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Resumo 

O presente estudo remete para um conjunto de ensaios que visam melhorar a 

qualidade do processo de moldação furânico autossecativo e a pintura das moldações 

de modo a aumentar a sua estabilidade e diminuir o risco de originar defeitos nos 

fundidos associado aos processos. 

O estudo começa por apurar as propriedades físicas e químicas das areias e 

aditivos utilizados que se mostraram na sua generalidade, dentro das especificações 

para o processo em questão. 

O efeito da polimerização da areia conforme o tipo de sistema ligante foi 

também estudado como base de comparação para as alterações sugeridas. Dentro do 

mesmo registo foi observado que a humidade atmosférica tende em retardar e/ou 

impossibilitar o processo de cura das moldações o que poderá originar defeitos 

gasosos nos fundidos aquando do vazamento. Este parâmetro tem também influência 

no tempo de bancada das misturas e na absorção de humidade residual por parte das 

areias e das tintas utilizadas.  

Relativamente ao processo de enchimento das moldações, foram 

implementadas determinadas práticas de modo a promover uma maior 

homogeneidade da dureza superficial entre as meias moldações. 

Finalmente foi procedida à alteração das pistolas de pintura das moldações, 

tendo-se comprovado as vantagens da utilização das pistolas por ar comprimido que 

promoveram o melhor acabamento superficial dos fundidos bem como, pela 

alteração dos bicos utilizados, melhores propriedades relativas à penetração da tinta 

na areia e da resistência mecânica das moldações. 

 

Palavras – chave 

Processo furânico autossecativo, humidade atmosférica, enchimento das 

moldações, pintura das moldações. 
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Abstract 

This study refers to a series of tests aimed at improving the quality of furan 

no-bake molding process and painting in order to increase its stability and decrease 

the risk of defects associated to the process. 

The study began by checking the physical and chemical properties of sands 

and additives used being showed that in the general case, they respect the process 

specifications. 

It was also studied the effect on sand polymerization due to the type of 

binder system as a basis for the suggested changes. Within the same record it has 

been observed that atmospheric moisture tends to slow down and / or disable the 

curing process of molds which can cause gas related defects in components during 

the casting. This parameter also has influence on the bench time of mixtures and in 

the absorption of residual moisture from the sand and the paintings used. 

With regard to the sand filling process, it were implemented some practices 

in order to promote greater homogeneity of surface hardness in the mold. 

Finally it was proceeded to the modification of the spray guns systems, 

having proven the advantages of using compressed air spray guns that promoted a 

better surface cast finish as well, by the change of nozzles, better properties 

related to the paintings penetration in sand increasing the mechanical strength of 

the mold. 

 

Keywords 

Furan no-bake process, atmospheric moisture, mold filling, mold painting. 

  



x 
 

  



xi 
 

Agradecimentos 

 

Inicialmente agradeço à minha família e amigos pela dedicação e paciência 

demonstrada em toda esta etapa. 

Seguidamente o meu apreço e agradecimento a toda a comunidade docente 

do MIEMM que me acompanhou e instruiu ao longo dos últimos 5 anos, especialmente 

ao Prof. Luís Filipe Malheiros orientador da presente dissertação. 

Em seguida agradeço a toda a equipa da FERESPE por me acolher e mostrar-se 

disponível para me ajudar em qualquer situação, especialmente ao Eng. Joaquim 

Santos por orientar a presente dissertação e ao Eng. Pedro Lacerda por me instruir 

sobretudo relativamente à área da engenharia do produto. 

Por fim, deixo um especial agradecimento à Prof.ª Teresa Oliva Teles do 

departamento de engenharia química do ISEP que me acompanhou durante alguns 

dos ensaios realizados nesta dissertação e ainda à Dr.ª Cristina Ferreira da EFACEC 

mostrando-se sempre disponível em disponibilizar os equipamentos de ensaio 

necessários para o mesmo efeito. 

  

 

 

  



xii 
 

 

  



xiii 
 

Índice 

RESUMO ............................................................................................ V 

PALAVRAS – CHAVE ............................................................................. VII 

ABSTRACT ........................................................................................ IX 

KEYWORDS ....................................................................................... IX 

AGRADECIMENTOS ............................................................................... XI 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................ XVII 

ÍNDICE DE TABELAS ............................................................................. XXI 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS ......................................................... XXIII 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................. 1 

1.1 Enquadramento ..................................................................... 1 

1.2 Projeto e Objetivos ................................................................. 1 

1.3 Estrutura da Dissertação ........................................................... 4 

1.4 Introdução Geral .................................................................... 4 

2. A EMPRESA ................................................................................ 7 

2.1 BREVE INTRODUÇÃO DA FERESPE ...................................................... 7 

2.2 Processo de Fabrico ................................................................ 7 

2.2.1 Processo de Moldação.......................................................................... 7 

2.2.2 Processo de Fundição .......................................................................... 8 

2.2.3 Processo de Acabamentos ..................................................................... 9 

3. SISTEMA AUTOSSECATIVO DE LIGANTES FURÂNICOS CATALISADOS POR ÁCIDO . 10 



xiv 
 

3.1 Propriedades do Sistema Autossecativo – Tempo de Bancada e de 

Desmoldação ..................................................................................... 10 

3.2 Influência da Humidade na Polimerização dos Sistemas Furânicos 

Autossecativos Catalisados por Ácidos ....................................................... 13 

3.3 Defeitos Comuns Associados Ao Processo Autossecativo ..................... 14 

3.3.1 Inclusões de Escória .......................................................................... 14 

3.3.2 Inclusões de Areia ............................................................................ 15 

3.3.3 Penetrações de Metal ........................................................................ 15 

3.3.4 Pinholes ........................................................................................ 15 

3.3.5 Blowholes Superficiais ....................................................................... 15 

3.4 Areias de Moldação Para o Sistema Autossecativo ............................ 16 

3.5 Aditivos Químicos .................................................................. 16 

3.5.1 Sistema de Ligantes da Ferespe ........................................................... 16 

3.5.1.1 Resina Furânica ............................................................................... 17 

3.5.1.2 Catalisadores .................................................................................. 18 

3.5.1.3 Catalisador Lento ............................................................................. 19 

3.5.1.4 Catalisador Rápido ........................................................................... 19 

3.6 Processo de Pintura das Moldações ............................................. 20 

3.6.1 Grupos de Tintas Usados em Fundição .................................................... 20 

3.6.2 Materiais Refratários ......................................................................... 20 

3.6.3 Solventes Orgânicos .......................................................................... 20 

3.6.4 Processo de Secagem das Tintas à Base de Álcool ...................................... 21 

3.6.5 Aplicação e Defeitos Provocados Pela Pintura .......................................... 22 

3.6.6 Tintas Refractárias Utilizadas Pela Ferespe ............................................. 23 

4. COMPONENTE EXPERIMENTAL ......................................................... 25 

4.1 Procedimentos Experimentais ................................................... 25 

4.1.1 Análise das Matérias Primas ...................................................... 25 

4.1.1.1 Análise Granulometria da Areia de Fundição ............................................ 25 

4.1.1.2 Determinação do pH da Areia, Resina e Catalisadores, do ADV e das Perdas ao 

Rubro das Areias .......................................................................................... 25 

4.1.2 Propriedades das Misturas ........................................................ 26 



xv 
 

4.1.2.1 Estudo Preliminar da Resistência à Flexão dos Provetes de Areia para Diferentes 

Teores de Ligantes Utilizados na Ferespe ............................................................ 26 

4.1.2.2 Estudo da Influência dos Teores de Resina e Catalisadores na Resistência 

Mecânica e no Tempo de Desmoldação das Misturas ............................................... 26 

4.1.3 Condições Atmosféricas e Propriedades do Sistema de Moldação e Pintura

 27 

4.1.3.1 Estudo da Influência das Condições Atmosféricas no Tempo de Desmoldação .... 27 

4.1.3.2 Estudo da Influência das Condições Atmosféricas na Resistência Mecânica das 

Moldações .................................................................................................. 27 

4.1.3.3 Estudo da Influência das Condições Atmosféricas no Arrefecimento das Tintas na 

Moldação 27 

4.1.3.4 Estudo da Influência das Condições Atmosféricas na Teor de Água da Areia e da 

Tinta 27 

4.1.4 Processo de Enchimento das Moldações ........................................ 28 

4.1.4.1 Estudo da Influência dos Parâmetros do Enchimento na Dureza Superficial das 

Moldações .................................................................................................. 28 

4.1.5 Processo de Pintura das Moldações ............................................. 28 

4.1.5.1 Estudo da Influência da Pintura na Resistência Mecânica das Moldações .......... 28 

5. DEMOSTRAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS....................................... 29 

5.1 Análise das Matérias-primas ...................................................... 29 

5.1.1 Análise Granulométrica da Areia de Fundição .......................................... 29 

5.1.2 Estudo do pH da Areia, Resina e Catalisadores, do ADV das Perdas ao Rubro das 

Areias 30 

5.2 Propriedades das Misturas ........................................................ 32 

5.2.1 Estudo Preliminar da Resistência à Flexão dos Provetes em Areia para Diferentes 

Teores de Ligantes Utilizados na Ferespe ............................................................ 32 

5.2.2 Estudo da Influencia dos Teores de Resina e Catalisadores na Resistência 

Mecânica e no Tempo de Desmoldação das Misturas ............................................... 35 

5.3 Condições Atmosféricas e Propriedades do Sistema de Moldação e Pintura

 38 

5.3.1 Influência das Condições Atmosféricas no Tempo de Desmoldação ................. 38 

5.3.2 Influência das Condições Atmosféricas na Resistência Mecânica das Moldações .. 40 

5.3.3 Influência das Condições Atmosféricas no Arrefecimento das Tintas na Moldação44 

5.3.4 Influência das Condições Atmosféricas na Teor de Água da Areia e da Tinta ..... 47 



xvi 
 

5.4 Processo de Enchimento das Moldações ........................................ 49 

5.4.1 Influência dos Parâmetros do Enchimento na Dureza Superficial das Moldações . 49 

5.5 Processo de Pintura das Moldações ............................................. 55 

5.5.1 Alteração do Sistema e das Pistolas de Pintura Utilizadas ............................ 55 

5.5.2 Influência da Pintura na Resistência à Flexão das Moldações ........................ 57 

5.6 Resultados do Vazamento Experimental ....................................... 62 

6. BALANÇO GLOBAL ....................................................................... 67 

7. CONCLUSÃO .............................................................................. 71 

8. SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS ................................................. 73 

9. BIBLIOGRAFIA ............................................................................ 75 

10. ANEXOS ................................................................................... 79 

10.1 Ficha do Registo de Valores da Temperatura e Humidade Relativa ........ 80 

10.2 Ficha do Registo de Durezas das Moldações ................................... 80 

10.3 Parâmetros da Mistura Relativos ao Estudo da Influencia da Alteração dos 

Teores de Resina e Catalisadores na Resistência Mecânica e no Tempo de 

Desmoldação ..................................................................................... 81 

10.4 Parâmetros da Mistura Relativos ao Ensaios do Vazamento Experimental 81 

10.5 Material e Equipamento .......................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

  



xvii 
 

Índice de figuras  

 

Figura 1. Tipo de defeitos que contribuíram para a taxa de refugo da empresa no ano 

2015. ............................................................................................... 1 

Figura 2. Defeitos gasosos internos ao fundido revelados por radiografia industrial. .. 2 

Figura 3. Exemplo de um defeito gasoso no interior de um fundido. .................... 2 

Figura 4. Frequência relativa dos defeitos mais recorrentes na Ferespe entre março e 

maio de 2016. ..................................................................................... 3 

Figura 5. a) Areia agarrada associado à má uniformidade da areia e/ou pintura 

insuficiente. b) Fundido com um excelente acabamento superficial. .................... 4 

Figura 6. Linha de produção das moldações da Ferespe em areia furânica 

autossecativa. .................................................................................... 8 

Figura 7. Layout da zona de moldação e pintura da Ferespe; Adaptado de [10]. ...... 8 

Figura 8. Esquema da variação da cinética de cura: A - tempo de vida suficiente e 

reação de cura relativamente rápida. (Tempo A - tempo de bancada aceitável), B - 

tempo de vida baixo e polimerização lenta (Tempo B - tempo de bancada demasiado 

longo); Adaptado de [18]....................................................................... 12 

Figura 9. Influência da humidade na taxa instantânea de endurecimento da mistura 

furânica a 20°C; Adaptado de [15]. .......................................................... 12 

Figura 10. Influência da humidade na resistência mecânica da mistura furânica a 

20°C; Adaptado de [15]. ....................................................................... 12 

Figura 11. Efeito da humidade atmosférica nas areias furânicas autossecativas; 

Adaptado de [21]. ............................................................................... 14 

Figura 12. Eliminação do solvente da tinta aplicada à moldação após  a sua ignição 

com um maçarico. .............................................................................. 21 

Figura 13. Grãos de areia com forma sub-angulares/sub-redondos. Imagem obtida 

com recurso à lupa. Ampliação 4x. ........................................................... 29 

Figura 14. Curvas de polimerização dos provetes para tempos de cura entre 1h e 34h.

 ..................................................................................................... 33 

Figura 15. Curvas de polimerização dos provetes para tempos de cura entre 1h – 6h.

 ..................................................................................................... 34 

Figura 16. Efeito do aumento do teor em CL para teores de 0,92%R na resistência à 

flexão dos provetes em areia furânica autossecativa. ..................................... 35 

Figura 17. Efeito do aumento do teor de resina para 0,93% na resistência mecânica 

dos provetes em areia furânica autossecativa. ............................................. 36 

file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087738
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087738
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087739
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087739
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087740
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087740
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087741
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087741
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087742
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087742
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087743
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087743
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087744
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087744
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087744
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087744
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087745
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087745
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087746
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087746
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087747
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087747
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087748
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087748
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087749
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087749
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087750
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087750
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087751
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087751
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087752
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087752
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087753
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087753


xviii 
 

Figura 18. Efeito do aumento do teor de catalisadores no tempo de desmoldação dos 

provetes em areia furânica autossecativa. .................................................. 37 

Figura 19. Influência das condições atmosféricas no tempo de bancada e de 

desmoldação das misturas testadas. ......................................................... 38 

Figura 20. Influência das condições atmosféricas na cinética de polimerização das 

misturas testadas. ............................................................................... 39 

Figura 21. Efeito da TA e da HR na resistência à flexão dos provetes de areia do 

sistema 0,92%R 18%CR 7%CL. .................................................................. 40 

Figura 22. Efeito da TA e da HR na dureza superficial dos diferentes tipos de provetes 

da areia do sistema 0,92%R 18%CR 7%CL. .................................................... 41 

Figura 23. Efeito da TA e da HR na resistência à flexão de provetes de areia do 

sistema 0,92%R 25%CR 4%CL. .................................................................. 42 

Figura 24. Efeito da TA e da HR na resistência à flexão de provetes de areia do 

sistema 0,93%R 25%CR 1%CL. .................................................................. 42 

Figura 25. Efeito da TA e da HR na resistência à flexão dos provetes do sistema 

0,93%R 18%CR 7%CL. ............................................................................ 43 

Figura 26. Perfil de temperatura dos provetes de areia pintados por pulverização com 

a tinta rosa para diferentes TA e HR. ........................................................ 45 

Figura 27. Perfil de temperatura dos provetes de areia pintados por pulverização com 

a tinta rosa com diferentes tipos de arrefecimento. ...................................... 46 

Figura 28. Curvas de evolução do teor de água com a HR nas amostras de areia não 

ligada, areia ligada (após mistura) e da tinta para TA médias de recolha de amostras 

de 18°C. .......................................................................................... 47 

Figura 29. Relação entre o teor de água e o processo de secagem das tintas de 

pintura das moldações com a HR para diferentes tempos de estágio à TA. ............ 48 

Figura 30. Qualidade superficial de um fundido resultante da areia mal compactada 

na moldação. .................................................................................... 49 

Figura 31. Moldações cujas durezas superficiais foram registadas. A vermelho e a azul 

assinalam-se as zonas controladas. ........................................................... 50 

Figura 32. Perfil de durezas da moldação – meia moldação superior cheia em 2º lugar.

 ..................................................................................................... 50 

Figura 33. Perfil de durezas da moldação - meia moldação superior cheia em 1º lugar.

 ..................................................................................................... 50 

Figura 34. Exemplo da base de uma moldação enchida em 2º lugar, cuja mistura 

pouco homogénea provocou o desprendimento de areia. ................................. 51 

file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087754
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087754
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087755
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087755
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087756
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087756
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087757
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087757
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087758
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087758
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087759
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087759
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087760
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087760
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087761
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087761
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087762
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087762
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087763
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087763
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087764
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087764
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087764
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087765
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087765
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087766
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087766
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087767
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087767
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087768
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087768
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087769
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087769
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087770
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087770


xix 
 

Figura 35. Registo das durezas das meias moldações com a vibração anterior ao fim 

do enchimento e a distribuição da areia..................................................... 51 

Figura 36. Registo das durezas das meias moldações com a vibração após o fim do 

enchimento e distribuição da areia........................................................... 51 

Figura 37. a) Fundidos anteriores ao aumento do tempo de vibração e diminuição da 

sua intensidade. b) Fundidos após o aumento do tempo de vibração e diminuição da 

sua intensidade. ................................................................................. 54 

Figura 38. a) Riscos de tinta provocados pelo sistema airless. b) Falta de 

revestimento de alguns grãos de areia nas paredes verticais das moldações. ......... 56 

Figura 39. a) Qualidade superficial de um fundido promovida pelo sistema airless e 

por pincelagem. b) Qualidade superficial do fundido resultante do uso da pistola por 

gravidade. ........................................................................................ 56 

Figura 40. a) Qualidade superficial do fundido promovida pela sistema airless. b) 

Qualidade superficial do fundido resultante do uso da pistola por gravidade. ........ 56 

Figura 41. A verde, o resultado da aplicação da tinta por pulverização após 

pincelagem. A vermelho, o resultado da aplicação da tinta por pincelagem após a 

pulverização. .................................................................................... 57 

Figura 42. Influência das técnicas de pintura com a tinta rosa na resistência à flexão 

dos provetes de areia furânica autossecativa. .............................................. 58 

Figura 43. Profundidade de penetração da tinta rosa pela técnica de mergulho. a) 

Imersão a 80% da altura – 1060µm. b) Imersão a 100% da altura – 2520µm. ............ 51 

Figura 44. a) Profundidade de penetração da tinta pela técnica de pulverização – 

735µm. b) Profundidade de penetração da tinta rosa pela técnica de pulverização e 

pincelagem – 760µm. ........................................................................... 60 

Figura 45. Efeito do tipo de tinta aplicada por pulverização na resistência mecânica 

da moldação ao longo de 24 horas de cura. ................................................. 60 

Figura 46. a) Profundidade de penetração da tinta rosa – 735µm. b) Profundidade de 

penetração da tinta branca – 900µm. ........................................................ 61 

Figura 47. a) Profundidade de penetração da tinta rosa com bico de 2,2 mm – 735 

µm. b) Profundidade de penetração da tinta rosa com bico de 1,8 mm – 1050 µm. .. 61 

Figura 48. Caixas de moldação utilizadas para a moldação das meias flanges. ........ 62 

Figura 49. a) Fundido resultante da moldação 1. b) Fundido resultante da moldação 

2. .................................................................................................. 64 

Figura 50. a) Fundido resultante da moldação 3. b) Fundido resultante da moldação 

4. .................................................................................................. 64 

file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087771
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087771
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087772
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087772
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087773
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087773
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087773
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087774
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087774
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087775
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087775
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087775
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087776
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087776
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087777
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087777
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087777
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087778
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087778
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087779
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087779
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087780
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087780
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087780
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087781
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087781
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087782
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087782
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087783
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087783
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087784
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087785
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087785
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087786
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087786


xx 
 

Figura 51. a) Fundido resultante da moldação 5. b) Fundido resultante da moldação 

6. .................................................................................................. 65 

Figura 52. a) Fundido resultante da moldação 7. b) Fundido resultante da moldação 

8. .................................................................................................. 66 

Figura 53. Fotografias do fundido obtidas por radiografia industrial. ................... 66 

Figura 54. Taxa de refugo associada aos defeitos gasosos e de areia agarrada entre os 

meses de fevereiro e maio do ano 2016. .................................................... 68 

Figura 55. “Forno” de secagem das tintas aplicadas às moldações [46]. ............... 73 

Figura 56. a) Máquina utilizada para realizar os ensaios de flexão. b) Caixas padrão 

para produzir os provetes em areia e o medidor de temperatura da areia na 

moldação. ........................................................................................ 82 

Figura 57. a) Balança de humidades utilizada para medir o teor de água das amostras. 

b) Termo higrómetro colocado junto à área da moldação. ............................... 82 

Figura 58. a) Hidrómetro utilizado para medir a densidade da tinta. b) “Pente” 

(elcometer) utilizado para medir a espessura superficial da tinta à superfície da 

moldação. ........................................................................................ 83 

Figura 59. a) Durómetro utilizado para registar a dureza superficial das moldações. b) 

Pirómetro por infra vermelhos utilizado no registo da temperatura da areia e da tinta 

à superfície da moldação. ..................................................................... 83 

Figura 60. Material necessário para proceder à determinação do ADV das areias. .... 83 

 

  

file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087787
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087787
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087788
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087788
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087789
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087790
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087790
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087791
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087792
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087792
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087792
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087793
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087793
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087794
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087794
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087794
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087795
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087795
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087795
file:///H:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc455087796


xxi 
 

Índice de tabelas 

 

Tabela 1. Principais propriedades da resina furânica utilizada segundo as fichas 

técnicas do produto [26]. ...................................................................... 18 

Tabela 2. Principais propriedades do catalisador lento utilizado segundo as fichas 

técnicas do produto [26]. ...................................................................... 19 

Tabela 3.Principais propriedades do catalisador rápido utilizado segundo as fichas 

técnicas do produto [26]. ...................................................................... 19 

Tabela 4. Principais especificações e propriedades das tintas utilizadas pela Ferespe 

na pintura das moldações segundo as fichas técnicas do produto [42]. ................. 24 

Tabela 5. Composição química da areia de sílica utilizada pela Ferespe. .............. 25 

Tabela 6. Valores de pH dos diferentes constituintes do processo autossecativo da 

Ferespe. .......................................................................................... 31 

Tabela 7. ADV da areia nova durante a titulação da solução até pH 3, 5 e 7. ......... 31 

Tabela 8. ADV da areia recuperada durante a titulação da solução até pH 3, 5 e 7. . 31 

Tabela 9. Perdas ao rubro referenciadas e experimentais da areia nova, recuperada e 

após mistura. .................................................................................... 32 

Tabela 10. Efeito do teor de CR e CL na mistura com 0,93%R após 4 e 6 horas de cura.

 ..................................................................................................... 37 

Tabela 11. Especificações da mistura da areia furânica autossecativa do sistema 

0,92%R 18%CR 7%CL. ............................................................................ 40 

Tabela 12. Especificações da mistura da areia furânica autossecativa do sistema 

0,92%R 25%CR 4%CL. ............................................................................ 41 

Tabela 13. Especificações da mistura da areia furânica autossecativa do sistema 

0,93%R 25%CR 1%CL. ............................................................................ 42 

Tabela 14. Especificações da mistura da areia furânica autossecativa do sistema 

0,93%R 18%CR 7%CL. ............................................................................ 43 

Tabela 15. Comparação das durezas de uma moldação mediante a diminuição do 

temporizador. ................................................................................... 52 

Tabela 16. Comparação das durezas de duas moldações mediante a alteração do seu 

volume e a sua ordem de enchimento. ...................................................... 53 

Tabela 17. Comparação das durezas de uma moldação mediante a alteração do 

tempo de vibração e intensidade. ............................................................ 53 

Tabela 18. Principais características dos sistemas de pintura em estudo. ............. 55 

Tabela 19. Espessura da camada de tinta promovida por cada técnica de pintura e 

respectiva densidade. .......................................................................... 58 



xxii 
 

Tabela 20. Parâmetros do ensaio de vazamento das moldações 1 e 2. ................. 63 

Tabela 21. Parâmetros do ensaio de vazamento das moldações 3 e 4. ................. 63 

Tabela 22. Parâmetros do ensaio de vazamento das moldações 5 e 6. ................. 65 

Tabela 23. Parâmetros do ensaio de vazamento das moldações 7 e 8. ................. 65 

Tabela 24. Distribuição granulométrica da areia reutilizada da Ferespe e respectivo 

índice de finura AFS. ........................................................................... 79 

Tabela 25. Distribuição granulométrica da areia nova da Ferespe e respectivo índice 

de finura AFS. .................................................................................... 79 

Tabela 26. Parâmetros da mistura com 4%CL em estudo. ................................. 81 

Tabela 27. Parâmetros da mistura com 1%CL em estudo. ................................. 81 

Tabela 28. Parâmetros da mistura com 0,93%R em estudo. .............................. 81 

Tabela 29. Parâmetros da mistura com 0,92%R em estudo. .............................. 81 

Tabela 30. Especificações da mistura de areia furânica autossecativa para a moldação 

1 e 2. .............................................................................................. 81 

Tabela 31. Especificações da mistura de areia furânica autossecativa para a moldação 

3 e 4. .............................................................................................. 81 

Tabela 32. Especificações da mistura de areia furânica autossecativa para a moldação 

5 e 6. .............................................................................................. 82 

Tabela 33. Especificações da mistura de areia furânica autossecativa para a moldação 

7 e 8. .............................................................................................. 82 

file:///F:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc454990806
file:///F:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc454990806
file:///F:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc454990807
file:///F:/Tese/Tese%20Final/Dissertação%20-%20Versão%20de%20Revisão%20Final.docx%23_Toc454990807


xxiii 
 

Lista de Siglas e Abreviaturas 

ADV – Acid Demand Value 

 

AF – Álcool Furfurílico  

 

CL – Catalisador Lento  

 

CR – Catalisador Rápido 

 

HR – Humidade Relativa 

 

PF – Fenol-Formaldeído 

 

R – Resina 

 

TA – Temperatura Ambiente 

 

UF - Ureia-formaldeído  

 

 

 

  



xxiv 
 

 

  



1 
 

1. Introdução 

1.1 Enquadramento 

O projeto apresentado nesta dissertação foi proposto e desenvolvido em parceria 

com a Ferespe – Fundição de Ferro e Aço, Lda. A dissertação realizada para a 

obtenção do grau de Mestre em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, aborda 

fundamentalmente os aspetos relacionados com a melhoria da qualidade das 

moldações em areia furânica autossecativa para que exista um maior conhecimento 

relativamente ao sistema de ligantes bem como a sua afetação proveniente de 

fatores inerentes e externos ao processo de cura das moldações. Este estudo 

estende-se ainda pela melhoria do sistema de enchimento e de pintura das 

moldações abordando alguns dos fatores que podem comprometer a sua qualidade e 

os aspetos a melhorar a curto e longo prazo.  

1.2 Projeto e Objetivos 

O projeto proposto nesta dissertação surge da necessidade da empresa em 

melhorar e controlar a sua área de moldação mecânica e pintura de modo a que, 

partindo dos fundamentos básicos do processo sejam assinalados alguns dos fatores 

que tendem a provocar defeitos nos fundidos nomeadamente relacionados com gases 

e com as areias a estes agarrada.  

Dados recolhidos na empresa (figura 1) e que datam ao ano 2015, apontam que 

29% dos defeitos que contribuíram para a sua taxa de refugo estão relacionados com 

a presença de gases nos fundidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Tipo de defeitos que contribuíram para a taxa de refugo da 

empresa no ano 2015. 
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Pelo conhecimento recolhido ao longo deste estágio, estes defeitos advêm 

principalmente do facto de grande parte da produção da Ferespe se basear em aços 

inoxidáveis altamente ligados e duplex com altas temperaturas de vazamento, 

requerendo que todas as etapas prévias e durante o vazamento sejam devidamente 

controladas de modo a que sejam geradas o mínimo de libertações gasosas. As figuras 

2 e 3 apresentam alguns exemplos dos defeitos gasosos mais recorrentes na empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo mais propensos a este tipo de defeitos e uma vez que os aços duplex 

possuem os níveis de azoto (possível causador de defeitos gasosos nos aços, tal como 

o hidrogénio) em conformidade com a sua norma, nasce a ideologia da necessidade 

do estudo de outras das variáveis que possam induzir ao aumento dos teores de água 

no sistema, nomeadamente as condições atmosféricas, que se irão contrapor à 

Figura 3. Exemplo de um defeito gasoso no interior de um fundido. 

Figura 2. Defeitos gasosos internos ao 

fundido revelados por radiografia 

industrial. 
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libertação do vapor de água resultante e característico do processo de cura das 

moldações.  

O decorrer do estudo fez ainda abrir um leque de questões relativas à qualidade 

do processo de enchimento das moldações e da sua pintura. Se indevidamente 

executadas, estas etapas podem resultar em defeitos como o agarramento de areia 

nos fundidos ou inclusões que, apesar de representarem apenas 8% e 3% das causas 

de refugo respetivamente, levam a um maior esforço financeiro na etapa dos 

acabamentos visto que no casos das inclusões, ocorrem frequentemente. Estes dados 

são suportados pela figura 4 que, embora evidencie as inclusões como o defeito em 

maior número (taxa de refugo desprezível), sustentam também a tese de que o 

número total dos defeitos apresentados tende em diminuir com a melhoria das 

condições atmosféricas. Estes dados são também suportados por outros estudos [1]. 

Apesar desta referência, as melhorias introduzidas no processo e as ações de 

sensibilização dos trabalhadores estão certamente relacionadas com a diminuição do 

número de defeitos no entanto, o peso de cada ação não pode ser contabilizado 

estando os resultados dependentes de novas comparações a longo prazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de inicialmente não ter sido o tema principal em estudo, a empresa 

mostrou-se particularmente interessada na melhoria que levou à alteração do atual 

sistema de pintura, procurando garantir o melhor acabamento superficial dos seus 

fundidos. Embora os defeitos relacionados com areia tenham sido superiores no 

último mês, a taxa de refugo associada diminuiu de 2,24% no mês de março para 0% 

no mês de maio após a implementação do novo sistema de pintura e restantes ações 

Figura 4. Frequência relativa dos defeitos mais recorrentes na Ferespe entre março e 

maio de 2016. 
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acima mencionadas. No seguimento desta necessidade, durante a presente 

dissertação serão abordados temas relacionados com a pintura das moldações com 

tintas à base de álcool, sistema em vigor na linha de pintura da empresa. A figura 5 

apresenta um defeito comum ao mau processo de enchimento e/ou à má pintura das 

moldações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação foi escrita e estruturada em 7 pontos principais com vista 

a ordenar cronologicamente o processo de produção desde a etapa da mistura de 

areia até à pintura das moldações. O ponto inicial aborda o tema proposto e os 

objetivos a este referenciados fazendo ainda uma introdução geral ao processo, às 

condições e às variareis associadas. No segundo ponto é apresentada a empresa e 

todas as suas áreas principais, focando a área de moldação e pintura das moldações. 

O terceiro ponto aborda os principais conceitos associados ao processo de moldação 

autossecativo e os ligantes utilizados pela empresa bem como os conceitos principais 

associados à pintura e às tintas utilizadas para o efeito. Devido à diversidade de 

ensaios, no quarto ponto são descritos os procedimentos experimentais executados 

para que no quinto ponto sejam apresentados os resultados que, sempre que 

possível, são comparados a dados bibliográficos. No sexto e no sétimo ponto são 

apresentadas as conclusões advindas do projeto e são sugeridos estudos e ações a 

desenvolver futuramente.  

1.4 Introdução Geral 

O processo de moldação autossecativo é o segundo método mais utilizado pela 

indústria de fundição na produção de fundidos, tendo provado o seu valor como um 

meio eficiente para a produção de peças complexas em ambos os metais ferrosos e 

não ferrosos [2]. Os ligantes furânicos como sistema autossecativo catalisado por um 

ácido é hoje o processo mais importante em termos de consumo de resinas. Uma vez 

considerado com um processo dispendioso, é essencialmente aplicado para a 

Figura 5. a) Areia agarrada associado à má uniformidade da areia e/ou pintura 

insuficiente. b) Fundido com um excelente acabamento superficial. 

a) 
b) 
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produção de machos ou moldações de médias e grandes dimensões, para baixas e 

médias cadências de produção numa ampla variedade de ligas onde sejam exigidas 

excelentes tolerâncias dimensionais. A redução das etapas de maquinagem do 

fundido, a sua simplicidade, a elevada estabilidade térmica das moldações, a sua 

elevada resistência à erosão pelo metal líquido, a facilidade de desmoldação e as 

boas características em termos de abate das mesmas fazem com que o custo com o 

subsequente tratamento dos fundidos diminua relativamente a outros processos, 

suscitando à sua crescente aplicação [3], [4], [5], [6]. É principalmente conhecido 

como um processo versátil, permitindo a produção de componentes com pesos 

inferiores a 1 kg até centenas de quilogramas o que torna imprescindível o uso de 

ligantes que diferem em proporção de modo a obter tempos de cura reprodutíveis, 

atendendo sempre a variáveis como a temperatura e a humidade relativa (HR) na 

cinética de cura destas misturas [2], [7], [8].  

As areias ligadas com resinas consistem, de um modo geral, em 93 – 99% de 

sílica e 1 – 3% de ligantes cuja resina é adicionada entre 0,8 – 1,5% sob o peso de 

areia e o catalisador entre 40 – 60% sob o peso de resina [7], [9]. Os ligantes 

oferecem interligação, coesão e resistência à mistura durante o seu processamento. 

As resinas mais comuns e que apresentam os melhores resultados nas fundições são 

as furânicas e as fenólicas, bem como os catalisadores à base de ácidos sulfónicos 

orgânicos [7], [10].  

Uma etapa fundamental na produção está relacionada como o enchimento das 

moldações cuja distribuição e compactação da mistura tal como o cumprimento 

rigoroso dos tempos de trabalho e desmoldação, devem ser seguidos de modo a 

assegurar a resistência mecânica pretendida advinda da efetividade da polimerização 

que precaverá defeitos relacionados com a abrasão e principalmente inclusões de 

areia nos fundidos [10]. 

Uma vez admitida a porosidade dos machos e das moldações, a produção de 

fundidos sem defeitos superficiais e com um bom acabamento superficial é apenas 

possível com a aplicação de tintas refractárias, principalmente nas moldações 

geometricamente complexas [11]. As tintas à base de álcool, apesar do impacte 

ambiental associado, promovem uma produtividade superior sem que sejam tão 

influenciadas quanto as tintas à base de água pelas condições atmosféricas. No 

entanto, degradam as propriedades da moldação caso permaneçam em contato com 

a mesma durante um elevado período de tempo [11], [12].   

Visto ser um processo com imensas varáveis, admite-se que os defeitos 

adjacentes ao processo de fundição possam advir de vários fatores como a 
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temperatura de vazamento, a qualidade das misturas e do processo de moldação e 

pintura, não negligenciando outros fatores externos [8], [11]. Alguns dos defeitos que 

elevam os custos de acabamento e/ou rejeição do fundido são a presença de 

porosidades advindas dos gases provenientes da decomposição térmica dos ligantes, 

do uso excessivo de catalisadores com vista em aumentar a cadência de produção e 

ainda das condições atmosféricas na área da produção [8], [10], [13]. Isto remete-nos 

para a necessidade em testar as propriedades físicas e químicas das areias de modo a 

despistar qualquer tipo de defeitos subsequentes bem como as variáveis associadas 

ao processo que, de alguma forma, possam melhora-lo via produtividade e qualidade 

dos fundidos. 
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2. A Empresa 

2.1 Breve Introdução da Ferespe 

A Ferespe iniciou a sua laboração com o objetivo de produzir ferros de alta 

liga mas é hoje reconhecida no mercado por produzir aços de alta, média e baixa liga 

destacando-se na produção de aços inoxidáveis super-duplex e super-austeníticos.  A 

capacidade de venda de peças fundidas ferrosas é de 1100 Ton/ano, sendo que cerca 

de 90% da sua produção é exportada. A empresa dedica-se principalmente à produção 

de pequenas e médias séries, onde os prazos de entrega exigidos são curtos e os 

padrões de qualidade são extremamente elevados. De modo a acrescentar valor aos 

seus fundidos, vende cerca de 40% da sua produção no estado maquinado. A sua 

produção focaliza-se maioritariamente em componentes de corpos de bomba e 

válvulas de pressão para a indústria ferroviária, para componentes para unidades de 

dessalinização, energia, indústria alimentar, química, entre outras.  

2.2 Processo de Fabrico 

2.2.1 Processo de Moldação  

A produção dos moldes em madeira é principalmente realizada na carpintaria 

da empresa sem excluir a hipótese de, em casos específicos, subcontratar quer 

carpintarias tradicionais, quer empresas que possuam equipamentos de prototipagem 

rápida. A área de moldação mecânica possui a capacidade de produzir peças de 

dimensões até 900x900x600mm, enquanto que a área onde se executa a moldação 

manual possui uma capacidade dimensional até aos 1200x1200x800mm. As moldações 

em areia são preparadas pela mistura de resina furânica e de catalisadores ácidos 

num misturador contínuo Omega, com capacidade para 20 Ton/Hora. Na zona da 

moldação mecânica cujo estudo se centrou, a mistura é dispersa manualmente na 

caixa de moldação e, embora possua uma boa fluidez, é normalmente usada uma 

base vibratória incorporada na linha para densificar a areia, cujos parâmetros de 

frequência, tempos de vibração, etc., podem ser alterados. O controlo do programa 

da mistura é da responsabilidade do encarregado da fundição, enquanto que a 

quantidade de areia de mistura por caixa é programada moldação a moldação, 

utilizando um sistema de reconhecimento das placas-molde que permite definir e 

manter em memória todos os parâmetros necessários à sua produção. Após um 

determinado período de tempo (geralmente 10 a 15 min), a moldação possui 

resistência mecânica suficiente para ser desmoldada num rollover (sistema giratório 

igualmente auxiliado pela vibração do equipamento) e segue para a linha de pintura. 

A figura 6 apresenta a disposição da linha de moldação. 

 



8 
 

 

Um layout idêntico ao da área da moldação e pintura da Ferespe pode ser 

observado na figura 7.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Processo de Fundição 

Após o processo de moldação e pintura, as moldações depois do estágio de 

cura rumam à área de vazamento. A qualidade das cargas ferrosas é assegurada por 4 

fornos de indução de média frequência com capacidade de 1Ton, 500Kg e 150Kg. O 

controlo da fusão é assegurado por 3 espectrómetros permitindo desta forma cumprir 

1 – Enchimento da caixa de moldação; 

2 - Misturador de areia + catalisador + resina; 

3 – Caixas de moldação a aguardar a desmoldação; 

4 – Rollover – zona de desmoldação; 

5 – Área de troca das caixas de moldação; 

6 – Estação de Pintura (manual/pistola/pincel); 

7 – Não possui um túnel de secagem. Ignição do solvente 

através de maçarico; 

8 – Os machos são montados após a pintura; 

9 – Fecho manual das moldações; 

10 – Área de estágio das moldações. À esquerda são vazadas e 

rumam para o shake-out (abate). 

Figura 7. Layout da zona de moldação e pintura da Ferespe; Adaptado de [10]. 

Figura 6. Linha de produção das moldações da Ferespe em areia furânica autossecativa. 
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com os requisitos dos clientes e com as normas Internacionais (ASTM, AFNOR, SIS, BS 

etc). 

2.2.3 Processo de Acabamentos 

Para garantir o bom acabamento das peças fundidas a empresa possui diversos 

equipamentos como granalhadoras, rebarbadoras a ar comprimido e de alta 

frequência. Caso a componente necessite de tratamento térmico este é assegurado 

internamente num forno com capacidade para 750Kg e, quando necessário, recorre-

se à subcontratação. Outras etapas de acabamentos como maquinagem, pintura, 

etc., são subcontratadas pela empresa. A Ferespe dispõe ainda de locais específicos 

para que sejam analisadas amostras ou fundidos por operadores certificados para 

testes destrutivos e não destrutivos. 
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3. Sistema Autossecativo de Ligantes Furânicos Catalisados por Ácido  

O processo de moldação autossecativo surge com o foco principal de melhorar 

a produtividade e eliminar a necessidade das elevadas temperaturas ou da 

gaseificação da moldação para se dar a cura do sistema ligante. Neste processo, a 

areia é misturada com uma resina e com catalisadores ácidos líquidos com diferentes 

reactividades sendo que o seu tempo de cura depende principalmente do teor de 

catalisador utilizado e da temperatura da areia [6], [7].  

Este sistema é essencialmente composto por álcool furfurílico (AF), 

frequentemente modificado com a adição de resinas fenólicas, silanos, ureia, 

formaldeído e outros aditivos conforme os requisitos de produção impostos [13]. A 

sua cura processa-se na presença de um catalisador ácido por intermédio de uma 

policondensação exotérmica de oligómeros que liberta água como subproduto da 

reação necessitando de condições para que ocorra a sua evaporação, controladora da 

velocidade da reação. Deste modo a humidade ambiente, o teor de água na areia e a 

taxa a que esta é eliminada à secagem natural, determinam a velocidade de cura de 

uma moldação [6]. Sendo uma reação exotérmica, o calor gerado aumenta a 

extensão e a quantidade de ligações entre as moléculas da resina, provocando um 

aumento da sua rigidez e estabilidade às condições ambiente [6], [14]. As principais 

resinas desta família são as ureia-formaldeído (UF), fenol-formaldeído (PF) e as 

resinas UF – PF, com adições de AF [9].  

O catalisador (geralmente ácido sulfónico) de menor viscosidade em relação à 

resina, é inicialmente misturado com a areia para que, caso contrário, esta não se 

aglomere prematuramente sob pena de gerar uma maior heterogeneidade da mistura 

comprometendo a resistência mecânica da moldação. Pode isto também ser 

justificado com a alta concentração em ácido que reagiria com uma quantidade 

limitada de resina, sobrecatalisando-a e degradando-a, levando ao consumo 

excessivo de catalisador [13], [14]. Alguns dos fatores que podem comprometer os 

valores de resistência são os níveis de pH da areia (uma vez que se usam 

catalisadores ácidos), a velocidade da mistura (diminuem o tempo de cura) e as 

condições atmosféricas (afetam severamente a velocidade de cura e a resistência 

final) [7], [9].  

3.1 Propriedades do Sistema Autossecativo – Tempo de Bancada e de 

Desmoldação 

As propriedades do sistema autossecativo, como o tempo de bancada e o 

tempo de desmoldação, são fundamentais para aliar a qualidade das moldações com 

a produtividade requerida. O tempo cujos componentes se misturam podendo ser 
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trabalhados, definido como tempo de bancada, é uma propriedade que nos últimos 

anos tem sido minuciosamente estudada através de técnicas por ultra-sons ou através 

do parâmetro FIP (Parameter of Binding Intensity) – ensaios de resistência mecânica 

a provetes mediante a alteração de vários parâmetros, de modo a estudar a cinética 

das ligações entre os grãos de areia da mistura [15], [16]. Mais comumente, o tempo 

de bancada e de desmoldação podem ser definidos por um ensaio expedito que 

consiste em espetar um espigão na moldação sendo determinado, pela perceção do 

operador, se esta está em condições para ser desmoldada [10]. Outros autores 

sugerem que por ensaios de resistência à compressão o tempo de bancada é definido 

quando a mistura atinge os 10KPa e o tempo de desmoldação quando atinge os 

350KPa [9]. Existem ainda no mercado padrões para ensaios de resistência à flexão 

e/ou de tração [17]. Algumas aproximações indicam que o tempo de bancada é cerca 

de 1/3 do tempo de desmoldação [9]. Para as resinas furânicas standard os tempos 

de bancada/desmoldação rondam os 8,5/14,5 minutos respetivamente (sistema com 

24% de catalisador – próximo dos 25 a 30% usados pela Ferespe) [16].  

A maior parte dos autores justificam que estas propriedades podem ser 

melhor controladas ao serem estudados os principais fatores que as influenciam: 

teores em catalisador rápido (CR) e lento (CL) na mistura, temperatura e a 

humidade, tipo de areia (nova/recuperada) e o seu modo de recuperação [7], [15]. 

Estes ensaios recorrem geralmente a câmaras termostáticas para testar as condições 

reais do meio. Nesta dissertação os resultados foram recolhidos conforme as 

condições reais do meio anotando os valores de temperatura ambiente (TA) e HR 

registados pelo termo higrómetro colocado junto à linha de moldação (ficha do 

registo de valores no ponto 10.1 dos anexos). 

A cinética da reação de cura não é constante e aumenta após um período 

inicial de incubação. Após um tempo de cura definido chega ao seu máximo e 

decresce aproximando-se de zero (figura 8) [18].  
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É admitindo que a cada aumento de 10°C da TA a velocidade de reação 

duplica [14], [15]. Outro dos aspetos que afetam a cinética de cura prendem-se com 

a possibilidade de existirem impurezas resultantes do processo de recuperação das 

areias ácidas, o que dificulta a exatidão dos resultados [16]. Estas impurezas podem 

ser controladas por análises de pH, pelo valor da demanda de ácido (ADV) e pelas 

perdas ao rubro das areias [15]. O aumento do teor de água na mistura também 

diminui a força de ligação entre o ligante e os grãos de areia, diminuindo a 

velocidade de cura do processo e a resistência mecânica das moldações [15]. A 

elevada HR dificulta a evaporação da água proveniente das areias e da água 

resultante da reação de cura (figura 9) [19]. J.Zych., relata que para teores de 

humidade na areia superiores a 0,15% a taxa instantânea de endurecimento e a 

resistência mecânica final é severamente afetada (figura 9 e 10) [15], [20].  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema da variação da cinética de cura: A - 

tempo de vida suficiente e reação de cura relativamente 

rápida. (Tempo A - tempo de bancada aceitável), B - tempo 

de vida baixo e polimerização lenta (Tempo B - tempo de 

bancada demasiado longo); Adaptado de [18]. 
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Figura 9. Influência da humidade na taxa 

instantânea de endurecimento da mistura 

furânica a 20°C; Adaptado de [15]. 
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Figura 10. Influência da humidade na 

resistência mecânica da mistura furânica a 

20°C; Adaptado de [15]. 
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As areias recuperadas, cujos teores residuais de ácido e de resina podem 

afetar o processo de cura, possuem um tempo de bancada muito inferior ao das 

areias novas para temperaturas entre 15 – 25ᵒC, enquanto que a temperaturas 

idênticas, a velocidade de cura das areias recuperadas é o dobro de uma areia nova 

[18]. Visto que a areia influencia a cura das moldações, a Ferespe usa uma proporção 

de areia recuperada/nova de 70/30 respetivamente de modo a equilibrar o teor de 

ácido residual e/ou de compostos carbonatados que possam afetar a reação de cura.  

A razão catalisador/resina também é um dos principais fatores influenciadores 

da velocidade de cura. O aumento desta razão levará ao aumento da concentração 

do ligante que obviamente aumentará a sua velocidade. J. Zych., refere que a 

alteração desta razão de 0,25 para 1 provoca a diminuição do primeiro período 

(figura 8) de 100 para 4 minutos [15]. A Ferespe trabalha com razões de C/R 

geralmente de 0,25 no entanto, utiliza dois tipos de catalisador com diferentes 

reatividades para compensar os baixos teores de ligantes utilizados. 

3.2 Influência da Humidade na Polimerização dos Sistemas Furânicos 

Autossecativos Catalisados por Ácidos 

As porosidades gasosas são um dos defeitos mais comuns nas peças produzidas 

por fundição, tendo como fonte os gases retidos no metal durante a solidificação. 

Alguns destes defeitos gasosos podem denominar-se principalmente por pinholes 

originados pelo H2, blowholes e fissuras. A sua origem pode estar relacionada com o 

ar retido na moldação durante o vazamento, com as contrações do metal no final da 

solidificação, com a má projeção do sistema de respiros da moldação, com as 

reações químicas na parede da moldação e aos gases de decomposição térmica dos 

ligantes e da tinta empregue na moldação agravando o facto de estes também 

poderem estar correlacionados com os elevados teores em HR [8], [21].  

O controlo da humidade na linha de moldação é importante tanto para a 

reação de polimerização das moldações, quanto para a qualidade do fundido [22]. No 

caso particular das areias furânicas a água resultante da reação de cura faz com que 

as moldações apresentem inevitavelmente um teor de humidade residual que pode 

variar conforme a HR e a TA, daí a emissão predominante de vapor de água durante o 

vazamento [21]. Para além dos defeitos gasosos associados à sua evaporação, o 

excesso de humidade nas moldações retarda a velocidade a sua velocidade de cura 

[22]. Em adição a este atraso e como anteriormente referido, a HR também afeta o 

processo de cura por se contrapor à evaporação da água da moldação [19].  

Nas areias furânicas, forma-se uma quantidade significativa de H2 durante a 

dissociação térmica do vapor de água da água presente na moldação. Alguns estudos 
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permitiram concluir que para areias furânicas com perdas ao rubro de 1,89%, os gases 

originados após 1 min do início do vazamento são predominantemente à base de H2 

que, segundo R. Monroe, em conjunto com o elevado teor de HR pode estar associado 

com aparecimento de pinholes nos fundidos [8].  

Outros estudos permitiram concluir que a temperatura não possui uma 

influência tão significativa quanto a HR no que concerne à absorção de humidade 

pelas areias em questão, podendo estas absorver até 0,40% se armazenadas a 80%HR. 

Segundo o documentado, a areia não ligada deve apresentar valores de humidade 

baixos (0,04% - 0,20%) apresentando um comportamento linear com o aumento da HR 

(figura 11) [19], [21]. A areia após mistura apresenta variações de humidade até 4 

vezes superior à areia não ligada o que justifica a sua natureza hidrofílica. Os finos 

da areia também devem ser controlados por poderem conter entre 0,30% - 1,70% de 

água para teores de 20% e 50% HR respetivamente [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Defeitos Comuns Associados Ao Processo Autossecativo 

Os defeitos descritos neste ponto relacionam-se sobretudo com a presença de 

gases nos fundidos como também os originados pelas más práticas de enchimento das 

moldações e pintura, indo de encontro com os temas em estudo.  

3.3.1 Inclusões de Escória 

Denominado de inclusões não metálicas, possuem uma forma irregular sendo 

frequentes à superfície do fundido. Podem ainda estar associadas a defeitos gasosos 

como os blowholes. Causas: Reações de elementos do banho metálico com alta 

afinidade com o O2 atmosférico ou através do vapor de água presente na moldação. 
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Figura 11. Efeito da humidade atmosférica nas areias 

furânicas autossecativas; Adaptado de [21]. 
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Soluções: Aumentar a temperatura e a velocidade do vazamento e promover o 

enchimento laminar do metal na moldação [22].  

3.3.2 Inclusões de Areia 

Formas irregulares à superfície do fundido combinadas com perturberâncias 

metálicas. Causas: Erosão provocada pelo metal líquido originando defeitos em zonas 

perto dos ataques. É uma causa frequente de rejeição, pois pode estar associada a 

blowholes causados pelo CO e a partículas de escória. Podem ainda ocorrer abaixo da 

superfície do fundido se combinadas com óxidos de elementos metálicos. Soluções: 

Aumentar o teor do ligante de modo a aumentar a resistência do macho e da 

moldação, melhorar a compactação da areia e evitar o armazenamento das 

moldações a elevada HR [22].  

3.3.3 Penetrações de Metal 

Rugosidade superior à do tamanho dos grãos de areia. Ocorrem em zonas 

muito quentes (esquinas, paredes espessas, zonas de ataque) e em zonas 

insuficientemente compactadas. Causas: Areias com elevado tamanho de grão e 

compactação deficiente. Soluções: Pode ser necessário aumentar a espessura da 

camada de tinta aplicada à moldação [22]. Outros defeitos relacionados com a 

moldação podem ser: penetração devido a reações químicas e inchação [22]. 

3.3.4 Pinholes  

Porosidades e pequenos blowholes denominados por H2-pinholes e H2-N-

pinholes. Geralmente ocorrem longe dos ataques podendo ser originados pelo vapor 

de água formado, pela presença de escória que ao reagir com o C do banho origina 

moléculas de CO e micro-blowholes que aumentam de dimensão caso o H e o N se 

difundam para o seu interior. Causas: Podem ser originados pelo elevado teor em 

azoto nas areias ou proporções elevadas de azoto/hidrogénio nos ligantes, excesso de 

gases libertados pela moldação e pela pintura, da má recuperação da areia e da 

baixa velocidade de vazamento. Concentrações de N > 0,15% aumentam o risco e nos 

aços o defeito é mais suscetível em secções superiores a 30mm de espessura. 

Soluções: Evitar o uso de ligantes com azoto, melhorar os respiros das moldações, 

adicionar óxidos de ferro à areia e diminuir a humidade da moldação e a utilização 

de sucata muito oxidada [22].  

3.3.5 Blowholes Superficiais 

Surgem individualmente ou em grupo originados por gases retidos à superfície 

do fundido durante a solidificação, geralmente associados com partículas de escória 

ou óxidos. Têm tendência em ocorrer no fundido da parte superior da moldação e em 

cavidades mal ventiladas. Causas: Falta de respiros, excesso de gás libertado pela 
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moldação, excesso de humidade nas moldações, baixa permeabilidade das areias e 

excesso de compactação. Soluções: Aumentar o número de respiros das moldações, 

utilizar teores superiores em catalisador lento, melhorar a pintura de modo a 

diminuir a taxa de aquecimento e reduzir a pressão gasosa e ainda evitar condições 

que possam levar à absorção de humidade por parte dos machos e das moldações 

[22].  

3.4 Areias de Moldação Para o Sistema Autossecativo 

No processo autossecativo, a qualidade de areia define a quantidade de resina 

a adicionar, devendo esta ser a mínima possível sem comprometer o alcance 

adequado da resistência mecânica dos machos e moldações. Com o objetivo de 

reduzir a sua adição e consequentemente o custo do processo, devem ser usadas 

areias de sílica com índices de finura AFS entre 45 – 60, com um tamanho de grão 

médio entre 250 – 300μm, de baixa acidez, grãos arredondados, baixa quantidade de 

finos (< 2% de partículas com < 20µm) para uma baixa adição de ligante (pois uma 

maior área superficial a cobrir pelo ligante diminui a resistência mecânica da 

moldação) e para uma boa fluidez da areia, baixo teor em humidade (<0,2%) para 

não interferir com reação de cura e uma distribuição granulométrica bem definida (3 

– 5 crivos) de modo a que não hajam penetrações do metal na moldação e para que 

sejam obtidos bons acabamentos superficiais dos fundidos [7], [9], [13], [14], [19]. 

Apesar de uma areia fina (baixa permeabilidade) proporcionar o excelente 

acabamento superficial do fundido mesmo sem o uso de tintas na moldação, aumenta 

o consumo de ligante e consequentemente a quantidade de gases libertados pelo 

sistema. Uma prática corrente prende-se com o uso de areias com um tamanho de 

grão superior de modo a baixar o consumo de ligante, em conjunto com a aplicação 

de tintas nas moldações no entanto, a melhor forma de prevenir a ocorrência destes 

defeitos é a redução do uso dos materiais formadores de gases em conjunto com a 

aplicação de respiros nas moldações [5], [13].  

3.5 Aditivos Químicos  

3.5.1 Sistema de Ligantes da Ferespe  

Como descrito anteriormente, a empresa produz as suas moldações com uma 

mistura de resina furânica com catalisadores à base de ácidos sulfónicos líquidos que, 

entre outras vantagens, possuem a particular característica de possibilitar a 

recuperação das areias na sua quase totalidade e a remoção do N2 e do S associado 

ao processo, sobretudo por recuperação térmica a 800°C [9], [16], [19], [24]. Outras 

referências admitem que a temperatura ideal para a recuperação se situa entre os 
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600 - 700°C caindo dentro dos valores especificados pela empresa e dos 

referenciados pela Endeco Omega [25].  

Sendo utilizados em simultâneo dois tipos de catalisadores, o controlo do seu 

teor bem como o teor de resina é uma constante do processo de modo a permitir 

que, devido à sua reatividade distinta, possam ser controlados os tempos de bancada 

e a resistência mecânica obtida ao fim de um determinado período de tempo. Esta 

escolha baseia-se no seu doseamento e controlo no misturador mediante o volume de 

areia e as diferentes temperaturas da área da moldação, sendo que a ideal se situa 

entre os 20 – 25°C [9], [18].  

Normalmente este sistema desenvolve 70 – 80% das suas propriedades finais 3 

horas após a desmoldação levando a que as tintas à base de álcool, para que 

permitam a evacuação da água resultante da reação de polimerização devam ser 

queimadas. Este aquecimento também promove a cura da moldação e a evaporação 

dos solventes nelas presentes [4]. É considerado que o vazamento pode ser realizado 

quando 80% da resistência máxima da moldação é alcançada [9], no entanto estes 

dados não contemplam outros fatores senão a resistência mecânica da moldação. 

Para a maioria dos componentes de pequena e média dimensão da empresa, o 

vazamento é efectuado 4 – 8h após a desmoldação e em alguns casos podem chegar 

às 24h. 

3.5.1.1 Resina Furânica 

O desenvolvimento contínuo das resinas furânicas no setor da fundição 

resultou na sua melhor molhabilidade e reforço das pontes de ligação intergranulares 

levando à redução da sua adição abaixo de 1% [6]. Apesar de representar um maior 

custo e um teor limitado por lei, o elevado teor em álcool furfurílico (AF) reforça as 

resinas impedindo que se degradem e libertem produtos gasosos em excesso [18]. 

Segundo o fornecedor, o baixo teor (monomérico) em AF (< 25% imposto pela 

directiva da EU Regulamento CE nº 1272/2008) na nova geração das suas resinas, 

permite a redução da sua emissão em mais de 80% [26]. 

A resina utilizada pela Ferespe é semelhante às resinas furânicas standard 

todavia permite trabalhar com teores inferiores de catalisador, resultando na 

diminuição do S na areia recuperada (maior influência no ferro fundido) e 

consequentemente na diminuição das emissões de SO2. Esta resina apresenta um teor 

em AF de 70 – 90% permitindo adições normais de 0,7 – 1,3% sobre peso da areia e 

com adições de catalisadores que variam entre os 20 – 30% sobre o peso da resina 

[27]. Os teores usados pela empresa situam-se entre 0,92 – 1,30% de resina e de 25 a 

30% de catalisadores. 
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O tipo de resina empregue, proveniente do grupo das resinas furânicas fenol-

formaldeído (PF/AF) possuem a melhor estabilidade térmica de toda a sua família, 

aliando o facto de conterem um baixo teor em N2, um dos principais causadores de 

pinholes nos aços. As especificações para os ligantes orgânicos autossecativos podem 

ser consultadas na IS: 10032-1981 [5], [6]. As propriedades principais da resina 

utilizada estão representadas na tabela 1. 

 

Tabela 1. Principais propriedades da resina furânica utilizada segundo as fichas técnicas do 

produto [26]. 

Propriedades da Resina 

Peso Especifico 20°C (g/cm3) 1,140 – 1,180 

Viscosidade Brookfield a 25°C (cps) 10 – 25 

Formol Livre (%) 0,12 Máx. 

Fenol Livre (%) 0,7 Máx. 

Teor de Azoto (%) 0,1 Máx. 

pH 5,1 – 5,2 

Partículas em Suspensão 150°C (%) 30 – 50 

 

3.5.1.2 Catalisadores  

Como apontado anteriormente, muitas fundições utilizam dois catalisadores 

com diferentes concentrações em ácido permitindo o ajuste a qualquer altura dos 

tempos de cura das moldações [13]. Assim, a empresa baseia-se no uso de ácidos aril-

sulfónicos tais como o ácido xilenosulfónico e o paratoluenosulfónico. Muitas vezes o 

ácido sulfúrico encontra-se neste tipo de catalisadores servindo como “acelerador” 

da reação no entanto possui a desvantagem de aumentar a probabilidade em libertar 

S [14], [28], [29]. Este tipo de catalisadores são mais tolerantes à água formada 

durante a reação de cura e as propriedades mecânicas oferecidas devem-se à sua 

melhor solubilidade nas resinas PF/AF e na sua maior concentração em iões H+, 

fundamentais aquando do estabelecimento das ligações durante a reação de 

polimerização [3], [14], [30].  

Alguns estudos apontam que o desenvolvimento da resistência mecânicas das 

moldações aumenta à medida que o teor de catalisador em relação à resina aumenta 

contudo, para teores elevados de catalisador, o processo retrocede devido ao 

excesso de humidade presente no mesmo que irá atrasar e comprometer a cura das 

moldações [7], [31]. 
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3.5.1.3 Catalisador Lento  

O CL utilizado pela empresa é principalmente composto à base de ácido 

paratoluenosulfónico com < 5% de ácido sulfúrico, diluído em álcool isopropílico com 

o objetivo de diminuir a sua reactividade. É principalmente utilizado nas épocas mais 

quentes do ano devido à sua baixa reatividade, oferecendo tempos de cura lentos e 

altas resistências mecânicas [27]. Na tabela 2 estão representadas as principais 

propriedades do CL.  

 

Tabela 2. Principais propriedades do catalisador lento utilizado segundo as fichas técnicas do 

produto [26]. 

Propriedades do Catalisador Lento 

Peso Especifico a 20°C (g/cm3) 1,198 – 1,215 

Índice de Acidez (mg. K(OH)/g) 200 – 300 

 

3.5.1.4 Catalisador Rápido  

O CR utilizado pela empresa é principalmente composto à base de ácido 

xilenosulfónico (80 – 90%), ácido sulfúrico e metanol. Este tipo de catalisador é usado 

principalmente nas épocas mais frias do ano devido à sua alta reatividade, 

aumentando a cinética de polimerização da mistura. Na tabela 3 estão representadas 

as principais propriedades do CR [27]. 

 

Tabela 3.Principais propriedades do catalisador rápido utilizado segundo as fichas técnicas do 

produto [26]. 

Propriedades do Catalisador Rápido 

Peso Especifico a 20°C (g/cm3) 1,200 – 1,250 

Índice de Acidez (mg. K(OH)/g) 320 – 360 

Teor em Água (%) 7 – 9 

Viscosidade Brookfield a 25°C (cps) 100 – 200 

Teor em S (%) 16 – 16,6 

 

Segundo os dados do fornecedor, a densidade do CR é ligeiramente superior à do 

CL, tal como o seu índice de acidez. O seu teor em água de 7 – 9% é indicado nas suas 

especificações uma vez que é fundamental para a reatividade requerida, tal como o 

seu teor em S que deve estar de acordo com o especificado de modo a não promover 

a formação de defeitos no fundido. 
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3.6 Processo de Pintura das Moldações  

As tintas são aplicadas às moldações com o objetivo de ao melhorar a sua 

“pele” reduzir o custo dos acabamentos nos fundidos, reduzir defeitos como veining, 

penetrações e zonas “queimadas” nas moldações bem como reações entre o metal e 

a moldação. A sua aplicação melhora também o abate das moldações resultado da 

melhoria da pele dos fundidos. Apesar das vantagens enunciadas, é necessário 

controlar alguns parâmeros como a espessura de tinta aplicada de modo a não 

comprometer a precisão dos fundidos e induzir à baixa permeabilidade das 

moldações, ou seja, esta não deve ser exclusivamente aplicada para diminuir a 

erosão da areia pelo metal líquido. Neste caso é menos custoso alterar o sistema de 

enchimento para um design pressurizado de modo a que velocidade de entrada não 

provoque demasiada turbulência [43].   

3.6.1 Grupos de Tintas Usados em Fundição 

As tintas podem ser divididas em líquidas, usadas pela empresa, e em secas, 

apenas utilizadas em areia verde. Os grupos das tintas podem ser divididos à base de 

carbono e livres de carbono e ainda segundo o sistema portador de materiais 

refratários que são: à base de um sistema aquoso que necessita de secar após a sua 

aplicação e à base de um solvente orgânico que necessita de ser queimado de modo a 

prevenir a formação de gases aquando do vazamento do metal [11]. 

3.6.2 Materiais Refratários  

Nas tintas, os materiais refratários determinam a eficiência do revestimento, 

perfazendo cerca de 50 – 70% do seu total. Estes são escolhidos mediante o tamanho 

e forma das suas partículas, densidade, ponto de fusão, condutividade térmica, 

expansão térmica e reatividade com o metal. Estes materiais incluem a sílica, 

grafite, antracite, zircónio, magnesite, olivina, alumina entre outros e tendem a 

preencher os poros da moldação [11]. 

3.6.3 Solventes Orgânicos 

Os solventes orgânicos das tintas normalmente são “portadores” à base de 

álcool isopropílico, metanol, etanol entre outros, surgindo a necessidade da sua 

queima por ignição [32]. O facto do álcool isopropílico combustar facilmente tem a 

vantagem de possuir uma velocidade de secagem elevada, reduzir a probabilidade 

em sobreaquecer a areia e de ser compatível com a maior parte dos agentes da tinta 

[33]. O uso destes solventes é ameaçado pelos seus elevados impactes ambientais no 

entanto oferecem velocidades de secagem incomparáveis às tintas à base de água 

cuja secagem se processa em estufa [34]. Devido à sua natureza, os álcoois 

promovem a adequada penetração da tinta sem gastos excessivos de surfatantes 



21 
 

contudo, e após a sua queima, podem permanecer residualmente na moldação 

degradando as propriedades da resina [12]. Alguns estudos permitiram concluir que 

as tintas à base de álcool influenciam diretamente a cura das moldações pois, após o 

seu armazenamento durante 24h a 9 – 12C˚ e a 38 – 51% de HR, induziu à perda da 

sua resistência mecânica até 38% comparativamente com as não pintadas [12].  

3.6.4 Processo de Secagem das Tintas à Base de Álcool  

Estudos outrora realizados permitiram concluir que a presença de humidade 

residual nas tintas à base de álcool pode originar fundidos com defeitos gasosos [35]. 

A perceção de ausência de humidade através de tintas existentes no mercado com 

corantes termocrómicos (alteram a sua cor quando a moldação está ou não seca ou 

seja, à TA), é alvo de controvérsia uma vez que a mudança seco/húmido é 

considerado como um processo cíclico que varia conforme a TA, sendo ainda de pior 

perceção em moldações com geometrias complexas [35]. É recomendado que a 

secagem das tintas à base de álcool isopropílico seja acelerada através da 

movimentação forçada de ar quente antes do fecho da moldação, para que a zona 

adjacente à superfície pintada não se torne supersaturada em álcool em evaporação 

o que iria diminuir a velocidade de evaporação e aumentar a probabilidade em 

captar humidade. Essa atmosfera pode levar a que as cavidades das moldações 

passem a ser um foco de condensação no interior da moldação [35]. A figura 12 

representa o processo de eliminação do solvente utilizado na Ferespe, passivo de 

provocar o aparecimento de arestas queimadas e pontos por evaporar nas moldações 

produzidas nos dias mais frios e húmidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este arrefecimento pode ser promovido por sistemas de ar forçado à base de 

microondas, ajudando a secar e a polimerizar as moldações por um processo mais 

rápido e mais eficiente que no caso da secagem somente por ar quente. Estes 

Figura 12. Eliminação do solvente da tinta aplicada à moldação após  

a sua ignição com um maçarico. 
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sistemas são geralmente automáticos e ajustáveis face às cadências de produção 

[36].  

Para além da movimentação forçada de ar, é de fácil perceção que o aumento 

da temperatura e a diminuição da HR aumentam a taxa de evaporação do solvente 

[37]. Alguns dos fatores que intervêm no processo de secagem são: o tipo de tinta, 

temperatura ambiente, humidade atmosférica, fluxo de ar, espessura da camada de 

tinta depositada e/ou do tamanho dos grãos de areia [35].  

Caso a pintura seja processada por camadas, exemplo da Ferespe, o tempo de 

secagem entre si é importante de modo a que a camada seguinte seja apenas 

aplicada após a secagem da anterior para que sejam minimizados defeitos como 

burn-on, veinning, blowholes ou inclusões não metálicas [38]. Alguns autores 

estimam os tempos de secagem das tintas por métodos gravimétricos e/ou por ultra-

sons enquanto que outras técnicas à base do pirómetro por infra vermelhos também 

são aplicáveis e expeditas porém, menos precisas [35], [38]. Este último controlo 

pode ser útil uma vez que a bibliografia indica que cada camada deve ser arrefecida 

abaixo dos 37°C para que a seguinte adira convenientemente [39].  

Apesar de serem comercializados aparelhos de secagem específicos, a Ferespe 

não dispõe de qualquer um destes sistema circunscrevendo-se à queima do solvente 

das tintas com recurso a um maçarico.  

3.6.5 Aplicação e Defeitos Provocados Pela Pintura 

A pintura aplicada às moldações está dependente da geometria e do tamanho 

das moldações, do acabamento requerido para os fundidos e da produtividade 

requerida. Pode ser realizada por pincelagem, pulverização, imersão e/ou por fluxo 

[40], [41].  

É recomendado que a mistura da tinta seja realizada num tanque com uma 

altura 2 vezes superior ao seu diâmetro, com defletores a 120° face à superfície da 

mistura e com duas lâminas em rotação [40]. Contrariamente ao descrito, a Ferespe 

utiliza defletores na vertical que podem promover a deposição do refratário no fundo 

do tanque. Antes da sua aplicação, a tinta deve ser controlada de modo a garantir 

que as suas características estão de acordo com o especificado pelo fornecedor, 

podendo incluir o controlo da sua viscosidade, densidade, pH e tempo de 

estabilização. Além das descritas existem outras variáveis que podem ser controladas 

tais como a espessura da camada de tinta depositada, as suas perdas ao rubro, a 

percentagem de sólidos após a secagem e a sua tendência em fissurar [9], [11].  

Nas fundições são realizados testes expeditos como o controlo da densidade 

da tinta em graus Baumé recorrendo a um hidrómetro, e a medição da espessura da 
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sua camada inferindo relativamente à sua consistência através de um elcometer 

(pente com dentes) (figura 58 em anexos) de acordo com as normas ISO 2808-7B, 

ASTM D 4414-A, BS 3900-C5-7B e NF T30-125, ou mesmo através do uso de uma lupa. 

Uma vez que existe uma forte correlação entre a viscosidade do revestimento e a sua 

espessura são também aconselhados testes de viscosidade com viscosímetros 

Brookfield [11]. 

Apesar de depender de cada fundição, a camada de tinta aplicada não deve 

ser superior a 3 mm de espessura. No caso de peças fundidas em aço de grande 

dimensão as fundições devem aplicar uma segunda camada de tinta sendo a camada 

inicial geralmente mais densa. Tanto no caso de aplicação de uma camada quanto na 

aplicação de mais camadas é necessário ter em atenção que o endurecimento final 

promovido pelo calor não deve queimar o ligante que ancora a tinta. Alguns dos 

defeitos que podem ser atribuídos à manipulação incorreta e/ou aplicação da tinta 

nas moldações podem estar relacionados com [41]: 

 Bolhas de ar geradas pela má ou violenta agitação prolongada da tinta ou pela 

degradação dos seus materiais orgânicos podendo originar a formação de gás 

durante o vazamento; 

 Defeito denominado por casca de laranja ou a ocorrência de veining que 

podem ser originados durante a secagem da tinta devido à falta de 

uniformidade da espessura das camadas de tinta (pode ser resolvido com o 

tipo de pistola utilizada por exemplo) ou devido à sua densidade excessiva 

que inibe a penetração adequada da tinta na superfície da moldação; 

 A aplicação de camadas demasiado espessas tornam moroso o processo de 

secagem podendo descascar facilmente e alterar a dimensão das moldações.  

3.6.6 Tintas Refractárias Utilizadas Pela Ferespe 

No processo de pintura das moldações são empregues dois tipos de tintas que, 

mediante a sua composição química, são aplicadas conforme a reatividade do metal 

com a moldação, as quais: a tinta branca e a tinta rosa. 

A tinta branca é um revestimento refratário à base de óxido de zircónio 

diluído em álcool isopropílico e aplicado aos machos e às moldações para a produção 

de principalmente componentes em aço. Os pós à base de zircónia contêm um 

mínimo de 65% de ZrO2, 30 – 35,5% de SiO2 e um máximo de 0,5% TiO2 + Fe2O3. Este 

tipo de refratário possui um baixo teor em humidade traduzido pelo baixo valor em 

perdas ao rubro. A sua elevada condutividade térmica, cerca do dobro da sílica, 

promove uma rápida formação de uma camada sólida de metal possibilitando ainda a 

obtenção de um tamanho de grão mais fino [11], [42]. 
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A tinta rosa é um revestimento refratário à base de silicato de zircónio diluído 

em álcool isopropílico e metanol [42]. O facto de possuir uma densidade inferior 

relativamente à tinta branca e uma menor refratariedade não é tão eficaz em 

prevenir a reação do metal com e tinta e a moldação não sendo utilizada em metais 

reativos como os aços inoxidáveis e duplex. 

As principais especificações e propriedades das tintas utilizadas pela Ferespe 

são apresentadas na tabela 4. 

 

Tabela 4. Principais especificações e propriedades das tintas utilizadas pela Ferespe na 

pintura das moldações segundo as fichas técnicas do produto [42]. 

Tintas Tinta Branca Tinta Rosa 

 

Composição (%) 

 Dióxido de zircónio; 

 Álcool isopropílico. 

 Silicato de zircónio; 

 Álcool isopropílico. 

Densidade 2,13 1,85 

Partículas em 

Suspensão (%) 

 

73,5% 

 

73,5% 

 

Observações 

Refratário (amarelado) à base 

de óxidos de zircónio puro 

diluído num solvente orgânico. 

Refratário (rosado), espesso e 

à base de silicatos diluídos 

num solvente orgânico.  
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4. Componente Experimental  

4.1 Procedimentos Experimentais  

4.1.1 Análise das Matérias Primas 

4.1.1.1 Análise Granulometria da Areia de Fundição  

A análise granulométrica da areia foi realizada pela crivagem de 50 gramas de 

areia reutilizada e seca (70% areia recuperada termicamente; 30% areia nova) cuja 

composição química indicada pelo fornecedor é a descrita na tabela 5. O tempo de 

crivagem no agitador automático AS 200 CONTROL foi de 15 minutos e os crivos 

utilizados no ensaio e de acordo com a norma DIN ISSO 4188, possuem uma dimensão 

de malha de 0,700 mm, 0,500 mm, 0,355 mm, 0,250 mm, 0,180 mm, 0,125 mm, 

0,090 mm e de 0,063 mm. Após a etapa de crivagem determinou-se com recurso a 

uma balança analítica o peso da areia retida sobre cada crivo. O índice de finura AFS 

foi calculado ao multiplicar a percentagem de areia retida em cada crivo por um 

fator multiplicativo pré-definido. 

 

Tabela 5. Composição química da areia de sílica utilizada pela Ferespe. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O TiO2 P2O5 MnO 

99,3% 0,18% 0,080% 0,01% 0,06% 0,20% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 

 

4.1.1.2 Determinação do pH da Areia, Resina e Catalisadores, do ADV e das 

Perdas ao Rubro das Areias 

O pH das areias foi determinado pela pesagem de 50g de areia num gobelé 

com 50ml de água destilada sobre um agitador magnético durante 5 min e por via de 

um medidor de pH Nahita. O pH das amostras de resina e catalisador foi determinado 

diretamente com o mesmo aparelho medidor de pH.  

A determinação do ADV das areias foi realizado segundo J. Danko et al. [46]. 

Pesou-se 50g de areia nova/recuperada seca, e adicionou-se 50ml de água destilada 

e 50ml de uma solução de 0,1 M HCl. Em seguida procedeu-se à mistura da solução 

num agitador magnético durante 5 minutos deixando-a em repouso durante 1 hora. 

Finalmente procedeu-se à titulação da solução com uma solução de 0,1M NaOH na 

base de um agitador magnético com um elétrodo medidor de pH até se obter o 

volume em ml de NaOH adicionado para os valores de pH 3, 5 e 7.  

As perdas ao rubro foram determinadas segundo o procedimento diário da 

empresa em que é pesada uma massa de 10g de areia sendo colocada numa mufla a 

900ᵒC durante 45 min. As perdas ao rubro são determinadas em percentagem pela 

perda de massa da areia. O procedimento enunciado por Hoyt, refere que a areia 
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deve ser seca a 100°C até ao peso permanecer constante para determinar o seu teor 

de humidade, seguido da remoção do seu material magnético com recurso a um 

íman, esmagamento da areia e pesagem de 25g da mistura num cadinho elevando-a 

até 982°C durante 2 horas ou até ao peso permanecer constante [13].  

4.1.2 Propriedades das Misturas 

4.1.2.1 Estudo Preliminar da Resistência à Flexão dos Provetes de Areia 

para Diferentes Teores de Ligantes Utilizados na Ferespe 

Os ensaios de resistência à flexão foram realizados em provetes 

paralelepipédicos com dimensão de 120x25x30mm, recolhidos durante o enchimento 

das caixas de moldação e conformados numa caixa padrão com a qual a Ferespe 

executa o seu controlo diário. À semelhança dos tempos de desmoldação usuais, os 

provetes são desmoldados após 15 min a sua conformação e posteriormente curados 

em laboratório a TA e HR controladas (20 – 25°C; 40 – 45%). Os tempos de cura dos 

provetes intervalaram-se entre 1h, 1,5h, 2,5h, 4,5h, 6,5h e 10,5h, e em alguns casos, 

24h, 30h e 34h. Os ensaios de resistência à flexão foram realizados num aparelho 

adaptado pela empresa e usado no controlo diário das suas areias. Todos os pontos 

obtidos nos gráficos de flexão representam a média de dois resultados de resistência 

à flexão, sendo apresentados em P(Kg). 

4.1.2.2 Estudo da Influência dos Teores de Resina e Catalisadores na 

Resistência Mecânica e no Tempo de Desmoldação das Misturas 

Foram moldados 12 provetes por cada tipo de mistura a testar, 

nomeadamente com 0,92%R, 25%CR e 1%CL alterando o seu teor em CL. Os ensaios 

foram precedidos de 10h de cura em fábrica a uma HR média de 46% e uma TA média 

de 16ᵒC. Os resultados de resistência à flexão obtidos são apresentados num gráfico 

P(Kg) em função do tempo de cura.  

O segundo ensaio decorreu como o descrito anteriormente sendo que o tempo 

de desmoldação foi registado a partir do momento cujos provetes desmoldados 

deixaram de apresentar um comportamento plástico, ou seja, por tentativa erro, 

flexionando-os logo após a desmoldação. Esta metodologia, apesar de não estar 

referenciada nas normas, traduziu-se como eficaz aquando do acompanhamento do 

processo de desmoldação. 
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4.1.2.3 Condições Atmosféricas e Propriedades do Sistema de Moldação e 

Pintura 

4.1.2.4 Estudo da Influência das Condições Atmosféricas no Tempo de 

Desmoldação 

O estudo foi realizado sobre provetes com diferentes teores de ligantes cuja 

cura se processou durante 1 hora em fábrica às condições de HR e TA registadas. Os 

provetes foram ensaiados no aparelho de resistência à flexão da empresa e os 

resultados obtidos foram indicados num gráfico P(Kg) em função do tempo de cura. 

Com anteriormente descrito, o tempo de desmoldação foi validado a partir do 

momento em que os provetes testados não apresentaram um comportamento 

plástico. 

4.1.2.5 Estudo da Influência das Condições Atmosféricas na Resistência 

Mecânica das Moldações 

No presente ensaio foram moldados 36 provetes paralelepipédicos com o 

mesmo teor em ligantes. Os provetes foram desmoldados 15min após a sua 

conformação e 12 foram posteriormente colocados junto à linha de moldação de 

modo a simular as condições atmosféricas da fábrica enquanto que os restantes 

curaram em laboratório a TA e HR controlada (20 – 25ᵒC; 40 – 45%). Os tempos de 

cura intervalaram-se entre 1 – 48h. Os ensaios posteriores e apresentados no mesmo 

ponto foram realizados segundo o mesmo procedimento admitindo diferentes 

condições atmosféricas e teores de ligantes.  

4.1.2.6 Estudo da Influência das Condições Atmosféricas no Arrefecimento 

das Tintas na Moldação 

Para testar o efeito da TA e HR no arrefecimento da tinta foi usado um 

pirómetro por infra vermelhos FLUKE 572-2 com uma precisão de ±2ᵒC para registar o 

perfil térmico de 3 provetes pintados por pulverização e secos por ignição com 

recurso ao maçarico utilizado na linha de pintura. Como referência foram 

adicionalmente moldados 3 provetes não pintados. Por ser a mais aplicada, 

realizaram-se estes estudos com a aplicação da tinta rosa a uma densidade de 76ᵒ 

Baumé e com uma espessura aplicada entre os 75 – 100µm. Outros ensaios no mesmo 

ponto promoveram o arrefecimento dos provetes com ar comprimido, etapa normal 

do procedimento de pintura da moldação até ao seu fecho. 

4.1.2.7 Estudo da Influência das Condições Atmosféricas na Teor de Água da 

Areia e da Tinta 

Com o objetivo de estudar a afetação da HR no teor de água das areias 

recuperadas não ligadas, nas areias ligadas e nas tintas à base de álcool, foram 
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recolhidas amostras durante a laboração da linha de enchimento, às condições de TA 

e HR registadas na altura. As amostras de areia ligada (0,93%R e 26% de catalisador) 

foram recolhidas e seladas em sacos impermeáveis de modo a evitar a absorção de 

humidade. A areia não ligada foi recolhida diretamente da linha de enchimento 

permanecendo nas mesmas condições da areia ligada. As amostras de tinta foram 

obtidas por pulverização, ignição e raspagem da camada de tinta para sacos 

impermeáveis. Após a recolha e estabilização em laboratório das amostras durante 

24h estas foram esmagadas e analisadas numa balança de humidades automática 

Kern MLS-C com uma precisão de 0,05% a uma temperatura de 125°C. Para testar dois 

tipos de arrefecimento da tinta foram recolhidas amostras de tinta por raspagem e 

armazenamento em sacos impermeáveis após a sua ignição e por arrefecimento com 

ar comprimido durante 10 segundos da superfície pintada a diferentes condições 

atmosféricas. 

4.1.3 Processo de Enchimento das Moldações 

4.1.3.1 Estudo da Influência dos Parâmetros do Enchimento na Dureza 

Superficial das Moldações 

As durezas superficiais das moldações foram registadas com recurso a um 

aparelho de medição de durezas em machos e moldações (Ridsdale – Dietert), de 

escala própria, aquando da sua desmoldação. Em determinadas condições foi 

registada a dureza das moldações em diferentes tempos de cura. As durezas obtidas 

durante os diferentes tempos de cura foram assinaladas por zonas nas moldações. 

Determinados ensaios realizados neste ponto contemplaram a medição de durezas 

mediante a alteração dos parâmetros da misturadora e da vibração das placas molde. 

4.1.4 Processo de Pintura das Moldações 

4.1.4.1 Estudo da Influência da Pintura na Resistência Mecânica das 

Moldações 

Os ensaios de resistência à flexão foram realizados sobre provetes pintados 

por diferentes técnicas e tintas usadas na Ferespe, em laboratório a TA e HR 

controlada. Os provetes testados foram pintados e queimados na linha de pintura de 

modo a replicar as etapas de pintura normalmente usadas. Uma vez que o mesmo 

teor de resina e catalisadores foram usados no ensaio, estes não são relevantes para 

a comparação dos resultados. A penetração da tinta proporcionada pelas diferentes 

técnicas de pintura foi observada com recurso à lupa com uma ampliação de 4x e ao 

software de análise de imagem. A espessura da camada de tinta depositada nos 

provetes foi controlada pelo elcometer e a densidade medida por um hidrómetro em 

graus Baumé.  
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5. Demostração e Discussão de Resultados 

5.1 Análise das Matérias-primas 

5.1.1 Análise Granulométrica da Areia de Fundição 

 O resultado do ensaio granulométrico é apresentado pela curva de 

frequência construída por um gráfico de barras cuja quantidade de areia retida em 

cada crivo é apresentada na tabela 20 em anexos.  

 Os resultados obtidos demonstram que a areia recuperada se distribuiu 

predominantemente nos crivos com um tamanho de malha de 0,180 e 0,250 mm, em 

conformidade com a bibliografia. A percentagem de finos obtida (partículas 

<0,125mm) é reduzida apresentando-se como 0,48% sobre o peso de areia (0,5% é um 

valor aceitável para valores abaixo de 0,106 mm) [7]. Estes valores servem para 

avaliar a eficiência dos sistemas anti finos da estação de trabalho. O índice de finura 

AFS de 52 também se encontra em conformidade com a bibliografia (45 – 60). Ainda, 

a distribuição da areia aproxima-se de ≥10% em cada crivo num intervalo de 3 crivos 

consecutivos [14]. 

 A forma do grão de areia, baseada na maior fração de areia retida pelos 

crivos é, segundo o designado pela norma, sub-angular/sub-redondo (figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando os ligantes são adicionados à areia, um grão arredondado irá contatar 

com cerca de 8 a 12 grãos enquanto que um angular irá contactar com cerca de 5 a 7 

grãos. Quando estes últimos estão compactados, vão possuir menos pontos de 

contacto devido à resistência resultante da sua forma contudo, os grãos de areia 

angulares oferecem uma maior permeabilidade e geram um menor número de 

defeitos associados à expansão no entanto elevam o consumo de ligante. Apesar dos 

grãos arredondados diminuírem o consumo de ligantes diminuem a permeabilidade 

Figura 13. Grãos de areia com forma sub-

angulares/sub-redondos. Imagem obtida com 

recurso à lupa. Ampliação 4x. 
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das moldações devido ao facto de aumentarem a sua densidade em comparação com 

os grãos angulares [14]. Assim sendo, o misto de formas dos grãos de areia utilizada 

pela Ferespe é o ideal.  

O aparecimento de algumas partículas de grandes dimensões no primeiro crivo 

levou à inspeção do shake-out cuja areia proveniente da desmoldação é crivada e 

reintroduzida no circuito. Durante a inspeção foi encontrada uma pequena fenda no 

crivo que foi prontamente reparada. 

Relativamente aos resultados da areia nova (tabela 21 em anexos), o índice 

AFS obtido foi de 51, a distribuição granulométrica normal acentuou-se entre os 

crivos de 0,180 e 0,250 mm e a quantidade de finos foi de 0,22%. Estes valores são 

idênticos aos obtidos pela análise da areia recuperada apesar de apresentarem uma 

quantidade de finos duas vezes inferior. 

Conclusão: Em comparação com a bibliografia, com os resultados do ensaio 

da areia recuperada e pelos resultados da areia nova pode-se concluir que a areia 

utilizada cumpre com os parâmetros especificados apesar de, segundo a bibliografia, 

ser possível o uso de um tamanho de grão mais grosseiro. Do ponto de vista teórico, a 

sugestão anterior levará a um aumento dos espaços intergranulares promovendo o 

melhor escoamento dos gases e o menor gasto de ligantes contudo deve ser tido em 

conta que a pele dos fundidos poderia ser afetada.   

5.1.2 Estudo do pH da Areia, Resina e Catalisadores, do ADV e das Perdas ao 

Rubro das Areias  

Um sistema ligante rápido é sensível a pequenas mudanças do pH e do ADV da 

areia. Este parâmetro é estudado de modo a determinar o teor de materiais alcalinos 

na areia que neutralizarão o catalisador ácido, expressando a necessidade de 

adicionar mais ou menos catalisador para compensar essa neutralização. A 

monitorização do pH nem sempre é o melhor indicador para esta necessidade.  

Um elevado ADV diminui a eficiência do catalisador podendo originar empenos 

e distorções durante a desmoldação e a diminuição da resistência mecânica final das 

moldações. A calcinação do excesso de carbonatos durante o contato com o metal 

líquido pode ainda aumentar o pH da areia que, se utilizadas as mesmas condições de 

recuperação até então, pode reduzir a sua eficiência levando à polimerização 

precoce da mistura à saída do misturador. Um ADV demasiado negativo assinala a 

presença de elementos acídicos que correspondem a um excesso de catalisador no 

sistema podendo sobrecatalisar. O seu valor negativo é normal pelo facto das areias 

recuperadas possuírem catalisador residual após recuperação [20].  
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Uma areia nova com elevado ADV (>6 ml) requer teores elevados em 

catalisador enquanto que entre 10 – 15 ml tornam-se incompatíveis com sistemas 

catalisados por ácidos [9]. Outras fontes sugerem que o ADV para as areias 

recuperadas não deve ser superior a 5 ml a pH entre 6 e 8 [10]. 

A estes ensaios também se podem associar as perdas ao rubro das areias de 

modo a garantir a sua qualidade em quantidade de ligante orgânico presente na 

mistura após recuperação térmica. Este valor deve ser <0,2% no caso das areias novas 

[10], e <2% no caso das areias recuperadas de modo a diminuir a probabilidade de 

gerarem defeitos gasosos nos fundidos [9], [19]. Outros artigos sugerem valores de 

<0,5% para areias novas e <3 % para areias logo após mistura dos ligantes [9]. 

Os valores de pH referenciados e experimentais das areias, da resina e dos 

catalisadores são apresentados na tabela 6. 

 

Tabela 6. Valores de pH dos diferentes constituintes do processo autossecativo da Ferespe. 

Material pH Referenciado pH Experimental 

CR < 1 [26] 0 

CL Sem Indicação 0,9 

Resina 5,1 – 5,8 [26] 6 

Areia Recuperada 2,5 – 4,5 [42] 2,9 – 3,7  

Areia Nova 6 – 8 [10] 9,4 – 10  

 

Os valores de ADV da areia nova e recuperada são apresentados nas tabelas 7 

e 8. 

Tabela 7. ADV da areia nova durante a titulação da solução até pH 3, 5 e 7. 

Areia 

Nova 

pH 3 5 7 

ADV (ml) 10,41 3,69 3,04 

 

Tabela 8. ADV da areia recuperada durante a titulação da solução até pH 3, 5 e 7. 

Areia 

Recuperada 

pH 3 5 7 

ADV (ml)  8,02 -1,73 -4,55 

 

Os valores das perdas ao rubro referenciadas e experimentais das areias são 

apresentados na tabela 9.  

 

ADV – quantidade de catalisador ácido a adicionar de modo a neutralizar os materiais alcalinos da 

areia e iniciar a reação de polimerização. 
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Tabela 9. Perdas ao rubro referenciadas e experimentais da areia nova, recuperada e após 

mistura. 

 

Material 

Perdas ao Rubro 

Referenciadas (%) 

Perdas ao Rubro 

Experimentais (%) 

Areia Nova 0,2 - 0,5  0,1 

Areia Recuperada < 2  1,8 

Areia Após Mistura < 3 2,8 

 

Conclusões: 

pH - Os resultados demonstram que o pH dos catalisadores está em 

conformidade com o descrito nas suas fichas técnicas apesar do CL não possuir tal 

informação. É importante referir o caracter ácido destes produtos que lhes concede a 

devida reatividade. O pH da resina também se apresentou próximo do indicado. No 

caso da areia recuperada esta apresentou um pH extremamente ácido, ainda que 

dentro dos parâmetros referenciados pela bibliografia. Relativamente à areia nova, 

esta apresentou um pH básico e fora das especificações contudo, o valor obtido do 

seu ADV confirmou a não afetação da sua alcalinidade.  

ADV – Os valores obtidos pela análise do ADV das diferentes areias confirmam 

a conformidade da areia nova, apresentando um valor inferior a 6 ml. Apesar de ser 

um valor esperado, o ADV negativo das areias recuperadas deve ser considerado para 

ensaios futuros de modo a que seja analisada a sua influência na adição de 

catalisadores para que o excesso de acidez da mistura não resulte num gasto 

desnecessário de catalisador.  

Perdas ao Rubro – As perdas ao rubro de todas as amostras testadas 

encontraram-se dentro dos valores admitidos e, no caso da areia recuperada, 

corresponde ao valor médio diário dos testes realizados pelo operador responsável na 

Ferespe. É de salientar que estes são valores próximos dos limites máximos e que 

podem vir a ser retificados por ensaios futuros de redução do teor dos ligantes (como 

visto no ADV das areias) ou mesmo pelo aumento da temperatura da sua recuperação 

térmica por indicação da bibliografia.  

5.2 Propriedades das Misturas 

5.2.1 Estudo Preliminar da Resistência à Flexão dos Provetes em Areia para 

Diferentes Teores de Ligantes Utilizados na Ferespe 

 A cura dos sistemas furânicos autossecativos é, entre outros fatores, 

fortemente influenciada pelos teores de ligantes utilizados. O objetivo deste estudo 

passa por assinalar o comportamento típico dos principais sistemas de ligantes 
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utilizados na Ferespe. Sendo que todos os ensaios apresentados neste ponto foram 

realizados com a cura dos provetes à TA, a temperatura da mistura aquando da sua 

recolha foi registada. A figura 14 apresenta as curvas de polimerização dos vários 

sistemas ensaiados. 

 

Dos resultados obtidos é possivel concluir que:  

 Em maior parte dos casos de estudo é atingido um máximo de resistência à 

flexão entre as 8h – 10h de cura (500 min – 600 min); 

 Com o decorrer do tempo, e particularmente às 24h de cura há um 

decréscimo da resistência à flexão originada pela degradação das 

propriedades da mistura; 

 Para misturas com um elevado teor em CR (25%), ocorre uma diminuição mais 

acentuada da sua resistência à flexão. Estes teores são usualmente utilizados 

para baixas temperaturas de modo a aumentar a cinética de polimerização. 

Outro dos cenários em que se aplicam é o caso de existirem poucas moldações 

na linha de moldação e pintura forçando a reação da mistura; 

 A mistura com um elevado teor em CL (18%) apresenta a resistência à flexão 

mais elevada, promovendo uma reação mais lenta e controlada. Estes teores 

são usualmente utilizados para altas temperaturas de modo a beneficiar das 

suas propriedades. Outro dos cenários em que se aplicam é em altas cadências 

de produção prolongando a reação de cura da moldação para que não dificulte 

a sua desmoldação; 

 Para as misturas com 25%CR e 1%CL, a resistência à flexão tende em 

estabilizar entre os 150 – 270 min (2,5h – 4,5h), ao contrário das misturas com 

Figura 14. Curvas de polimerização dos provetes para tempos de cura entre 1h e 34h. 
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7%CR e 18%CL, que tendem em estabilizar entre os 300 – 400 min (5h – 7h) ou 

seja, um aumento em cerca de 50% do tempo de cura para as misturas mais 

“lentas”; 

 A temperatura da moldação influencia ambas as misturas. Para teores 

elevados de CR, a temperatura elevada aumenta a cinética de polimerização 

da mistura enquanto que para elevados teores em CL as temperaturas mais 

baixas promovem o alcance de resistências à flexão superiores.   

 

Relativamente à cura das misturas “intermédias” (18%CR e 7%CL) os 

resultados dos ensaios de resistência à flexão são apresentados na figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos resultados obtidos é possivel concluir que: 

 Tal como visto anteriormente, as misturas com um teor elevado em CL (18%) 

apresentam resistências à flexão é superiores; 

 As elevadas temperaturas influenciam negativamente a resistência à flexão 

dos provetes com elevado teor em CL enquanto que este efeito funciona como 

“catalisador” dos sistemas com elevados teores em CR (18%), aumentando 

sobretudo a sua cinética de polimerização. Estes valores provocam uma 

polimerização mais lenta e mais controlada face aos teores com 25%CR no 

entanto com valores de resistência à flexão inferiores.  

Ações: Uma vez não sendo necessário atingir a resistência máxima das 

moldações para se proceder ao vazamento, o estudo indica que todos os sistemas em 

teste às temperaturas de ensaio apresentaram propriedades mecânicas estáveis após 

4h – 5h de cura, podendo o vazamento ser realizado dentro deste intervalo de tempo. 

Figura 15. Curvas de polimerização dos provetes para tempos de cura entre 1h – 6h. 
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É importante ter em mente que isto nem sempre é possível implicando um 

planeamento cuidado do vazamento. 

5.2.2 Estudo da Influencia dos Teores de Resina e Catalisadores na 

Resistência Mecânica e no Tempo de Desmoldação das Misturas 

Influenciado pelos resultados dos ensaios anteriores, o estudo em questão tem 

como objetivo testar a vantagem do aumento dos teores de CL de modo a elevar as 

propriedades mecânicas das misturas com elevados teores em CR. É ainda estudada a 

influência do aumento do teor de resina em determinados sistemas de ligantes.  

Após a colocação de um termo higrómetro na zona de moldação, as condições 

atmosféricas entram como fatores influenciadores do processo uma vez que os 

ensaios são realizados em fábrica a TA e HR inconstante. As condições da recolha da 

mistura encontram-se no ponto 10.3 nos anexos. 

Sendo o sistema com 25%CR crítico por ser utilizado nos dias mais frios e por 

não ser de todo o mais indicado para as propriedades das moldações (reação de cura 

violenta, mais libertação de S, maior acidez da mistura etc.), o seu comportamento 

foi estudado mediante a alteração do teor em CL, sendo os resultados apresentados 

na figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela análise da figura 16, a aumento do teor de CL para 4% promove o alcance 

de resistências à flexão superiores (12% no pico máximo) apresentando uma cura 

controlada e semelhante aos sistemas com teores em CL superiores, demonstrando-se 

como um sistema promissor face aos requisitos anteriormente enunciados. Contudo, 

Figura 16. Efeito do aumento do teor em CL para teores de 0,92%R na resistência 

à flexão dos provetes em areia furânica autossecativa.  
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ao fim de 4h tem exactamente o mesmo valor de resistência. A maior parte das 

moldações já foram vazadas não tirando proveito de tempos tão longos. 

A influência do aumento do teor de resina usual (0,92%) em 0,01% na 

resistência à flexão para os diferentes sistemas estudados é apresentada na figura 

17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos demonstram que o pequeno aumento do teor de resina 

tem repercussões significativas em determinados sistemas. Este é mais notado em 

todo o processo de cura da mistura com 18%CR 7%CL. Apesar de, quantitativamente, 

elevar a sua resistência à flexão em apenas 7,4% no pico máximo, constitui um 

indicador de que o aumento do teor de resina permitem-nos trabalhar com mais 

conforto face ás propriedades mecânica das moldações.  

Uma vez testadas as vantagens do aumento do teor em CL e da resina, foi 

também testado o comportamento do ajuste do teor em resina (0,93%) para teores 

de 22%CR e 4%CL (diminuição do teor habitual de 25%CR para 22%CR e aumento de 

1%CL para 4%CL), de modo a testar a possibilidade em diminuir o teor de CR da 

mistura para os períodos com temperaturas mais baixas.  

Na figura 18 estão apresentadas as curvas de polimerização das misturas em 

estudo para 1 hora de cura às condições nesta indicada.  

 

 

 

Figura 17. Efeito do aumento do teor de resina para 0,93% na resistência mecânica 

dos provetes em areia furânica autossecativa. 
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Os resultados obtidos revelam que apesar do novo sistema apresentar um 

comportamento semelhante, possui um tempo de desmoldação superior (12 minutos) 

face aos 10 minutos do sistema em comparação. Como pode ser observado na tabela 

10, a nova mistura é viável e recomendada uma vez que a resistência à flexão 

alcançada ao fim de 4 e 6 horas de cura é superior em cerca de 13% face à mistura 

em teste.  

 

Tabela 10. Efeito do teor de CR e CL na mistura com 0,93%R após 4 e 6 horas de cura. 

 

Tempo (Horas) 

Resistência à Flexão dos Provetes das Misturas em Teste P(Kg) 

0,93%R; 25%CR; 1%CL 0,93%R; 22%CR; 4%CL 

4 20 23 

6 21 24 

 

Conclusões: O aumento do teor em CL de 1% para 4% para as misturas com 

25%CR, eleva a resistência mecânica da moldação.  

O aumento do teor de resina para os diferentes sistemas é mais notório para 

os sistemas intermédios (18%CR 7%CL). Esta diferença é significativa ao fim de 1h 

para as misturas “mais rápidas” (25%CR 1%CL) mas insignificante para as misturas 

lentas (7%CR 18%CL). 

A proposta do novo sistema para baixas temperaturas (0,93%R, 22%CR e 

4%CL), apesar de aumentar o tempo de desmoldação em 2 minutos promove a 

obtenção de uma resistência à flexão superior sem que seja alterado o teor de 

catalisador total utilizado no processo (26%).  

Figura 18. Efeito do aumento do teor de catalisadores no tempo de desmoldação dos 

provetes em areia furânica autossecativa. 
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Ações: Após o acompanhamento do processo a adição em 0,01% de resina à 

mistura mostrou-se vantajosa face a todos os sistemas utilizados, promovendo a boa 

qualidade da moldação após desmoldação e o trabalho posterior (principalmente das 

moldações pequenas e complexas) assim, passou a ser prática comum na área da 

moldação mecânica da empresa. As misturas com teores de ligantes de 22%CR e 4%CL 

ainda não são aplicados e carecem de mais ensaios.  

5.3 Condições Atmosféricas e Propriedades do Sistema de Moldação e 

Pintura 

5.3.1 Influência das Condições Atmosféricas no Tempo de Desmoldação 

O objetivo do presente estudo passa por analisar o comportamento dos 

sistemas de ligantes empregues durante os períodos mais frios e cuja variação da 

cinética de reação de cura pode ser afetada pela TA e HR. Sendo evidente que estas 

condições são mais exigentes ao longo das manhãs e geralmente obrigam ao uso de 

teores mais elevados de CR, é importante perceber qual o limite de ação sobre estes 

fatores de modo a otimizar as condições de trabalho.  

Os resultados obtidos pelos ensaios de resistência à flexão com diferentes 

misturas (considerando já os 0,93%R) estão apresentados na figura 19. A figura 20 

apresenta a cinética de cura das misturas recorrendo à 1ª derivada dos resultados 

obtidos na figura anterior. 

 

Figura 19. Influência das condições atmosféricas no tempo de bancada e de desmoldação das 

misturas testadas. 
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Mediante os resultados obtidos constata-se que: 

 Comparando os dois gráficos, os teores elevados de CR promovem uma 

cinética de polimerização superior; 

 O aumento da HR de 60 para 85% para uma temperatura de 12ᵒC pode elevar 

até mais 4 minutos o tempo de desmoldação para as misturas com teores de 

CR usualmente aplicados em dias mais frios comprometendo a produtividade 

do sistema; 

 Para condições de TA e HR desfavoráveis (12°C e 85% respetivamente) o 

aumento de 0,93%R para 0,98%R diminui o tempo de desmoldação em 4 

minutos; 

 Para uma elevada HR os teores de 18%CR 7%CL não são aconselhados do ponto 

de vista de produtividade.  

Conclusões: A elevada HR afecta negativamente o tempo de desmoldação e a 

resistência mecânica das moldações.  

O aumento do teor em resina (0,98%) para elevadas HR permite obter um 

comportamento semelhante aos sistemas sujeitos a baixas HR podendo ser uma 

prática implementada em casos de condições atmosféricas extremas. 

Como visto anteriormente, os teores de 22%CR e 4%CL apresentam-se como 

uma boa alternativa face aos teores de 25%CR e 1%CL possuindo propriedades 

“intermédias” entre os sistemas de polimerização rápida e lenta. Nos casos cuja 

cadência de produção é prioritária esta poderá ser uma alternativa viável aos 

sistemas com teores de 25%CR 1%CL e 18%CR 7%CL. 

Figura 20. Influência das condições atmosféricas na cinética de polimerização das misturas 

testadas. 
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5.3.2 Influência das Condições Atmosféricas na Resistência Mecânica das 

Moldações 

Dados internos da empresa relativos ao número de defeitos gasosos indicam 

que estes são mais comuns nos meses mais frios. Estes defeitos são também relatados 

pelos operários admitindo a dificuldade na área da moldação e pintura em cumprir 

convenientemente as diversas etapas do processo neste período. Baseado nos dados 

recolhidos, o objetivo do presente estudo passa por testar a afetação provocada pela 

TA e HR na resistência mecânica das moldações. As especificações da mistura inicial 

encontram-se na tabela 11 e os resultados obtidos são representados na figura 21. 

 

Tabela 11. Especificações da mistura da areia furânica autossecativa do sistema 0,92%R 

18%CR 7%CL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela análise da figura é possível constatar a evolução da resistência à flexão 

dos provetes em laboratório que, como visto em ensaios anteriores atinge o seu 

máximo de resistência entre as 4 – 8h de cura. No caso dos provetes cuja cura se 

processou junto à linha de moldação, apesar de pouco significativo, apresentaram 

um pico máximo de resistência às 32h de cura. Uma pequena variação da resistência 

à flexão acompanha todo o processo de cura destes provetes uma vez que esta 

apenas difere em 11% relativamente à máxima e mínima alcançada.  

% Resina % Cat R/L A. Nova (ᵒC) A. Recup. (ᵒC) TA (ᵒC) T.Moldação (ᵒC) HR (%) Areia 

0,92 18/7 15,4 18,3 9 21,5 88 Mistura 

Figura 21. Efeito da TA e da HR na resistência à flexão dos provetes de areia do sistema 

0,92%R 18%CR 7%CL. 
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Comparando as duas condições de ensaio, o pico máximo de resistência 

alcançada pelos provetes em laboratório é aproximadamente 22% superior ao 

alcançado pelos provetes em fábrica. Em simultâneo com os ensaios de resistência à 

flexão dos provetes foi registada a sua dureza superficial apresentando uma variação 

de 23% entre a máxima e mínima alcançada. Estes resultados estão demonstrados na 

figura 22. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partindo do pressuposto de que a humidade pode ser absorvida e adsorvida 

pelas moldações mediante as condições do meio, foi testada a capacidade do sistema 

não ser tão afetado após a sua cura em fábrica e passagem para um ambiente 

controlado durante 15h. As condições da mistura em questão são descritas na tabela 

12. Os resultados obtidos são apresentados na figura 23. 

 

 Tabela 12. Especificações da mistura da areia furânica autossecativa do sistema 0,92%R 

25%CR 4%CL. 

 

  

  

% Resina % Cat R/L A. Nova (ᵒC) A. Recup. (ᵒC) TA (ᵒC) T.Moldação (ᵒC) HR (%) Areia 

0,92 25/4 13,8 12,8 14 21 82 Mistura 

Figura 22. Efeito da TA e da HR na dureza superficial dos diferentes tipos de provetes 

da areia do sistema 0,92%R 18%CR 7%CL. 
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Os resultados obtidos vão de encontro aos anteriores, apesar de apresentarem 

variações inferiores. Isto pode ser justificado pelos teores anormais de catalisadores 

empregues (29%). O foco do ensaio remete-se para o facto de às 24h de cura, e após 

15h em laboratório, os provetes apresentarem valores de resistência à flexão 

idênticos aos curados em laboratório.  

Os ensaios seguintes fazem jus aos novos teores de resina outrora testados 

(0,93%). As condições da mistura em questão são representadas na tabela 13 e os 

resultados obtidos estão apresentados na figura 24. 

Tabela 13. Especificações da mistura da areia furânica autossecativa do sistema 0,93%R 

25%CR 1%CL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Resina % Cat R/L A. Nova (ᵒC) A. Recup. (ᵒC) TA (ᵒC) T.Moldação (ᵒC) HR (%) Areia 

0,93 25/1 19,5 19,7 13 18 80 Mistura 

Figura 24. Efeito da TA e da HR na resistência à flexão de provetes de areia do 

sistema 0,93%R 25%CR 1%CL. 

Figura 23. Efeito da TA e da HR na resistência à flexão de provetes de areia do sistema 

0,92%R 25%CR 4%CL. 
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Este sistema, comum para baixas temperaturas (areia a elevada temperatura 

por estar a ocorrer o abate das moldações), apresenta valores de resistência à flexão 

que, como visto anteriormente, são mais baixos em comparação com o sistema 

0,92%R, 18%CR e 7%CL contudo, é perfeitamente notada a influência das condições 

atmosféricas para o caso em estudo. 

Outros dos sistemas ensaiados apresentam as condições da mistura descritas 

pela tabela 14 e os resultados obtidos demonstrados na figura 25. 

Tabela 14. Especificações da mistura da areia furânica autossecativa do sistema 0,93%R 

18%CR 7%CL. 

 

 

Apesar do sistema conter mais 0,01%R em relação ao do primeiro ensaio, os 

valores de resistência à flexão obtidos foram inferiores podendo isto dever-se à 

temperatura mais elevada do sistema que, como visto anteriormente nem sempre é 

favorável ao processo. É ainda evidenciado que este sistema não padece da 

influência de HR inferiores a 71%. 

Conclusões: Os resultados obtidos justificam a necessidade de controlar a TA 

e a HR da fábrica uma vez que na generalidade dos ensaios, as elevadas HR 

associadas a baixas TA influenciam severamente o comportamento dos sistemas. Esta 

afetação notou-se principalmente para condições de HR superiores a 80%. 

% Resina % Cat R/L A. Nova (ᵒC) A. Recup. (ᵒC) TA (ᵒC) T.Moldação (ᵒC) HR (%) Areia 

0,93 18/7 18,6 17,2 14 20 71 Mistura 

Figura 25. Efeito da TA e da HR na resistência à flexão dos provetes do sistema 0,93%R 

18%CR 7%CL. 
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As propriedades das misturas com 0,92%R, 18%CR e 7%CL são severamente 

afectadas pela TA e HR de 88%. 

A utilização de misturas com teores de catalisador superior a 26% promovem 

uma menor variação das resistências face aos sistemas usuais. 

O acondicionamento dos provetes em locais com TA e HR controladas promove 

o aumento da sua resistência à flexão, evidenciando que a humidade absorvida 

durante a cura pode ser adsorvida. 

As propriedades das misturas com 0,93%R, 18%CR e 7%CL não são influenciadas 

para HR <71%. Uma vez que este se mostrou como o sistema mais sensível pode-se 

transpor para os restantes sistemas que para HR <70% não existem problemas 

significativos na reação de cura das moldações.  

Ações:  

 É necessária uma especial atenção aos sistemas de ligantes utilizados durante 

o inverno, nomeadamente para HR superiores a 80%. Para tal o termo 

higrómetro colocado na zona da moldação pode ser usado como auxiliar; 

 O uso de teores de 18%CR e 7%CL deve ser evitado para HR superiores a 80%; 

 O uso dos sistemas com 25%CR e 1%CL deverá ser contornado por teores 

superiores em CL para temperaturas e HR desfavoráveis; 

 Deve ser estudada a instalação de um sistema de acondicionamento das 

moldações a TA e HR controlada durante o inverno. 

 

5.3.3 Influência das Condições Atmosféricas no Arrefecimento das Tintas na 

Moldação 

Atendendo à bibliografia, o objetivo do ensaio passa por determinar por 

aproximação o tempo total de secagem da tinta aplicada às moldações (tinta rosa) 

por via de um pirómetro por infra vermelhos variando alguns dos fatores que podem 

influenciar o seu arrefecimento, nomeadamente as condições atmosféricas e o tipo 

de arrefecimento aplicado às moldações. Os resultados obtidos para as diferentes 

condições de ensaio estão apresentados na figura 26. 
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Os resultados obtidos permitem concluir que para HR de 66% o tempo de 

secagem (até à temperatura ambiente) aumenta cerca de 30% comparativamente 

com os valores de TA e HR testados. O facto dos provetes não pintados apresentarem 

um decréscimo da sua temperatura com o tempo é justificado pela reação 

exotérmica de polimerização. É ainda possível concluir que, uma vez registadas TA 

mais elevadas (18°C) não é necessário fornecer tanta energia ao sistema para que se 

dê a evaporação do solvente, resultado da redução da temperatura inicial aquando 

do início do ensaio. 

De acordo com a bibliografia, os tempos de secagem após ignição do solvente 

podem ser reduzidos pela passagem de ar quente sobre a moldação contudo, a 

Ferespe utiliza ar comprimido com o objetivo de limpar as areias da área de pintura 

acabando por induzir ao arrefecimento da mesma. Os resultados do ensaio realizado 

com arrefecimento normal e com a utilização de ar comprimido estão demonstrados 

na figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Perfil de temperatura dos provetes de areia pintados por 

pulverização com a tinta rosa para diferentes TA e HR. 
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Ainda em comparação com os resultados anteriores, a figura 27 permite 

concluir que para uma HR de 77%, o tempo de arrefecimento da tinta é superior a 1 

hora visto que, durante o ensaio, não atingiu a TA.  

Relativamente ao processo de arrefecimento, o tempo de arrefecimento para 

a tinta arrefecida com ar comprimido (Tinta Soprada) mostrou-se inferior à tinta 

arrefecida naturalmente e após ignição do solvente (Tinta Não Soprada), uma vez 

que esta tende em alcançar a TA cerca de 35 minutos após a sua queima.  

Conclusões: A HR e o modo de arrefecimento da tinta das moldações afetam 

o tempo até estas alcançarem a TA podendo levar a que a atmosfera criada dentro 

da moldação, caso não seja previamente ventilada, origine um processo de 

condensação que afetará a qualidade superficial dos fundidos e a possível 

incorporação de defeitos gasosos.  

Ações: Para as cadências de produção da empresa, o tempo de secagem da 

moldação até alcançar a TA com o processo atualmente aplicado é impraticável 

tornando imperativo que sejam direccionados esforços para acelerar o seu processo 

de secagem através de câmaras de ventilação forçada a ar quente.  

Uma prática que poderá ser recorrente é a utilização do pirómetro por infra 

vermelhos de modo a que, e tal como a pesquisa bibliográfica indica, apenas se 

aplique a camada seguinte de tinta após a anterior ser arrefecida abaixo dos 37ᵒC.  

Figura 27. Perfil de temperatura dos provetes de areia pintados por 

pulverização com a tinta rosa com diferentes tipos de arrefecimento. 
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5.3.4 Influência das Condições Atmosféricas na Teor de Água da Areia e da 

Tinta  

 Estudos realizados no âmbito desta dissertação comprovam que existe uma 

evolução na resistência à flexão dos provetes curados em laboratório 

comparativamente com os curados a altas HR. Isto reforça a teoria de que para altas 

HR dá-se a diminuição da taxa de evaporação de água durante a reação de cura da 

moldação impossibilitando o devido alcance da sua resistência mecânica.   

Advindo da referência anterior, o presente estudo tem como objetivo 

quantificar a presença de humidade na areia e na tinta aplicada às moldações 

mediante a alteração das condições atmosféricas. Foram ainda testados os diferentes 

métodos de arrefecimento da tinta anteriormente referidos de modo a quantificar a 

quantidade de água por elas induzidas no sistema conforme as condições de ensaio. 

A figura 28 apresenta as curvas de evolução do teor de água com a HR nas 

diferentes amostras recolhidas a uma média de TA de 18°C, testadas na balança de 

humidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos justificam em primeira instância, a tendência comum a 

todas as amostras testadas para o ganho de água com aumento da HR.  

A areia não ligada apresenta o menor valor em teor de água: 0,13% a 40% HR e 

de 0,18% a 80% HR (próximo do limite de 0,2% admissível). Naturalmente, a após 

mistura apresenta teores de água superiores sendo que estes valores são claramente 

afetados com o aumento da HR isto é, o teor de água é de 0,24% a 40% HR e 0,36% a 

80% HR. O teor de água na tinta também varia conforme a HR e apresenta um 

Figura 28. Curvas de evolução do teor de água com a HR nas amostras de 

areia não ligada, areia ligada (após mistura) e da tinta para TA médias de 

recolha das amostras de 18°C. 
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comportamento semelhante às areias não ligadas contudo, possui teores em água 

mais elevados nomeadamente de 0,18% a 40% HR e 0,25% a 70% HR. 

 Partindo do pressuposto de que o arrefecimento das tintas com o ar 

comprimido leva à sua maior absorção de humidade nos dias com elevadas HR, a 

figura 29 procura relacionar o efeito do arrefecimento das tintas por este método 

com o teor de água presente nas amostras para diferentes HR e para tempos de 

estágio distintos à TA após a sua recolha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos permitem concluir que o teor de água na tinta diminui 

conforme o aumento do seu tempo de estágio e para HR inferiores. O tipo de 

arrefecimento das tintas também influencia o seu teor em água uma vez que para HR 

superiores a utilização do ar comprimido induz à absorção de humidade atmosférica. 

Contrariamente a esta desvantagem, para HR inferiores (40%) o arrefecimento por 

este método para além de reduzir a captação de humidade, diminui o teor de água 

na tinta em cerca de 17%.  

Conclusões: O aumento da HR induz a uma maior teor de água na areia não 

ligada, ligada e a tinta utilizada na pintura das moldações. 

A utilização do ar comprimido deve ser o mínimo possível em dias mais frios 

(HR mais elevadas) sob pena de incorporar humidade na tinta. Por outro lado, esta 

técnica deve ser aplicada em dias mais quentes (HR mais baixas) uma vez que 

promoveu a diminuição do teor de água das amostras. 

Ações: As conclusões obtidas levam a que em ensaios futuros equacionem a 

introdução de um sistema de secagem por ar quente forçado uma vez que o processo 

atual induz à introdução de uma maior quantidade de água no sistema em dias com 

Figura 29. Relação entre o teor de água e o processo de secagem das tintas de 

pintura das moldações com a HR para diferentes tempos de estágio à TA. 
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elevadas HR. Seria também importante testar este tipo de sistema após a 

desmoldação uma vez que a areia ligada é fortemente afectada pela HR podendo 

desde logo diminuir o problema nesta fase do processo.  

5.4 Processo de Enchimento das Moldações 

5.4.1 Influência dos Parâmetros do Enchimento na Dureza Superficial das 

Moldações 

Durante o acompanhamento do processo de enchimento das moldações foi 

notado que alguns dos fatores que influenciam a qualidade superficial dos fundidos 

estão relacionados com a técnica de enchimento do operador, a uniformidade da 

distribuição e a compactação da areia nas caixas de moldação (figura 30). Para 

proceder à sua análise, a conformidade destes parâmetros foi estudada através do 

ensaio expedito que é a medição da dureza superficial das moldações.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 31 exemplifica as zonas controladas numa determinada moldação. As 

figuras 32 e 33 apresentam os resultados de dureza obtidos na moldação cuja meia 

moldação superior, neste caso de maior volume e com camisas exotérmicas, foi cheia 

em 1º e em 2º lugar, respetivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Qualidade superficial de um fundido resultante da 

areia mal compactada na moldação. 
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Os resultados obtidos demonstram que as durezas das meias moldações não 

são uniformes e variam mediante a ordem do seu enchimento ou seja, a meia 

moldação enchida em 1º lugar apresenta uma média de durezas superficiais 

superiores. 

Figura 31. Moldações cujas durezas superficiais foram registadas. A 

vermelho e a azul assinalam-se as zonas controladas.  

Figura 32. Perfil de durezas da moldação - meia moldação superior cheia em 1º lugar. 

Figura 33. Perfil de durezas da moldação – meia moldação superior cheia em 2º lugar. 
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A diferença de durezas entre meias moldações é um claro sinal da falta de 

homogeneidade da mistura ao longo de todo o período de enchimento (figura 34). 

Ensaios paralelos e relacionados com a evolução da temperatura da mistura com o 

tempo de cura reforçam a justificação anterior uma vez que as moldações enchidas 

em 1º lugar apresentaram, em todos os casos, temperaturas superiores após a 

desmoldação, sinónimo da distinta qualidade da mistura entre meias moldações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros dos parâmetros a ter em atenção prende-se com os tempos de vibração 

da placa antes do enchimento completo das moldações. As figuras 35 e 36, 

respetivamente, representam a influência da alteração dos tempos de vibração antes 

e após o enchimento das moldações na sua dureza superficial. 

Figura 34. Exemplo da base de uma moldação enchida em 

2º lugar, cuja mistura pouco homogénea provocou o 

desprendimento de areia. 

Figura 36. Registo das durezas das meias 

moldações com a vibração anterior ao fim do 

enchimento e a distribuição da areia. 

Figura 35. Registo das durezas das meias 

moldações com a vibração após o fim do 

enchimento e distribuição da areia. 
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Os resultados obtidos demonstram que o aumento do tempo de enchimento 

até à vibração da placa resulta num aumento e na maior uniformidade das durezas 

em ambas as meias moldações. 

Os dados até então obtidos e discutidos, incitam a um planeamento das 

etapas de modo a uniformizar a qualidade da mistura entre as meias moldações e se 

possível aumentar a sua dureza com vista à redução do consumo de ligantes quando o 

processo estiver totalmente controlado. O estudo em questão foi relativo à alteração 

dos temporizadores da misturadora que definem os tempos de injecção do CR, CL e 

da resina na areia. De modo a obter uma mistura mais homogénea procurou-se 

injetar todos os componentes com o mínimo de atraso entre eles, reduzindo-se este 

tempo (delay time) de 1,2 para 0,9 e 0,7 segundos. Alguns dos parâmetros ajustados 

nesta secção não serão revelados por questões de confidencialidade.  

Sabendo que a dureza das moldações aumenta caso estas sejam cheias em 1º 

lugar os ensaios que se seguem tiveram em consideração essa condição. Do ajuste 

dos temporizadores, obtiveram-se as médias de dureza de uma determinada 

moldação, registadas na tabela 15. 

 

Tabela 15. Comparação das durezas de uma moldação mediante a diminuição do 

temporizador. 

Temporizador 

(segundos) 

Dureza Média  

Mold. Sup. (1ª) 

Dureza Média  

Mold. Inf. 

Diferença 

Absoluta 

1,2 63,75 42,5 21,25 

0,9 (teste)  65 57,5 7,5 

0,7 (teste) 48,75 46,25 2,5 

 

Em comparação com as configurações até então empregues, a redução do 

delay time levou a uma diminuição clara entre a diferença de durezas das meias 

moldações sinónimo da maior uniformidade da mistura.  

Como anteriormente admitido, o enchimento das meias moldações deveria ser 

iniciado pelas moldações com um maior volume em areia caso contrário seria obtida 

uma maior amplitude entre resultados. Ora, esta afirmação foi sendo reformulada ao 

longo do ajuste dos parâmetros da mistura uma vez que os resultados indicaram que 

o enchimento deverá ser iniciado pelas moldações com camisas exotérmicas, 

calcando a areia em seu redor, independentemente de esta ser ou não a moldação de 

maior volume. Exemplo disto é a amplitude mínima entre durezas resultante aquando 
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do enchimento inicial da moldação superior com camisas exotérmicas apresentada 

pela tabela 16.  

 

Tabela 16. Comparação das durezas de duas moldações mediante a alteração do seu volume 

e a sua ordem de enchimento. 

 

Após os resultados obtidos indiciarem um processo melhor controlado através 

do ajuste do temporizador, surge a necessidade em elevar a dureza das moldações 

com vista à melhoria contínua da sua qualidade. Deste modo partiu-se da ideia de 

que o ajuste dos parâmetros de vibração, cujos detalhes foram relatados 

internamente, ofereceria melhores propriedades a todo o volume de areia. Os 

resultados obtidos pelo ajuste deste parâmetro são apresentados na tabela 17. 

 

Tabela 17. Comparação das durezas de uma moldação mediante a alteração do tempo de 

vibração e intensidade. 

 

Parâmetros 

Dureza Média 

Mold. Sup. (1ª) 

Dureza Média 

Mold. Inf. 

Diferença 

Absoluta 

Tempo Usual 48,75  46,25 2,5 

Ajuste dos Temporizadores 

e Intensidade de Vibração 

 

66,25 

 

52,5 

 

13,75 

 

Pelos resultados obtidos é possível concluir que o ajuste do tempo de vibração 

aumentou a dureza superficial das moldações sem que os desvios obtidos tenham sido 

considerados como significativos para o processo.  

O culminar destas alterações melhorou o processo de desmoldação e a 

qualidade geral da moldação (paredes verticais perfeitas, ausência de cantos 

partidos, etc.) perante a perceção da equipa responsável pelo acompanhamento do 

processo. Prova disso são os resultados obtidos pelos fundidos representados na 

figura 37. 

Durezas Médias  

Mold. Sup.  
Volume Superior 

(camisas) 
 

Mold. Sup. 1ª Mold. Inf. 2ª Diferença Absoluta 

55 52,5 2,5 

Mold. Sup. 2ª Mold. Inf. 1ª Diferença Absoluta 

53,75 65 11,25 

Mold. Sup.  
Volume Inferior 

(camisas) 
 

Mold. Sup. 1ª Mold. Inf. 2ª Diferença Absoluta 

61,7 53,5 9,2 

Mold. Sup. 2ª Mold. Inf. 1ª Diferença Absoluta 

53,3 68,3 15 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados demonstram que as alterações implementadas resultaram numa 

menor quantidade de inclusões (reforço da moldação – menor quantidade de areia 

arrastada pelo metal) e num melhor acabamento, inclusivamente uma menor 

quantidade de areia agarrada nas paredes verticais do fundido. 

Conclusões: O enchimento das caixas de moldação evidenciou alguns 

problemas relativos com a uniformidade da mistura entre meia caixas de moldação. 

Pode-se concluir que a dureza das moldações e a sua uniformidade é afetada pela 

ordem do seu enchimento, caso os tempos de vibração da placa não estejam 

devidamente regulados, pelo atraso na entrada dos componentes na mistura e pela 

vibração da placa e intensidade de vibração da moldação.  

Ações: Com vista os resultados obtidos foi reduzido o valor dos 

temporizadores da misturadora para todas as moldações. Já o tempo de vibração e a 

sua intensidade foram ajustados para as moldações em estudo visto que são 

parâmetros a alterar individualmente. Ainda foi emitida uma ordem de trabalho para 

que o enchimento das moldações com camisas exotérmicas seja realizado em 1º 

lugar. Este estudo ainda carece de melhorias de modo a diminuir ainda mais as 

diferenças de durezas dentre as moldações.  

Figura 37. a) Fundidos anteriores ao aumento do tempo de vibração e diminuição da sua 

intensidade. b) Fundidos após o aumento do tempo de vibração e diminuição da sua 

intensidade. 

b) 

a) b) 

a) 
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Após a melhoria do processo, alguns dos parâmetros que afectam a dureza das 

moldações podem ser registados na ficha de controlo de modo a tomar ações 

correctivas (ponto 10.2 em Anexos). 

5.5 Processo de Pintura das Moldações 

5.5.1 Alteração do Sistema e das Pistolas de Pintura Utilizadas 

 Uma das principais preocupações durante a pintura das moldações prende-se 

com o acabamento por promovido estando directamente relacionado com o sistema 

de pintura utilizado. O acompanhamento do processo tornou evidente que o sistema 

de pintura com o sistema airless juntamente com a bomba de pressão por membrana 

não representava a configuração ideal para o processo em questão já que não 

fornecia a pressão suficiente para pulverizar homogeneamente a tinta. Apesar de ser 

considerado como um sistema que possui uma elevada taxa de transferência e baixo 

desperdício de tinta, a sua elevada taxa de débito pode originar heterogeneidades 

superficiais nas moldações tal como uma rugosidade excessiva. Estes fatores poderão 

originar defeitos gasosos advindos de aglomerados de tinta nas concavidades da 

moldação e agarramento de areias nas zonas mal revestidas.  

O problema enunciado levou ao estudo de sistemas alternativos que o 

pudessem atenuar/resolver. A tabela 18 apresenta algumas das características dos 

sistemas discutidos baseadas nos dados dos fornecedores. As referências das pistolas 

utilizadas não serão aplicadas por confidencialidade.  

 

Tabela 18. Principais características dos sistemas de pintura em estudo. 

 

 

Propriedades/Pistola 

Pistola de Pulverização 

por Gravidade 

 

Pistola Airless 

 

Pistola Pressão de Ar 

Pressão Máxima (bar) 8 354 21 

Máxima Pressão de 

Entrada de Ar (bar) 

 

- 

 

- 

 

7 

Consumo de Ar (L/min) 245 1,47 484 

Amplitude do spray (mm) 320 300 - 

 

 

Observações 

Para qualquer tipo de 

acabamentos na 

indústria; 

Bicos em aço. 

 

Reduzido consumo de 

ar; 

 

 

Alta eficiência de 

pintura; 

 

 

 

Imagem 
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A solução inicial passou por substituir o sistema atual pela pistola de 

pulverização por gravidade. Os resultados obtidos relativos à qualidade superficial 

dos fundidos melhoraram bastante no entanto, a baixa taxa de transferência de tinta 

aliada à névoa provocada durante a aplicação e a resistência dos componentes da 

pistola ao abrasivo da tinta foram os principais fatores de preocupação.   

As figuras 38, 39 e 40 apresentam o efeito destas técnicas de aplicação na 

pintura das moldações e na qualidade superficial do fundido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. a) Riscos de tinta provocados pelo sistema airless. b) Falta de revestimento de 

alguns grãos de areia nas paredes verticais das moldações. 

a) b) 

Figura 39. a) Qualidade superficial de um fundido promovida pelo sistema airless e por 

pincelagem. b) Qualidade superficial do fundido resultante do uso da pistola por gravidade. 

b) a) 

Figura 40. a) Qualidade superficial do fundido promovida pela sistema airless. b) Qualidade 

superficial do fundido resultante do uso da pistola por gravidade. 

a) b) 
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Conforme a evolução e a familiarização com o processo, foi possível ajustar a 

sequência de algumas etapas do processo de pintura de algumas moldações, como 

por exemplo a pulverização de zonas criticas após pincelagem, exemplo da figura 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar dos resultados obtidos com o uso da pistola por gravidade, o fator de 

quebra de produtividade deve-se ao enchimento manual do seu reservatório. A nova 

pistola por pressão de ar interveio com as vantagens da pistola por gravidade aliando 

uma velocidade de pintura superior. Uma vez instalada, a nova pistola induziu a 

ajustes na bomba utilizada para sugar e fornecer-lhe a tinta. Esta também necessitou 

de ser acoplada ao sistema de ar comprimido e regulada segundo a pressão de 

trabalho requerida.  

A qualidade superficial das moldações e fundidos promovida pelo novo sistema 

foi idêntica à oferecida pela pistola por gravidade tendo como principal diferença a 

maior velocidade de pintura. Os problemas encontrados na sua aplicação foram 

devido ao elevado débito de ar fornecido que impossibilitou o controlo total da 

aplicação da tinta. Este problema foi mais tarde resolvido com a aquisição de um 

bico de menor diâmetro que, como será demonstrado mais à frente, melhorou o 

controlo da pintura e a profundidade de penetração da tinta nas moldações. 

5.5.2 Influência da Pintura na Resistência à Flexão das Moldações 

O processo de pintura das moldações é uma das etapas mais importantes em 

todo o processo de produção de moldações, principalmente quando e como é o caso 

Figura 41. A verde, o resultado da aplicação da tinta por pulverização após 

pincelagem. A vermelho, o resultado da aplicação da tinta por pincelagem 

após a pulverização. 
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da Ferespe, se vazam aços a temperaturas extremamente elevadas e agressivas para 

as propriedades da tinta e da areia adjacente.   

Uma vez que as moldações são pintadas por diferentes técnicas de aplicação 

e, sabendo que o efeito protetor das tintas aplicadas é eficiente por um curto 

período de tempo quando em contacto com o metal [44], o objetivo do presente 

estudo é o de relacionar o tipo de pintura com a possível afetação da resistência 

mecânica das moldações que, em certos casos, poderá levar a defeitos superficiais 

nos fundidos.  

Na tabela 19 foram registadas as espessuras da camada de tinta promovida 

pelas diferentes técnicas estudadas e a sua respetiva densidade.  

 

Tabela 19. Espessura da camada de tinta promovida por cada técnica de pintura e respetiva 

densidade. 

Técnica Densidade (°Baumé) Espessura da Camada (µm) 

Pulverização da Tinta Rosa 76 275 – 300 

Pulverização da Tinta Branca 76 250 – 275 

Pulverização e Pincelagem da Tinta Rosa 76 225 – 250 

Imersão a 80% da Altura do Provete 50 200 – 225 

Imersão a 100% da Altura do Provete 50 200 – 225 

 

Os resultados de resistência à flexão obtidos por via das diferentes técnicas 

de aplicação da tinta estão demonstrados na figura 42. 

 

Figura 42. Influência das técnicas de pintura com a tinta rosa na resistência à flexão 

dos provetes de areia furânica autossecativa. 
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Os resultados obtidos confirmam a pintura por pulverização e pincelagem 

como a técnica que melhores propriedades mecânicas oferece à moldação. Apesar da 

técnica por dupla imersão total dos provetes ser nefasta para as suas propriedades 

mecânicas, esta é maioritariamente aplicada na pintura dos machos (pontualmente 

nas moldações) o que obviamente não é passível de comparação com o tipo de areia 

usada em ambos os casos. 

Apesar da técnica por pulverização e pincelagem promover a maior resistência 

mecânica das moldações, não oferece o acabamento superficial concedido apenas 

pela técnica de pulverização. A técnica por pulverização e pincelagem é 

normalmente aplicada em moldações cuja necessidade dita um maior reforço da 

pintura nas zona críticas, passivas de reagir com o metal líquido bem como em zonas 

de difícil acesso pela pistola.  

A aplicação da tinta por pulverização é, muito devido aos novos sistemas de 

pintura utilizados, a técnica que promove o melhor acabamento superficial do 

fundido aliando ainda a baixa espessura de penetração da tinta nas camadas sub 

superficiais da moldação (diminui o volume de areia afetado pelo solvente da tinta). 

As figuras 43 e 44 obtidas com recurso a uma lupa a uma ampliação de 4x e medidas 

a média das espessuras da camada de tinta com recurso ao software de análise de 

imagem denotam as diferenças acima referidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Profundidade de penetração da tinta rosa pela técnica de mergulho. a) Imersão a 

80% da altura – 1060µm. b) Imersão a 100% da altura – 2520µm. 

a) b) 
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Visto que são utilizadas dois tipos de tintas na linha de pintura foi testada a 

sua influência na resistência mecânica das moldações advinda do tipo de pintura e 

tinta aplicada às moldações. A técnica de pintura com a tinta rosa foi processada 

com o novo sistema de pulverização por pressão de ar enquanto que a pintura com a 

tinta branca foi realizada com o sistema de pulverização por gravidade. Os resultados 

obtidos são demonstrados na figura 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos apontam que ambas as tintas oferecem uma resistência 

à flexão superior à dos provetes não pintados até às 8 horas de cura. A tinta branca 

Figura 44. a) Profundidade de penetração da tinta pela técnica de pulverização – 735µm. b) 

Profundidade de penetração da tinta rosa pela técnica de pulverização e pincelagem – 

760µm. 

a) b) 

Figura 45. Efeito do tipo de tinta aplicada por pulverização na resistência mecânica 

da moldação ao longo de 24 horas de cura. 
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apresenta valores de resistência à flexão mais elevados comparativamente com os 

provetes pintados com a tinta rosa durante as 24 horas de cura. O decréscimo da 

resistência à flexão ao fim de 24 horas de cura relativamente aos provetes não 

pintados é de cerca de 12,5% para os pintados com a tinta rosa e de apenas 4% para 

os com a tinta branca. A justificação mais plausível para esta diferença pode estar 

relacionada com a maior penetração provocada pela pintura com a tinta branca que, 

apesar de ser superior não fragiliza as moldações (figura 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posto que a tinta branca foi aplicada com um bico de diâmetro inferior, foi 

testado um bico de 1,8 mm diâmetro (ao invés do de 2,2 mm utilizado) na aplicação 

da tinta rosa. Os resultados da nova aplicação são demonstrados na figura 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As imagens confirmam que a utilização de um bico com um menor diâmetro 

promoveu a aplicação de uma camada de tinta à superfície do provete mais fina (250 

Figura 46. a) Profundidade de penetração da tinta rosa – 735µm. b) Profundidade de penetração da 

tinta branca – 900µm. 

a) b) 

Figura 47. a) Profundidade de penetração da tinta rosa com bico de 2,2 mm – 735 µm. b) 

Profundidade de penetração da tinta rosa com bico de 1,8 mm – 1050 µm. 

a) b) 
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– 275 µm) em comparação como o bico de 2,2 mm de diâmetro e uma penetração 42% 

superior. Ensaios posteriores confirmam que os provetes pintados com o novo bico 

possuem uma resistência à flexão cerca de 5% superior à do anterior.  

Conclusões: A técnica de pintura que mais afeta a resistência mecânica dos 

provetes é a técnica por imersão devendo esta ser evitada para as moldações com 

areia de mistura. Por outro lado, a que mais favorece as propriedades das moldações 

é a técnica por pulverização e pincelagem apesar de não oferecer a qualidade 

superficial do fundido que somente a técnica por pulverização promove.  

A tinta branca ofereceu valores de resistência à flexão mais elevados ao longo 

do tempo de cura bem como uma menor degradação das propriedades da areia.  

Os bicos das pistolas de diâmetro inferior a 2,2 mm promovem a melhor 

penetração da tinta nos espaços intergranulares da areia sem que esta seja 

severamente degradada. O bico ideal para a pintura por pulverização é o de 1,8 mm 

diâmetro uma vez que conjuga a boa penetração e dispersão de tinta na moldação, a 

boa produtividade e uma menor névoa de tinta durante a sua aplicação 

comparativamente com os bicos de diâmetros superiores. 

Ações: Para que a profundidade de penetração da tinta não seja um factor 

que comprometa a qualidade superficial do fundido, é necessário que as moldações 

sejam vazadas durante um período de 8h de cura e que os bicos das pistolas utilizado 

na aplicação da primeira camada de tinta possua um diâmetro de 1,8 mm de modo a 

dispersar e a promover a sua melhor penetração. Esta prática foi discutida, ensaiada 

e aplicada conjuntamente com os fornecedores. 

5.6 Resultados do Vazamento Experimental  

Com o objetivo de validar a qualidade superficial e a sanidade interna de um 

fundido cuja sua geometria e material (aço inoxidável austenítico) são reconhecidos 

pela empresa como passiveis de induzirem a um maior número de defeitos gasosos, 

foi produzido para o efeito um molde sob forma de meia flange como demonstrado 

na figura 48. 

Figura 48. Caixas de moldação utilizadas para a moldação das meias flanges. 
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No ensaio em questão foi possível, uma vez realizados em datas distintas, 

comparar a qualidade dos fundidos mediante a alteração dos parâmetros do ponto 

5.4.1, bem como a sua sanidade interna inspecionada por radiografia industrial.  

As tabelas 30 e 31 em anexo são referentes aos parâmetros da mistura do 1º 

ensaio e as tabelas 20 e 21 referentes aos parâmetros de moldação, pintura e 

temperatura de vazamento do mesmo. 

Tabela 20. Parâmetros do ensaio de vazamento das moldações 1 e 2. 

Ensaio de Vazamento 1  

Moldação Moldação 1  Moldação 2  

Horas do Ensaio (h) 7  8  

Tempo de Desmoldação (min) 30 13 

Pintura do Macho 1 Imersão Tinta Branca 1 Imersão Tinta Rosa 

Densidade da Tinta (°Baumé) 50 50 

Espessura da  Camada de Tinta 
Macho (µm) 

25 – 50 25 – 50 

Pintura da Moldação 2 pulverização + 1 pincel 2 pulverização + 1 pincel 

Densidade da Tinta (°Baumé) 72 76 

Espessura da  Camada de Tinta 
Moldação (µm) 

125 - 150 275 – 300 

Temperatura de Vazamento no 
Forno (°C) 

1680 1680 

 

 

Tabela 21. Parâmetros do ensaio de vazamento das moldações 3 e 4. 

Ensaio de Vazamento 1  

Moldação Moldação 3  Moldação 4  

Horas do Ensaio (h) 13  14  

Tempo de Desmoldação (min) 11 13 

Pintura do Macho 1 Imersão Tinta Branca 1 Imersão Tinta Rosa 

Densidade da Tinta (°Baumé) 50 50 

Espessura da  Camada de Tinta 
Macho (µm) 

25 – 50  25 – 50 

Pintura da Moldação 2 pulverização + 1 pincel 2 pulverização + 1 pincel 

Densidade da Tinta (°Baumé) 72 76 

Espessura da  Camada de Tinta 
Moldação (µm) 

125 - 150 275 – 300 

Temperatura de Vazamento no 
Forno (°C) 

1680 1680 
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As figuras 49 e 50 demonstram os fundidos resultantes dos ensaios acima 

descritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relativamente à qualidade superficial dos fundidos, estes não apresentam 

uma grande diferença à exceção do fundido resultante da moldação 4, pintada com a 

tinta rosa. No que concerne à sua sanidade interna, estes não apresentaram qualquer 

tipo de defeito gasoso. 

As tabelas 32 e 33 em anexo são referentes aos parâmetros da mistura do 2º 

ensaio e as tabelas 22 e 23 são referentes aos parâmetros de moldação, pintura e 

temperatura de vazamento do mesmo. 

 

 

 

 

 

Figura 49. a) Fundido resultante da moldação 1. b) Fundido resultante da moldação 2. 

b) a) 

a) b) 

Figura 50. a) Fundido resultante da moldação 3. b) Fundido resultante da moldação 4. 
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Tabela 22. Parâmetros do ensaio de vazamento das moldações 5 e 6. 

Ensaio de Vazamento 2  

Moldação Moldação 5  Moldação 6  

Horas do Ensaio (h) 7 8 

Tempo de Desmoldação (min) 13 13 

Pintura do Macho 1 Imersão Tinta Branca 1 Imersão Tinta Rosa 

Densidade da Tinta (°Baumé) 50 50 

Espessura da  Camada de Tinta 
Macho (µm) 

25 – 50  25 – 50 

Pintura da Moldação 2 pulverização + 1 pincel 2 pulverização + 1 pincel 

Densidade da Tinta (°Baumé) 72 76 

Espessura da  Camada de Tinta 
Moldação (µm) 

125 - 150 275 – 300 

Temperatura de Vazamento na 
Colher (°C) 

1636 – 1646 1636 – 1646 

 

 

Tabela 23. Parâmetros do ensaio de vazamento das moldações 7 e 8. 

Ensaio de Vazamento 2  

Moldação Moldação 7  Moldação 8  

Horas do Ensaio (h) 13 14 

Tempo de Desmoldação (min) 14 13 

Pintura do Macho 1 Imersão Tinta Branca 1 Imersão Tinta Rosa 

Densidade da Tinta (°Baumé) 50 50 

Espessura da  Camada de Tinta 
Macho (µm) 

25 – 50  25 – 50 

Pintura da Moldação 2 pulverização + 1 pincel 2 pulverização + 1 pincel 

Densidade da Tinta (°Baumé) 72 76 

Espessura da  Camada de Tinta 
Moldação (µm) 

125 - 150 275 – 300 

Temperatura de Vazamento na 
Colher (°C) 

1636 – 1646 1636 – 1646 

 

As figuras 51 e 52 apresentam os fundidos resultantes do 2º ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. a) Fundido resultante da moldação 5. b) Fundido resultante da moldação 6. 

b) a) 
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A qualidade superficial dos fundidos obtidos no 2º ensaio foi semelhante, à 

exceção do fundido resultante da moldação 8, pintada com a tinta rosa, e que 

apresentou um pior acabamento superficial ao longo do seu ponto quente (interseção 

da geometria superior e inferior), bem como nas suas paredes verticais. É ainda 

importante realçar que a melhoria da qualidade superficial dos fundidos entre 

ensaios e após o ajuste dos parâmetros da área da moldação é evidente. 

Relativamente à sua sanidade interna, estes não apresentaram qualquer tipo de 

defeito gasoso podendo ser um indicativo de um processo melhor controlado (figura 

53).  

 

 

De realçar ainda que alguns destes ensaios foram realizados com teores de 

humidade de 65%, pelo que esta HR não é suficientemente elevada para provocar 

defeitos gasosos nos fundidos. Foram ainda realizados outros ensaios com aços ao 

carbono e super-duplex, obtendo-se de igual modo bons resultados. 

  

Figura 53. Fotografias do fundido obtidas por radiografia industrial. 

b) a) 

Figura 52. a) Fundido resultante da moldação 7. b) Fundido resultante da moldação 8. 
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6. Balanço Global 

O estudo realizado no âmbito desta dissertação deu asas a uma perceção mais 

pormenorizada relativamente ao comportamento dos sistemas autossecativos, pela 

alteração dos teores de ligantes bem como das condições atmosféricas inerentes ao 

processo. Deste estudo resultaram novas perspetivas de aplicação sem que para tal 

fosse percetível a alteração do teor global dos produtos utilizados. Para obter o 

maior conhecimento destas misturas, os ensaios não se circunscreveram a apenas um 

sistemas mas sim a um conjunto destes, incidindo nos que à partida são menos 

recomendados, nomeadamente durante os períodos de menor temperatura. 

A alteração dos teores de resina para 0,93% representou uma intervenção no 

processo que melhorou a consistência e a qualidade das moldações, não só 

comprovado pelos ensaios práticos mas também pelo acompanhamento do processo e 

reconhecimento dos trabalhadores. Uma vez que o limite máximo referenciado pelos 

fornecedores é de 1,3% e, à partida sabendo que os teores elevados de resina são 

usados para moldações de grande dimensão, a sua diminuta alteração para pequenas 

moldações traduzir-se-á em melhorias que futuramente poderão levar à redução dos 

teores de catalisadores. Nos casos estudados, a diminuição do teor de CR face ao 

aumento do teor em CL promoveu o aumento da resistência à flexão dos provetes 

sem que para tal fossem significativamente alterados os tempos de desmoldação. 

Não é novidade para quem estuda este tipo de processo mas os resultados obtidos 

servem para sensibilizar as fundições de que a humidade atmosférica a que as suas 

instalações estão sujeitas no inverno (>80%), retardam a libertação da água 

proveniente da cura das moldações diminuindo a sua resistência mecânica e 

aumentando a probabilidade em causar defeitos gasosos nos fundidos. Este problema 

pode ser resolvido pela alteração das condições de armazenamento das moldações ou 

pelo aumento dos teores de ligantes utilizados (maior custo e perdas ao rubro 

superiores que podem ser contrabalançadas com o aumento da temperatura de 

recuperação térmica) contudo, é sabido que o aumento do tempo de cura irá 

degradar as suas propriedades muito também devido aos solventes utilizados na 

pintura das moldações.  

A elevada humidade atmosférica é também crítica no tempo de secagem das 

tintas superando a 1h até atingir a TA. A humidade residual retida nesta matéria-

prima deverá ser a mínima possível uma vez que é procedido à ignição do seu 

solvente no entanto, foi demonstrado que para além dos seus teores em água 

aumentarem com a captação de humidade a altas HR, aumentam para condições 

idênticas com o atual processo de limpeza e arrefecimento das moldações. A solução 
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Figura 54. Taxa de refugo associada aos defeitos gasosos e de areia agarrada entre 

os meses de fevereiro e maio do ano 2016. 

para esta questão passará por fazer um levantamento acerca dos diferentes 

processos de arrefecimento/secagem das moldações.  

Relativamente à qualidade das moldações, é necessário ter em mente de que os 

tempos de vibração após enchimento devem ser alterados mediante o tipo de 

moldação. Todavia, a maior preocupação relativa ao processo está na uniformidade 

da mistura que não é constante ao longo do tempo de enchimento. Uma vez que os 

teores de ligantes injetados são periodicamente monitorizados/calibrados, o 

problema é remetido para o misturador que após a alteração de alguns dos seus 

parâmetros, bem como os parâmetros da mesa de vibração das moldações, melhorou 

significativamente as sua propriedades e a qualidade superficial dos fundidos. Estes 

resultados poderão alterar o rumo da quantidade de ligantes utilizados nas misturas 

ensaiadas nesta dissertação, com vista à sua diminuição após o controlo total do 

processo. 

Finalmente, a introdução do novo sistema de pintura das moldações ofereceu 

uma “nova cara” aos fundidos da Ferespe permitindo que o acabamento superficial e 

as etapas do processo entrassem numa fase ascendente de melhoria continua. Desta 

metodologia resultou que através de algumas alterações no sistema, foi melhorada a 

penetração da tinta nas moldações reforçando as suas propriedades.  

A figura 54 serve de indicativo para realizar o balanço das medidas 

anteriormente descritas, através da análise da taxa de refugo associada aos defeitos 

gasosos e de areia agarrada nas etapas de inspeção dos fundidos no 1º controlo 

(primeira inspeção das peças após granalhagem) e no 2º controlo (controlo por 

ensaios não destrutivos). 
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Os resultados obtidos apresentam um cenário idêntico ao inicialmente 

descrito na dissertação, neste caso relativo à taxa de refugo associada a estes 

defeitos que tende em diminuir com o aumento da TA e decréscimo da HR ao longo 

dos meses, à exceção do mês de março. Uma explicação plausível para este 

decréscimo está no facto de nesse mês, e recorrendo aos princípios da gestão da 

qualidade, terem decorrido os ensaios para a aquisição das pistolas de pintura que 

naturalmente promoveu o controlo diário e o acompanhamento e a correcção de 

todas as etapas do processo de moldação e pintura. Não se pode ignorar o facto de 

que certos componentes contribuem mais para a taxa de refugo, devendo para um 

estudo mais pormenorizado ser realizado um diagrama de Pareto). A taxa de refugo 

mais baixa foi registada no mês de maio indicativo de um processo que, após todos os 

ajustes apresentados na presente dissertação, se mostrou melhor controlado e que 

certamente se traduzirá numa redução de custos para a empresa. 

Um ponto fundamental e focado anteriormente como fator de melhoria está 

relacionado com a intervenção, em conjunto com o orientador da empresa, em ações 

de formação e sensibilização dos trabalhadores após um estudo aprofundado das 

melhores práticas a ter em conta no processo de moldação e pintura. Desta sessão de 

mútua troca de ideias, resultaram medidas a aplicar que melhoraram todas as etapas 

da produção das moldações e que certamente influenciaram a qualidade dos 

fundidos. 

É também importante salientar que ao longo do período da dissertação, toda 

a informação descrita anteriormente foi cronologicamente emitida para a base de 

dados da empresa sob forma de relatório, perfazendo um total de 17 relatórios com 

propostas de ações a implementar. 
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7. Conclusão 

A resolução/diminuição de problemas associados com defeitos de fundição é um 

processo complexo cujos resultados nem sempre são obtidos a curto prazo. Pela 

experiência recolhida, é exigido um controlo diário e restrito das variáveis que 

afetam os diferentes processo visto que os defeitos podem estar associados com uma 

ou com várias causas inerentes e/ou extrínsecas a estes. Mantendo numa constância 

os padrões de qualidade elevados, a Ferespe requer que estes parâmetros sejam 

eximiamente controlados de modo a competir e a evoluir no mercado internacional.  

Como outrora referido, o estudo dos teores de ligantes num processo cujas 

reações químicas são fundamentais e influenciadas por fatores externos é crucial 

para que sejam determinadas ações que os contrariem, exemplo disso é a afetação 

da humidade atmosférica na resistência mecânica das moldações e no seu teor em 

humidade residual que, tendo em conta os custos e as variáveis que obrigatoriamente 

terão de ser alteradas, podem ser contornadas pela adição de ligantes ou pela 

alteração das condições a que estas são curadas. 

A referência ao processo anterior torna inevitável a inclusão dos processos de 

enchimento e pintura das moldações que afectam distintamente o mesmo. O controlo 

da uniformidade da mistura é fundamental para que não hajam pontos frágeis nas 

moldações que irão comprometer a sua pintura e a qualidade superficial dos 

fundidos. Daí surge a necessidade de controlar o enchimento, a compactação da 

areia e dos sistemas utilizados na pintura para que este conjunto de variáveis 

dependentes não afectem todo o restante processo.  

Em suma, durante a execução deste trabalho prático foram acompanhados o 

processo de moldação e de pintura das moldações procurando algumas das variáveis 

que bibliograficamente, são descritas como passiveis de gerar defeitos gasosos e 

relacionados com a qualidade superficial dos fundidos. Não obstante, foram 

paralelamente desenvolvidas actividades ligadas com o normal curso da empresa 

focalizando-as na área do desenvolvimento do produto (modelação e simulação), 

intervenção em ações de formação e contacto direto com os fornecedores.   
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8. Sugestão de Trabalhos Futuros 

Algumas das sugestões para trabalhos futuros foram, ao longo desta dissertação, 

apontadas nas conclusões e ações de cada tema em estudo no entanto é necessário 

recuperar as mais importantes: 

 Uma vez não tendo referencias para o ADV negativo das areias, será 

interessante estudar a diminuição do teor de catalisador usado sem que 

seja afetado o processo;  

 Estudar a diminuição do índice de finura AFS de modo a aumentar a 

permeabilidade das areias (tendo em conta os limites admitidos e 

referenciados nesta dissertação); 

 Proceder com mais ensaios relativos à alteração dos teores de CR e CL 

para baixas temperaturas (substituir o sistema 25%CR 1%CL), com o 

objetivo de melhorar as propriedades da moldação; 

 Proceder a alterações na zona de armazenamento das moldações de modo 

a direcionar energia térmica produzida pelos fornos; 

 Devido ao tempo escasso e variabilidade das condições atmosféricas 

durante a dissertação, deverão ser realizados mais vazamentos teste com 

diferentes condições; 

 Apesar de não ser uma técnica fomentada no mercado para tintas com 

solventes à base de álcool, alguns estudos admitem que deve ser usado um 

sistema que acelere e que sobretudo certifique a secagem completa 

destas tintas, sendo preferível usar a ventilação por ar quente à aplicação 

estacionária de calor às moldações. Para além desta questão acelerar o 

processo de cura das moldações após desmoldação, carece de ensaios para 

definir o mais vantajoso. Um exemplo deste mecanismo é apresentado na 

figura 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. “Forno” de secagem das 

tintas aplicadas às moldações [46]. 
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10. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 24. Distribuição granulométrica da areia reutilizada da Ferespe e 

respectivo índice de finura AFS. 

Tabela 25. Distribuição granulométrica da areia nova da Ferespe e 

respectivo índice de finura AFS. 
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10.1 Ficha do Registo de Valores da Temperatura e Humidade Relativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Ficha do Registo de Durezas das Moldações 
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10.3 Parâmetros da Mistura Relativos ao Estudo da Influencia da Alteração 

dos Teores de Resina e Catalisadores na Resistência Mecânica e no 

Tempo de Desmoldação 

 

Tabela 26. Parâmetros da mistura com 4%CL em estudo. 

% Resina % Cat R/L A. Nova (ᵒC) A. Recup. (ᵒC) TA (ᵒC) Origem Areia 

0,92 25/4 15,4 12,9 7,8 Mecânica Mistura 

 

Tabela 27. Parâmetros da mistura com 1%CL em estudo. 

% Resina % Cat R/L A. Nova (ᵒC) A. Recup. (ᵒC) TA (ᵒC) Origem Areia 

0,92 25/1 17,3 15,3 9,6 Mecânica Mistura 

 

Tabela 28. Parâmetros da mistura com 0,93%R em estudo. 

% Resina % Cat R/L A. Nova (ᵒC) A. Recup. (ᵒC) TA (ᵒC) Origem Areia 

0,93 18/7 19,1 14,2 13,7 Mecânica Mistura 

 

Tabela 29. Parâmetros da mistura com 0,92%R em estudo. 

% Resina % Cat R/L A. Nova (ᵒC) A. Recup. (ᵒC) TA (ᵒC) Origem Areia 

0,92 18/7 19,1 14,2 13,7 Mecânica Mistura 

 

10.4 Parâmetros da Mistura Relativos ao Ensaios do Vazamento Experimental 

 

Tabela 30. Especificações da mistura de areia furânica autossecativa para a moldação 1 e 2. 

 

 

Tabela 31. Especificações da mistura de areia furânica autossecativa para a moldação 3 e 4. 

 

 

 

% Resina % Cat R/L A. Nova (ᵒC) A. Recup. (ᵒC) TA (ᵒC) HR (%) Origem Areia 

0,93 18/7 20 18,6 12 65 Mecânica Mistura 

% Resina % Cat R/L A. Nova (ᵒC) A. Recup. (ᵒC) TA (ᵒC) HR (%) Origem Areia 

0,93 18/7 22 20,6 22 45 Mecânica Mistura 
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Tabela 32. Especificações da mistura de areia furânica autossecativa para a moldação 5 e 6. 

 

 

Tabela 33. Especificações da mistura de areia furânica autossecativa para a moldação 7 e 8. 

 

10.5 Material e Equipamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Resina % Cat R/L A. Nova (ᵒC) A. Recup. (ᵒC) TA (ᵒC) HR (%) Origem Areia 

0,93 18/7 25,5 20,8 20 45 Mecânica Mistura 

% Resina % Cat R/L A. Nova (ᵒC) A. Recup. (ᵒC) TA (ᵒC) HR (%) Origem Areia 

0,93 18/7 25,5 24 20 40 Mecânica Mistura 

Figura 56. a) Máquina utilizada para realizar os ensaios de flexão. b) 

Caixas padrão para produzir os provetes em areia e o medidor de 

temperatura da areia na moldação. 

a) b) 

Figura 57. a) Balança de humidades utilizada para medir o teor de 

água das amostras. b) Termo higrómetro colocado junto à área da 

moldação. 

a) b) 
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Figura 60. Material necessário para proceder à determinação do ADV das areias. 

Figura 59. a) Durómetro utilizado para registar a dureza superficial das moldações. b) 

Pirómetro por infra vermelhos utilizado no registo da temperatura da areia e da tinta à 

superfície da moldação. 

a) 

Figura 58. a) Hidrómetro utilizado para medir a densidade da tinta. b) 

“Pente” (elcometer) utilizado para medir a espessura superficial da 

tinta à superfície da moldação. 

a) b) 

b) 


