métodos de best-fit. Desta forma, é possível examinar superfícies, 

comparando-as com as de um desenho CAD. 

Realizaram-se duas medições sobre cada amostra colocada nas placas 

molde. A primeira medição realizada consistiu numa comparação entre a 

amostra antes de ensaiar (0 moldações) e o ficheiro CAD; a segunda medição 

foi realizada após as amostras efetuarem aproximadamente 20000 moldações. 

Os resultados de desgaste são obtidos através da comparação entre os 

resultados obtidos das duas medições, ver Figura 3.9. Assim, por exemplo, se 

na primeira medição da espessura de uma superfície (identificada por um 

ponto) se obtém um valor de +0,01 mm e na segunda medição nessa mesma 

zona se obtém -0,15 mm, significa que, após as 20000 moldações, a espessura 

dessa zona da amostra decresceu 0,16 mm 

Na Figura 3.10 é apresentada a escala a que se recorreu na análise 

efetuada. Assim, a vermelho são assinaladas as zonas com material 

excedentário relativamente ao ponto de partida; nas zonas identificadas pela 

Figura 3.8 – Equipamento e esquema do ensaio de dureza Shore D. 
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cor verde não ocorreu perda de material, e a azul são identificadas as zonas em 

que se verificou perda de material. 

 
 

 

3.3.2. Ensaio de desgaste por micro abrasão 

O desgaste provocado pelo ensaio por micro abrasão resulta na formação 

de uma cratera esférica na amostra testada, ver Figura 3.11. As dimensões da 

cratera permitem calcular o desgaste sofrido pela amostra, através da seguinte 

equação (EQ. 1): 

𝑉 =
𝜋 .  𝑏4

64 .  𝑅
                                                                      (𝐸𝑄. 1) 

onde V é o volume de material removido (mm3),  b o diâmetro da cratera (mm) 

e  R  o raio da esfera de aço (mm). 

 

 

Figura 3.10 – Escala utilizada nas medições realizadas com o software GOM. 

Figura 3.9 – Esquema do método utilizado para realizar as medições do desgaste sofrido pelas 

amostras durante os ensaios desenvolvidos na linha de moldação vertical da DISA. 
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Figura 3.11 – Medidas do diâmetro da cratera resultante 

do ensaio de desgaste por micro abrasão. 
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4. Apresentação e discussão de resultados 

Para avaliar o comportamento ao desgaste das resinas durante o processo 

de moldação foi garantido que todas as amostras analisadas apresentavam, 

aproximadamente, o mesmo número de moldações realizadas (cerca de 20000). 

Na Tabela 4.1 é registado o número de moldações efetuadas por cada amostra. 

 

 

 

Após a realização dos ensaios, procedeu-se à determinação do desgaste 

sofrido pelas amostras, mais precisamente a diminuição da sua espessura, com 

recurso ao software GOM (ver anexo C). Para uma melhor compreensão dos 

resultados obtidos as amostras foram divididas em três zonas, ver Figura 4.1. A 

fundamentação para a realização desta divisão baseou-se nos diferentes 

comportamentos ao desgaste verificados nas amostras. Assim, a zona 1 

Tabela 4.1 – Número de moldações realizadas pelas amostras nos ensaios efetuados na linha de 

moldação vertical da DISA. 
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representa a zona mais afastada da placa molde, ou seja, mais perto da câmara 

de injeção de areia. Esta zona (entre os 30 a 40 mm de altura) sofre um degaste 

mais severo, em relação ao que geralmente os sistemas de alimentação e 

gitagem estão sujeitos, uma vez que apresenta uma altura (cerca de 10 mm) 

superior ao normal. Permite, assim, obter resultados sobre o comportamento 

das resinas quando sujeitas a um desgaste mais acentuado, para um mesmo 

número de moldações realizadas. A parte central e base da amostra (zonas 2 e 

3, respetivamente) representam com maior exatidão o degaste sofrido pelos 

sistemas de alimentação e gitagem, na linha de moldação vertical, uma vez que 

apresentam uma altura (até os 30 mm) comum às utilizadas nos sistemas de 

alimentação e gitagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As amostras foram também examinadas tendo em consideração a posição 

e a placa molde nas quais as amostras foram ensaiadas. Assim realizou-se a 

avaliação das amostras comparando o comportamento ao desgaste por posição 

(superior ou inferior) e por placa molde (PP ou SP).  

Na Tabela 4.2 são apresentados os resultados obtidos para as amostras 

dos 7 materiais ensaiados, na linha de moldação vertical, e que estavam 

posicionadas na parte superior da placa molde PP. Observa-se que as amostras 

de resina de poliuretano rígido (amostras 1 e 2) apresentam uma maior 

resistência ao desgaste que os outros materiais estudados (resinas de epóxi), 

tendo-se registado, em média, uma menor diminuição de espessura das 

amostras em cerca de 0,70 mm. Verificando-se na zona 1, que as amostras 1 e 

2 perderam, respetivamente, menos 1,21 e 1,25 mm de material que as 

Figura 4.1 – Zonas analisadas nas amostras. 
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restantes amostras; nas zonas 2 e 3 as amostras 1 e 2 perdem, em média, 

respetivamente, menos 0,48 e 0,32 mm de material do que as amostras das 

resinas de epóxi.  

Pela análise da tabela as amostras 1 e 2 apresentam um comportamento 

ao desgaste semelhante, perdendo, respetivamente, 0,24 e 0,22 mm de 

material.  

 Da análise dos valores obtidos para as restantes amostras, destaca-se a 

menor perda de material sofrida pela amostra 7, quando comparando com as 

restantes resinas de epóxi (amostra 3, 4, 5, 6 e 8), observando-se que, nessa 

amostra, a zona 1 perde menos 0,75 mm, na zona 2 menos 0,30 mm e na zona 

3 menos 0,24 mm de material que as restantes.  

 

 

Na Tabela 4.3 regista-se o comportamento ao degaste das amostras 

colocadas na parte superior da placa molde SP. Da análise dos dados dessa 

tabela constata-se, mais uma vez, uma resistência ao degaste superior das 

amostra 1 e 2 em relação às outras amostras. 

 Regista-se, também, que a amostra 2 possui uma resistência ao desgaste 

ligeiramente superior à da amostra 1 (a amostra 2 perde 0,19 mm, enquanto a 

amostra 1 perde 0,24 mm de material).  

Na avaliação geral do degaste sofrido pelas amostras de resina de epóxi 

observa-se um melhor comportamento da amostra 5. Contudo, após a análise 

das zonas 2 e 3, observa-se que a amostra 7 apresenta um melhor 

Tabela 4.2 – Desgaste (diminuição da espessura, em mm) sofrido pelas amostras 

colocadas na parte superior da placa molde PP. 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Média

-0,54 -0,15 -0,04 -0,24

-0,50 -0,16 0,00 -0,22

-2,30 -0,85 -0,48 -1,21

-1,40 -0,55 -0,19 -0,71

-1,47 -0,69 -0,69 -0,95

-1,89 -0,72 -0,40 -1,00

-1,02 -0,45 -0,16 -0,54

-2,42 -0,94 -0,24 -1,208

Espessura perdida (mm)

2

3

4

5

6

7

Amostras

1
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comportamento nestas zonas, tal como se verificou nas amostras ensaiadas na 

placa molde PP, igualmente localizadas na parte superior. A amostra 7 perde 

menos 0,67 mm de material na zona 2, e na zona 3 menos 0,27 mm, do que as 

restantes amostras. Contudo, verifica-se que esta amostra exibe um desgaste 

severo na zona 1, apresentando um desgaste de mais 0,42 mm de material do 

que as outras amostras de resina de epóxi.  

Comparando, particularmente com a amostra 5, observa-se que amostra 

7 apresenta menos 1,32 mm de material nesta zona. Tendo em consideração os 

valores obtidos anteriormente, seria de esperar um melhor comportamento da 

amostra 7. Será explicado, mais à frente neste capítulo, o motivo para a 

obtenção de resultados díspares apresentados pela amostra 7, particularmente 

na zona 1. 

 

Na Tabela 4.4 é possível observar o comportamento ao desgaste das 

amostras de resina de epóxi colocadas na parte inferior da placa molde PP. É 

importante referir que a amostra 3 foi ensaiada; contudo, esta soltou-se 

durante um dos ensaios devido à elevada velocidade de injeção da areia.  

Da análise da Tabela 4.4 observa-se uma maior resistência ao desgaste da 

amostra 7 comparativamente às outras resinas de epóxi. Este comportamento 

é comprovado pelo menor desgaste de material nas zonas 2 e 3, onde apresenta, 

respetivamente, mais 0,35 mm e mais 0,17 mm de material. Por sua vez, na 

zona 1 da amostra 7, observa-se um maior degaste, fazendo com que esta 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Média

-0,53 -0,17 -0,02 -0,24

-0,41 -0,15 0,00 -0,19

-2,37 -0,99 -0,31 -1,22

-1,54 -1,05 -0,61 -1,07

-0,63 -0,50 -0,19 -0,44

-1,77 -1,13 -0,30 -1,07

-1,95 -0,30 -0,11 -0,79

-1,35 -1,18 -0,51 -1,018

Amostras
Espessura perdida (mm)

1

2

3

4

5

6

7

Tabela 4.3 - Desgaste (diminuição da espessura, em mm) sofrido pelas amostras 

colocadas na parte superior da placa molde SP. 
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tenha, em média, menos 0,20 mm de material do que as amostras 4, 5 e 6. 

Observa-se, de uma forma geral, um comportamento aceitável das amostras 5 

e 6; porém, apresentam um desgaste significativamente superior, 

particularmente na zona 2, quando comparando com o da amostra 7 (perdem, 

respetivamente, mais 0,35 e 0,33 mm de material). 

 

Na Tabela 4.5 observa-se o comportamento ao desgaste das amostras 

colocadas na parte inferior da placa molde SP. É importante referir que a 

amostra 6 foi ensaiada; contudo, a amostra soltou-se durante um dos ensaios 

devido à elevada velocidade de injeção da areia.  

Pela análise da tabela referida anteriormente observa-se que a amostra 

7 apresenta uma resistência ao desgaste superior às das outras amostras, 

apresentando assim uma menor perda de material. Verifica-se que a amostra 

7, na zona 1, perde apenas 0,34 mm de material, na zona 2 perde 0,33 mm e 

na zona 3 perde 0,11 mm. Desta forma, conclui-se que a amostra 7 perde, em 

média, menos 0,60 mm de material que as restantes amostras. 

Em relação às outras amostras, verifica-se agora um melhor 

comportamento das amostras 3 e 8; contudo apresentam uma perda de 

material, em média, 0,27 mm superior à amostra 7. 

 A amostra 5, que anteriormente tinha apresentado resultados 

interessantes, tem neste ensaio uma perda significativa de material, mais 1,21 

mm que a amostra 7. 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Média

-0,77 -0,89 -0,49 -0,72

-0,66 -0,64 -0,21 -0,50

-0,76 -0,62 -0,23 -0,54

-0,93 -0,29 -0,12 -0,45

-1,08 -0,75 -0,38 -0,748

4

5

6

7

Amostras
Espessura perdida (mm)

Tabela 4.4 - Desgaste (diminuição da espessura, em mm) sofrido pelas amostras 
colocadas na parte inferior da placa molde PP. 
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Na Tabela 4.6 é visível o desgaste de material das amostras tendo em 

consideração a sua localização (superior e inferior) nas placas molde (PP e SP). 

Estes valores são calculados apenas com as amostras de resinas de epóxi uma 

vez que estas amostras foram ensaiadas em todas as posições referidas 

anteriormente.  

Da análise da Tabela 4.6 não se verifica um comportamento ao degaste 

significativamente diferente entre as placas molde PP e SP. Se a análise for 

realizada entre as posições (superior e inferior) das amostras nas placas molde, 

verifica-se que, tanto na placa molde PP como na placa molde SP, o 

comportamento ao desgaste não é manifestamente diferente entre a posição 

superior e inferior nas zonas 2 e 3. Porém, na zona 1, constata-se que as 

amostras colocadas na parte superior das placas molde apresentam uma maior 

perda de material relativamente às amostras colocada na parte inferior (mais 

0,91 mm de material removido na PP e mais 0,66 mm de material removido na 

SP). Este comportamento é previsível já que se conhece que o desgaste sofrido 

pelas placas molde é mais elevado na sua parte superior (mais próximo da 

câmara de injeção de areia); contudo, esperava-se que este comportamento 

fosse também visível nas zonas 2 e 3 das amostras, o que não se verificou. Pode-

se concluir que, para alturas de molde iguais ou inferiores a 30 mm, o efeito do 

desgaste das resinas não é tão diferente entre a parte superior e inferior das 

placas molde. 

 

 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Média

-0,72 -0,67 -0,20 -0,53

-1,18 -1,06 -0,50 -0,91

-1,84 -1,75 -0,81 -1,47

-0,34 -0,33 -0,11 -0,26

-0,63 -0,61 -0,31 -0,528

Espessura perdida (mm)

3

4

5

7

Amostras

Tabela 4.5 Desgaste (diminuição da espessura, em mm) sofrido pelas amostras 

colocadas na parte inferior da placa molde SP. 
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As amostras 3, 4, 5, 6, 7 e 8, como referido anteriormente, são amostras 

de resina de epóxi que são aplicadas em sistemas de alimentação e gitagem 

através do processo de vazamento de resinas. Como é visível nos dados 

apresentados anteriormente (Tabelas 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5), estas amostras 

apresentam uma resistência ao desgaste inferior à das amostras 1 e 2. É 

também, visível na Figura 4.2 uma resistência ao desgaste inferior das amostras 

3, 4, 5, 6 e 8 relativamente à da amostra 7. De realçar ainda que esta amostra 

apresenta resultados mais regulares, exceto na zona 1, nos ensaios realizados 

com as amostras colocadas na parte superior e inferior das placas molde PP e 

SP, respetivamente (explicação desenvolvida mais à frente neste capítulo). 

 

Tabela 4.6 – Desgaste (diminuição da espessura, em mm) sofrido pelas amostras de 

resina de epóxi tendo em consideração a posição das amostras nas placas molde. 

Zona 1 Zona 2 Zona 3

-1,75 -0,70 -0,36

-1,60 -0,86 -0,34

-0,84 -0,64 -0,29

-0,94 -0,88 -0,39SP inferior

Placas molde e posição 

PP superior

SP superior

PP inferior

Espessura perdida (mm)

-0,99

-0,85 -0,84 -0,87

-0,51

-0,87

-1,6

-1,4

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

Es
p

es
su

ra
 p

er
d

id
a 

(m
m

)

3 4 5 6 7 8

Figura 4.2 – Diminuição de espessura das amostras de resina de epóxi (3, 4, 5, 6, 7 

e 8) nos ensaios realizados na linha de moldação vertical da DISA. 
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As amostras de resina de epóxi 5, 6 e 7 distinguem-se pela presença na 

sua constituição de materiais de reforço, enquanto as amostras 3 e 4 não 

apresentam materiais de reforço (não esquecer que a amostra 8 é constituída 

pelos materiais das amostras 5 e 6).  

Desta forma, avaliou-se o comportamento ao desgaste destas amostras 

tendo em conta este parâmetro durantes os ensaios realizados na linha de 

moldação vertical da DISA, e, tendo-se concluído que não se observou um 

comportamento distinto (exceto na amostra 7) dos materiais com reforço em 

relação às amostras 3 e 4.  

Para uma análise mais objetiva e comparativa, realizaram-se ensaios de 

desgaste por micro abrasão sobre estas amostras, ver Figura 4.3 (A e B).  

Da análise da Figura 4.3 observa-se que a amostra 7 apresenta 

claramente uma resistência ao desgaste superior à apresentada pelas outras 

amostras testadas. O mesmo não se verifica nas outras amostras reforçadas (5 

e 6), que apresentam um comportamento ao desgaste semelhantes às amostras 

não reforçadas (3 e 4), pelo menos até à distância de deslizamento de 40 

metros. A partir deste ponto é visível uma diminuição da resistência ao desgaste 

dessas amostras. Por seu turno, as amostras 5 e 6 apresentam ainda uma 

diminuição significativa da resistência ao desgaste a partir dos 80 e 60 metros, 

respetivamente.  

Se a análise da resistência ao degaste dos materiais se realizar no ensaio 

efetuado com uma distância de deslizamento de 100 metros, a única amostra 

com materiais de reforço que apresenta uma resistência ao desgaste superior 

às amostras 3 e 4 é a amostra 7; por sua vez, as amostras 5 e 6 apresentam uma 

taxa de desgaste superior às das amostras que não possuem materiais de 

reforço. 

Conclui-se, dos ensaios realizados na linha de moldação vertical da DISA 

e dos ensaios de desgaste por micro abrasão efetuados, que a utilização de 

resinas com materiais de reforço não potencia por si só a um comportamento 

superior das resinas de epóxi sem reforço. Ou seja, apesar da amostra 7 terem 

conduzido à obtenção de resultados conformes aos expectáveis, as restantes 

amostras contendo materiais de reforço (5 e 6) não satisfizeram as mesmas 
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expectativas, apresentando até resistências ao desgaste inferiores às das 

amostras 3 e 4. 
 

A amostra 8, como referido anteriormente, consiste num substrato do 

material da amostra 5 com a aplicação de um revestimento do material da 

amostra 6. 

Os ensaios realizados sobre a amostra 8 tiveram por objetivo avaliar o 

comportamento ao desgaste da técnica gelcoat, muito utilizada em fundições 

no fabrico de sistemas de alimentação e gitagem. Esta técnica consiste em 

aplicar um revestimento de resina sobre um substrato. 

Da análise dos resultados obtidos anteriormente, verifica-se que a 

aplicação deste método não contribui para um aumento da resistência ao 

desgaste dos sistemas de alimentação e gitagem, tendo-se registado nos ensaios 

realizados uma perda de material semelhante às das restantes amostras, ver 

Figura 4.3 – A:Volume desgastado (mm³) vs. Distância de deslizamento (m); Zoom parcial da figura 

A. 
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Figura 4.2. Contudo, esta técnica de aplicação de resinas vazadas pode 

funcionar como indicador de desgaste. Quando a camada da resina de 

revestimento é desgastada, e acaba por ser consumida, ver Figura 4.4, esta 

pode indicar aproximadamente a espessura de material removido. Para isso é 

necessário ter um conhecimento da espessura aplicada, o que se pode tornar 

bastante difícil nas condições atuais de aplicação do revestimento, que consiste 

apenas na obtenção de uma camada superficial através de pincel ou vazamento, 

formando geralmente, um revestimento de espessura irregular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizou-se a medição da espessura aplicada no revestimento (medição 

realizada na amostra SP inferior) antes e após os ensaios efetuados na linha de 

moldação vertical da DISA, ver Figura 4.5. Através da medição da espessura do 

revestimento aplicado verifica-se que este não é constante ao longo da 

amostra. Verificou-se que a zona 1 da amostra tem uma espessura de 

revestimento superior (valor máximo medido: 1,13 mm) que à das zona 2 e 3 

(valor máximo medido: 0,86 mm). Após 20 000 moldações é visível a perda de 

revestimento nas amostras, tendo-se observado uma diminuição de espessura 

inferior nas zonas 2 e 3 das amostras (aproximadamente menos 0,22 mm) à 

registada para a zona1 (menos 0,62 mm). 

 

 

 

Figura 4.4 – Amostra 8 após realizar aproximadamente 20 000 

moldações. 
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Para permitir avaliar a influência das propriedades mecânicas, 

nomeadamente da dureza dos materiais, quando sujeitos a desgaste, 

realizaram-se ensaios de Dureza Shore D sobre as diferentes amostras. 

 Da observação da Figura 4.6 verifica-se que os valores de dureza obtidos 

para as diferentes amostras são semelhantes aos indicados pelos fornecedores, 

exceto o valor de dureza obtido para a amostra 4, que é significativamente 

inferior (70 Shore D). 

Figura 4.5 – Alguns valores da espessura do revestimento da amostra 8 colocada na 

parte superior da placa molde SP: a) zona 1 antes de realizar ensaios; zona 2 antes 

de realizar ensaios; c) zona 1 após realizar 20 000 moldações; d) zona 2 após realizar 

20 000 moldações. 
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Figura 4.6 – Valores de dureza Shore D dos diferentes materiais ensaiados. 
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A amostra 7 apresenta-se como o material mais duro (93 Shore D), 

seguido das amostras 3, 2, 1, 6, 5 e 4 (por ordem decrescente do valor da 

dureza). Contudo, também se verifica que os valores de dureza obtidos não 

apresentam diferenças significativas entre as amostras de resina de poliuretano 

rígido e as de resinas de epóxi.  

Desta forma, verifica-se que os resultados de desgaste obtidos durante 

os ensaios realizados na linha de moldação vertical da DISA não são 

significativamente influenciados pela dureza dos materiais.  

Verifica-se ainda que os processos de fabrico (maquinagem ou 

vazamento) dos sistemas de alimentação e gitagem poderão ter uma maior 

influência sobre o comportamento ao desgaste dos materiais. 

Durante o vazamento de resinas de epóxi para o molde, é comum a 

formação de bolhas de ar que permanecem nas resinas vazadas após cura. Isto 

faz com que, mais tarde, após desgaste da camada superficial, esses poros 

formados durante o vazamento se tornem visíveis e induzam a um desgaste mais 

severo dos materiais nestas zonas uma vez que ficam expostos à entrada de 

areia de moldação, injetada sobre os sistemas de alimentação e gitagem a uma 

velocidade elevada. 

Como referido anteriormente, as amostras 7, colocadas na parte superior 

da placa molde SP e na parte inferior da placa molde PP, apresentam um 

desgaste severo na zona 1, ver Tabela 4.7. O forte desgaste registado nesta 

zona deve-se ao facto de nesta zona existirem poros de elevada dimensão que 

não foram detetados após cura da resina. Desta forma, a amostra 7, situada na 

parte superior da placa molde SP, apresenta, em média, menos 0,72 mm de 

material que as restantes amostras. Já a amostra 7, colocada na parte inferior 

da placa molde PP, perde, em média mais 0,11 mm de material que as restantes 

amostras.  
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Na Figura 4.7 a) é visível um poro de elevada dimensão na zona 1 da 

amostra 7 e na Figura 7 b) um poro de menor dimensão, também, na zona 1 da 

amostra 3. Como é visível nesta figura, a areia de moldação penetra no poro, o 

que provoca uma elevada remoção de material, originando uma superfície 

irregular mais sujeita ao desgaste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 4.8 é visível a dimensão média dos poros das diferentes 

amostras após os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. Pela análise da 

figura observa-se que as amostras 3, 4 e 7 apresentam poros de maior dimensão, 

respetivamente com um diâmetro de 1,25, 0,56 e 0,79 mm. Por sua vez, as 

amostras 5, 6 e 8 possuem poros de menor dimensão (0,13, 0,28 e 0,15 mm, 

respetivamente). No entanto, como se pode observar na Figura 4.9, as amostras 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Média

-1,02 -0,45 -0,16 -0,54

-1,95 -0,30 -0,11 -0,79

-0,93 -0,29 -0,12 -0,45

-0,34 -0,33 -0,11 -0,26

Amostra 7
Espessura perdida (mm)

PP superior

SP superior

PP inferior

SP inferior

Tabela 4.7 – Desgaste (diminuição da espessura, em mm) sofrido pela 
amostra 7, após os ensaios (20 000 moldações), colocada na parte superior 
e na parte inferior das placas molde PP e SP 
 

Figura 4.7 – Imagem de poros que se tornam visíveis durante a realização dos ensaios 

na linha de moldação vertical da DISA: a) poro de elevada dimensão na zona 1 da 

amostra 7; b) poro de menor dimensão na zona 1 da amostra 3. 
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5, 6 e 8 apresentam um maior número de poros na superfície do que as amostras 

3, 4 e 7 (ver anexo D). 

 

 

 

 

 

 

 

A existência de poros formados durante o processo de vazamento de uma 

resina é uma questão tida em consideração. Por isso, normalmente, para evitar 

poros de elevada dimensão que possam ter um efeito prejudicial na resistência 

ao desgaste das resinas, realiza-se uma boa mistura de materiais (resina e 

endurecedor) e, posteriormente, o seu vazamento de forma lenta. Contudo, 
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Figura 4.8 – Dimensão média dos poros das amostras de resina de epóxi após a 

realização dos ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 

Figura 4.9 – Imagens de amostras 3, 4, 5, 6, 7 e 8 após a realização dos ensaios 

na linha de moldação vertical da DISA, onde é visível a quantidade e dimensões 

dos poros. 
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como o vazamento não é realizado em vácuo, a existência de poros é inevitável, 

mesmo que estes sejam de pequena dimensão. Assim, o superior 

comportamento das amostras de poliuretano rígido pode também ser 

justificado pela inexistência de poros nas amostras (ver Figura 4.10). Como foi 

referido anteriormente, estas resinas são fornecidas sob a forma de placas que 

posteriormente são maquinadas para a aplicação desejada (sistemas de 

alimentação e gitagem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para uma melhor compreensão da superior resistência ao desgaste dos 

sistemas de alimentação e gitagem, produzidos por maquinagem de resinas em 

relação aos fabricados por vazamento de resinas, realizou-se o controlo do 

número de reposições (isto é, número de vezes que os sistemas de alimentação 

e gitagem foram totalmente substituídos/repostos).  

Observa-se na Tabela 4.8 que os sistemas de alimentação e gitagem 

fabricados por maquinagem realizaram 100000 moldações sem qualquer 

reposição. Por sua vez, no caso dos sistemas de alimentação e gitagem 

fabricados por vazamento, para o mesmo número de moldações realizadas 

houve necessidade de efetuar 4 reposições completas dos sistemas de 

alimentação e gitagem. Esta análise demonstra o melhor comportamento dos 

sistemas de alimentação e gitagem maquinados durante o processo de fabrico 

de peças fundidas. 
 

Figura 4.10 – Imagens de amostras 1 e 2 após a realização dos ensaios na 

linha de moldação vertical da DISA, onde é visível a inexistência de poros. 
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Tabela 4.8 – Número de reposições realizadas nas placas molde C3. 

 

 

Tendo em consideração os resultados obtidos neste projeto, está a ser 

desenvolvido um estudo visando uma utilização mais abrangente deste processo 

de fabrico na SAKTHI Portugal, particularmente, em sistemas de alimentação e 

gitagem definitivos, ou seja, que não precisam de um elevado número de 

alterações. 

Durante a realização deste projeto implementou-se um sistema de 

alimentação (alimentadores) fabricados através do processo de maquinagem de 

resinas de poliuretano rígido, observar Figura 4.11.  

Até à entrega desta dissertação foram realizadas 8 000 moldações sem 

sinais visíveis de desgaste do material utilizado no fabrico dos moldes dos 

alimentadores. 

 

Em suma, os resultados obtidos durante os ensaios realizados na linha de 

moldação vertical da DISA permitem concluir que as amostras 1 e 2 (resinas de 

poliuretano rígido) apresentam uma resistência ao desgaste superior que as 

restantes amostras (resinas de epóxi).  

                                                           
3 A placa molde C é uma referência interna da empresa, que por questões de confidencialidade não poderá ser 

divulgada. 

Placas molde C3 (PP e SP) 

Processo de fabrico Vazamento Maquinagem 

Número de moldações 100 000 100 000 

Número de reposições 4 0 

Figura 4.11 – Placas molde (PP e SP) com alimentadores de poliuretano rígido produzidos através 

de maquinagem. 
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Porém o fabrico de sistemas de alimentação e gitagem com estas resinas 

na SAKTHI Portugal está condicionado, uma vez que a empresa não possui o 

processo de maquinagem implementado.  

Desta forma, a utilização destes materiais atualmente na SAKTHI 

Portugal está dependente de sistemas de alimentação e gitagem ultimados, 

principalmente em sistemas de alimentação que devido, à sua apartação, são 

difíceis de se conseguir fabricar em aço ou ferro.  

Por fim, nas resinas de epóxi estudadas não se verificou um efeito 

significativo da utilização de materiais de reforço durante o processo moldação 

da linha de moldação vertical da DISA. No entanto, a superior resistência ao 

desgaste demonstrado pela amostra 7 (resina com materiais de reforço na sua 

composição) permitiu a aprovação da utilização desta resina atualmente na 

SAKTHI Portugal. 
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5.Conclusão 

No âmbito do trabalho aqui apresentado, foi desenvolvido um conjunto 

de procedimentos e ensaios que permitiram a implementação da utilização de 

novos materiais para aplicação em sistemas de alimentação e gitagem na 

SAKTHI Portugal. A implementação de um novo processo para aplicação em 

sistemas de gitagem está dependente de um estudo mais abrangente. 

Tendo em consideração os objetivos deste trabalho, poder-se-á concluir 

que, de forma objetiva e clara, foram dadas respostas às questões inicialmente 

colocadas. 

Face aos resultados obtidos, pode-se concluir que a dureza dos materiais 

poliméricos tem pouca influência no seu comportamento ao desgaste, 

principalmente quando comparada com outros fatores, como por exemplo o seu 

processo de fabrico. A influência da localização das amostras nas placas molde 

também foi avaliada, tendo-se observado neste trabalho a sua reduzida 

influência nos resultados obtidos. 

Conclui-se assim que a resistência ao desgaste dos sistemas de 

alimentação e gitagem é influenciada pelos materiais e processos utilizados, 

verificando-se uma maior resistência ao desgaste quando aplicadas resinas 

maquinadas de poliuretano rígido nos sistemas de alimentação e gitagem. 

Porém este tipo de material não se adequa ao processo atualmente 

implementado na empresa, sendo necessária a implementação de um novo 

processo (maquinagem de resinas).  

Da mesma forma, conclui-se que o processo de vazamento de resinas de 

epóxi, usado atualmente na SAKTHI Portugal, origina condições desfavoráveis 

no comportamento ao desgaste dos materiais, devido à criação de poros à 

superfície dos componentes das placas molde. 

Avaliou-se a capacidade ao desgaste de resinas de epóxi, adaptadas ao 

processo implementado, tendo-se constatado que a presença de materiais de 

reforço nestas resinas não acarretou por si só um melhor comportamento ao 

desgaste.  
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Porém, dos resultados obtidos, foi possível promover a aprovação de uma 

resina que tem como vantagens, não só apresentar um melhor comportamento 

ao desgaste que as restantes resinas de epóxi, mas também ser adequada ao 

processo de fabrico de sistemas de alimentação e gitagem implementado 

atualmente (vazamento de resinas). 

Muito embora tenham sido cumpridos os objetivos essenciais a que este 

trabalho se propunha, não ficam esgotadas as oportunidades de melhoria pelo 

que se deixam de seguida algumas sugestões para trabalhos futuros a 

desenvolver no âmbito deste estudo. Desde logo, estudar a implementação do 

processo de maquinagem e impressão 3D no fabrico de sistemas de alimentação 

e gitagem. Outro fator a analisar será a melhoria do processo de vazamento de 

resinas implementado, como por exemplo, a implementação do processo de 

vazamento em vácuo. Por último, pode-se ainda melhorar a análise do efeito 

da utilização de materiais de reforço em resinas de epóxi para aplicação em 

sistemas de alimentação e gitagem.  
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Anexo A: Materiais estudados  

 

Tabela A.1 – Indicação dos fornecedores dos materiais estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra Material Reforço Fornecedor 

1 
Poliuretano rígido 

(PUR) 
- Rakutool 

2 (PUR) - Sika 

3 Epóxi (EP) - Ebalta 

4 EP - Ebalta 

5 EP Sim Huntsman 

6 EP Sim Huntsman 

7 EP Sim Huntsman 
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Anexo B: Controlo das características da areia durante os ensaios realizados 

nas placas molde A, B, C e D 

Placa molde A  

1. Temperatura 
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Figura B.1 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 8 de abril de 2016. 

Figura B.2 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 14 de abril de 

2016. 
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Figura B.3 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 20 de abril de 

2016. 

Figura B.4 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 2 de maio de 

2016. 

Figura B.5 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 11 de maio de 

2016. 
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2. Índice de Finura (AFS) 
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Figura B.6 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 12 de maio de 

2016. 

Figura B.7 – Índice de finura AFS da areia durante os ensaios realizados com a placa 

molde A. 
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Placa molde B 

 1. Temperatura
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Figura B.8 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 21 de abril de 

2016. 

Figura B.9 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 22 de abril de 

2016. 

Figura B.10 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 29 de abril de 

2016. 
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Figura B.11 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 9 de maio de 

2016. 

Figura B.12 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 16 de maio de 

2016. 

Figura B.13 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 17 de maio de 

2016. 
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2. Índice de finura (AFS) 
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Figura B.14 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 24 de maio de 

2016. 

Figura B.15 – Índice de finura AFS da areia durante os ensaios realizados com a placa 

molde B. 



Novos Materiais e Processos para aplicação em sistemas de alimentação e gitagem 

  

viii 
 

Placa molde C 

1. Temperatura 
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Figura B.16 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 11 de abril de 

2016. 

Figura B.17 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 18 de abril de 

2016. 

Figura B.18 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 27 de abril de 

2016. 
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Figura B.19 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 2 de maio de 

2016. 

Figura B.20 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 10 de maio de 

2016. 

Figura B.21 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 11 de maio de 

2016. 
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2. Índice de finura (AFS) 
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Figura B.22 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 19 de maio de 

2016. 

Figura B.23 – Índice de finura AFS da areia durante os ensaios realizados com a placa 

molde C. 

Figura B.24 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 19 de abril de 

2016. 
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Figura B.25 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 20 de abril de 

2016. 

Figura B.26 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 21 de abril de 

2016. 

Figura B.27 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 28 de abril de 

2016. 
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Figura B.28 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 6 de maio de 

2016. 

Figura B.29 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 12 de maio de 

2016. 

Figura B.30 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 19 de maio de 

2016. 
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Figura B.31 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 6 de junho de 

2016. 

Figura B.32 – Temperatura da areia durante o ensaio realizado no dia 16 de junho de 

2016. 

Figura B.33 – Índice de finura AFS da areia durante os ensaios realizados com a placa 

molde D. 
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Anexo C: Variação das medidas recorrendo ao software GOM 

 Amostra 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.1 – Variação das medidas da amostra 1 colocada na parte superior da placa 

molde PP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 

Figura C.2 – Variação das medidas da amostra 1 colocada na parte superior da placa 

molde SP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 
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Figura C.3 – Variação das medidas da amostra 2 colocada na parte superior da placa 

molde PP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 

Figura C.4 Variação das medidas da amostra 2 colocada na parte superior da placa 

molde SP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 
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Figura C.5 – Variação das medidas da amostra 3 colocada na parte superior da placa 

molde PP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 

Figura C.6 – Variação das medidas da amostra 3 colocada na parte superior da placa 

molde SP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 
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Figura C.7 – Variação das medidas da amostra 3 colocada na parte inferior da placa 

molde SP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 

Figura C.8 – Variação das medidas da amostra 4 colocada na parte superior da placa 

molde PP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 
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Figura C.9 – Variação das medidas da amostra 4 colocada na parte inferior da placa 

molde PP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 

Figura C.10 – Variação das medidas da amostra 4 colocada na parte superior da placa 

molde SP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 
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Figura C.11 – Variação das medidas da amostra 4 colocada na parte inferior da placa 

molde SP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 

Figura C.12 – Variação das medidas da amostra 5 colocada na parte superior da placa 

molde PP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 
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Figura C.13 – Variação das medidas da amostra 5 colocada na parte inferior da placa 

molde PP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 

Figura C.14 – Variação das medidas da amostra 5 colocada na parte superior da placa 

molde SP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 
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Figura C.15 – Variação das medidas da amostra 5 colocada na parte inferior da placa 

molde SP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 

Figura C.16 – Variação das medidas da amostra 6 colocada na parte superior da placa 

molde PP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 
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Figura C.17 – Variação das medidas da amostra 6 colocada na parte inferior da placa 

molde PP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 

Figura C.18 – Variação das medidas da amostra 6 colocada na parte superior da placa 

molde SP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 
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Figura C.19 – Variação das medidas da amostra 7 colocada na parte superior da placa 

molde PP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 

Figura C.20 – Variação das medidas da amostra 7 colocada na parte inferior da placa 

molde PP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 
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Figura C.21 – Variação das medidas da amostra 7 colocada na parte superior da placa 

molde SP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 

Figura C.22 – Variação das medidas da amostra 7 colocada na parte inferior da placa 

molde SP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 
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Figura C.23 – Variação das medidas da amostra 8 colocada na parte superior da placa 

molde PP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 

Figura C.24 – Variação das medidas da amostra 8 colocada na parte inferior da placa 

molde PP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 
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Figura C.25 – Variação das medidas da amostra 8 colocada na parte superior da placa 

molde SP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 

Figura C.26 – Variação das medidas da amostra 8 colocada na parte inferior da placa 

molde SP: A – antes de realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA; B – 

após realizar os ensaios na linha de moldação vertical da DISA. 
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Anexo D: Amostras após ensaios na linha de moldação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.1 – Imagens das amostras 1 após 22 335 moldações realizadas na linha de 

moldação vertical da DISA: A – amostra colocada na parte superior da placa molde PP; 

B – amostra colocada na parte superior da placa molde SP. 

Figura D.2 – Imagens das amostras 2 após 22 335 moldações realizadas na linha de 

moldação vertical da DISA: A – amostra colocada na parte superior da placa molde PP; 

B – amostra colocada na parte superior da placa molde SP. 
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Figura D.3 – Imagens das amostras 3 após 21 070 (amostra A) e 20 517 (amostra C e D) 

moldações realizadas na linha de moldação vertical da DISA: A – amostra colocada na 

parte superior da placa molde PP; C – amostra colocada na parte superior da placa 

molde SP; D – amostra colocada na parte inferior da placa molde SP 

Figura D.4 – Imagens das amostras 4 após 20 517 (amostra A e B) e 21 070 (amostra C e 

D) moldações realizadas na linha de moldação vertical da DISA: A – amostra colocada 

na parte superior da placa molde PP; B – amostra colocada na parte inferior da placa 

molde PP; C – amostra colocada na parte superior da placa molde SP; D – amostra 

colocada na parte inferior da placa molde SP. 

Figura D.5 – Imagens das amostras 5 após 20 517 moldações realizadas na linha de 

moldação vertical da DISA: A – amostra colocada na parte superior da placa molde PP; 

B – amostra colocada na parte inferior da placa molde PP; C – amostra colocada na parte 

superior da placa molde SP; D – amostra colocada na parte inferior da placa molde SP. 
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Figura D.6 – Imagens das amostras 6 após 21 007 moldações realizadas na linha de 

moldação vertical da DISA: A – amostra colocada na parte superior da placa molde PP; 

B – amostra colocada na parte inferior da placa molde PP; C – amostra colocada na parte 

superior da placa molde SP. 

Figura D.7 – Imagens das amostras 7 após 21 070 moldações realizadas na linha de 

moldação vertical da DISA: A – amostra colocada na parte superior da placa molde PP; 

B – amostra colocada na parte inferior da placa molde PP; C – amostra colocada na parte 

superior da placa molde SP. 



Novos Materiais e Processos para aplicação em sistemas de alimentação e gitagem 

  

xxx 
 

 

Figura D.8 – Imagens das amostras 8 após 21 007 moldações realizadas na linha de 

moldação vertical da DISA: A – amostra colocada na parte superior da placa molde PP; 

B – amostra colocada na parte inferior da placa molde PP; C – amostra colocada na parte 

superior da placa molde SP. 


