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RESUMO 

Este trabalho surge numa segunda etapa do projeto V6, onde é proposto o 

estudo dos fatores do processo que mais influenciam a formação de porosidades e a 

consequente redução das mesmas, presentes entre os cilindros do bloco de motor V6 

de forma a cumprir as especificações do cliente. Como tal, tendo em consideração 

os resultados obtidos em cada ensaio, procedeu-se ao ajustamento de determinadas 

variáveis no processo de produção desta peça.  

No primeiro ensaio ajustou-se a composição química e, para além disso, 

testou-se a aplicação de uma bacia de vazamento adicional numa moldação na 

tentativa de aumentar a pressão metalostática.  

No segundo ensaio implementou-se a bacia em todas as moldações e 

modificou-se a placa de referenciação da data, corrigindo-se, respetivamente, a 

falta de enchimento e os defeitos causados pelo arrastamento de areias.  

No último ensaio, tal como foi planeado, diminuiu-se a temperatura de 

vazamento, para baixar a contração do banho, durante a solidificação da peça.  

Os resultados demonstram que com a diminuição da temperatura de 

vazamento, a porosidade também diminui mas não o suficiente segundo as exigências 

do cliente. Só com a aplicação de alimentadores no interior dos machos dos cilindros 

é que se conseguiu minimizar os defeitos existentes ao ponto de serem aceites pelo 

cliente. 

 

 

Palavras-Chave 

Ferro fundido de grafite compacta/vermicular (CGI), peça na vertical 

totalmente em areia de macho (VAIC), bloco de motor V6, processo SinterCast e 

análise térmica. 
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ABSTRACT 

The present work emerges in the second stage of the V6 project, in which it 

is proposed the porosity’s redution, present between the cylinders of the engine 

block, in order to satisfy client’s demands. Hence, based on the results obtained in 

each test, certain process parameters were changed.  

In the first test, the chemical composition was modified and it was applied an 

additional pouring basin in an attempt to increase metalostatic pressure. 

In the second test, this pouring basin was implemented in all molds and the 

date marking was changed in order to solve the filling problem and defects caused 

by sand inclusion, respectively. 

Finally, as planned, the pouring temperature decreased in the last test in 

order to reduce the contraction of the liquid in the solidification of the block. 

The results showed that with the lower pouring temperature, the porosity 

decreased but not enough to customer requirements. This problem was only solved 

with the application of feeders inside the cylinder engine core. 

 

 

Keywords 

Compacted/Vermicular Graphite Iron, Vertical All In Core (VAIC), engine block 

V6, SinterCast process and thermal analysis.  
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular 

Dissertação do Mestrado Integrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais e em 

parceria com a empresa Funfrap – Fundição Portuguesa, S.A.. 

1.1. ENQUADRAMENTO 

O ferro fundido compacto, também conhecido por ferro fundido com grafite 

vermicular ou, no termo anglo-saxónico, Compacted Graphite Iron (CGI) foi, 

primeiramente, revelado em 1948. Inadvertidamente, durante a produção de ferro 

fundido nodular, quantidades insuficientes de nodularizantes adicionados ao banho 

levaram à formação de ferro fundido compacto [1, 2].  

As propriedades distintas deste material e, por conseguinte, as tecnologias de 

produção também diferentes, foram apenas reconhecidas e patenteadas por R. D. 

Schelleng em 1965, adicionando-se desde essa data à família dos ferros fundidos. No 

entanto, este facto não ampliou consideravelmente a sua aplicação industrial devido 

às estreitas tolerâncias exigidas à produção, nomeadamente no que se refere aos 

teores de nodularizante e inoculante a adicionar ao banho [1, 3]. 

Durante 1999, como resultado do desenvolvimento de novas tecnologias de 

controlo, surge a primeira produção em série de ferro compacto de blocos de motor. 

Atualmente, estima-se que são produzidos neste material mais de 100 000 toneladas 

por ano de blocos de motor para a Audi, DAF, Ford, MAN, Mercedes, PSA, Volkswagen 

e Volvo [2]. 

A crescente procura por motores de elevado desempenho, durabilidade e 

baixas emissões de poluentes torna o ferro compacto uma das alternativas para o 

cumprimento destes requisitos. Aliás, as suas propriedades únicas garantem uma 

clara vantagem em relação aos materiais atualmente utilizados no fabrico de blocos 

de motor: o ferro cinzento e o alumínio. Tal facto resulta da possibilidade de redução 

da espessura de secção, diminuindo, assim, o peso de um motor mas mantendo a 

resistência mecânica, figura 1 [4-6]. 
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Sendo a Funfrap fabricante de blocos de motor em ferro fundido lamelar, 

surge, desta forma, a necessidade do investimento no ferro compacto através do 

projeto V6 utilizando o processo SinterCast.  

Para além do ferro compacto, este projeto engloba uma outra vertente de 

grande importância e muito recente na área da fundição: o VAIC. Pois, a obtenção 

de peças com paredes finas só é possível através do fabrico da peça totalmente 

envolta em areia de macho.  

Através deste projeto, a Funfrap pretende produzir, em CGI e pelo VAIC, o 

bloco de motor V6, uma peça de grande complexidade. Nos ensaios realizados 

verificou-se a presença de porosidade inaceitável entre os cilindros deste bloco, 

enquadrando-se, neste contexto, o tema da dissertação. 

1.2. OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo a redução da porosidade existente 

entre os cilindros do bloco de motor V6, através da modificação de determinadas 

variáveis do processo, a fim de cumprir as exigências ditadas pelo cliente. 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho encontra-se dividido em 7 capítulos. 

No capítulo 1 destaca-se o objetivo da dissertação e a sua contextualização. 

O capítulo 2 é dedicado não só à apresentação da empresa como também do 

projeto V6, descrevendo o processo de fabrico desta peça na Funfrap, visto que, 

Figura 1 – Diferença de tamanho entre um bloco de motor 
Audi 3.0L TDI em CGI (à esquerda) e um Mercedes 3.0L 350 d 
em alumínio (à direita). 
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varia de empresa para empresa, e detalhando os problemas existentes na sua 

fabricação.  

Já o capítulo 3 é referente à pesquisa bibliográfica efetuada para a realização 

da dissertação. Este capítulo incide apenas sobre o ferro fundido compacto, as suas 

propriedades, produção e controlo do processo, uma vez que não existe bibliografia 

sobre o VAIC. 

No capítulo 4 dá-se início à componente experimental começando com uma 

caracterização dos ensaios realizados e expondo os materiais e as técnicas utilizadas 

para a execução deste trabalho. 

No capítulo 5 apresentam-se os resultados. A discussão dos mesmos encontra-

se descrita no capítulo 6, sendo estes confrontados com a bibliografia. Neste 

capítulo explicam-se, detalhadamente, todos os assuntos relevantes que levaram a 

alterações nos ensaios e que justificam os resultados obtidos. 

Por fim, as conclusões e as sugestões para futuros desenvolvimentos como 

continuidade deste trabalho são apresentadas no capítulo 6. 

  



 

   4 
 

2. A EMPRESA E O PROJETO 

2.1. APRESENTAÇÃO DA FUNFRAP 

A Funfrap, situada em Cacia, no distrito de Aveiro, é uma das sete fundições 

pertencentes ao grupo italiano Teksid. A Funfrap é especializada no desenvolvimento 

e produção de componentes para a indústria automóvel em ferro fundido, 

nomeadamente, blocos de motor, cárteres chapéus, caixas diferenciais, cambotas, 

árvores de equilibragem, cabeças de motor e, minoritariamente, turbinas e turbo-

coletores [7]. 

Os sistemas de gestão da empresa são certificados segundo as normas ISO/TS 

16949, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 50001, correspondendo, respetivamente, à 

qualidade, ao ambiente, à segurança e saúde no trabalho e, por fim, à energia. Além 

disso, tem implementado a metodologia WCM (World Class Manufacturing) cujo 

objetivo fulcral consiste na eliminação de desperdícios. Esta metodologia assenta em 

20 pilares, dos quais 10 são de gestão e 10 são técnicos. Em novembro de 2015, a 

empresa recebeu a medalha de bronze pela metodologia WCM tornando-se na 

primeira fábrica de ferro do grupo FCA a receber este prémio [7]. 

A capacidade produtiva é de 45.000 toneladas por ano, sendo esta, na 

totalidade, para o mercado externo. Os principais clientes são FCA, Renault, PSA, 

OMR-GM e Honeywell [7]. 

2.2. PROJETO V6 

Este trabalho encontra-se inserido no projeto V6 desenvolvido pela Funfrap, 

cujos objetivos são o desenvolvimento de peças com paredes finas e a produção de 

ferro fundido compacto. Daí, a subdivisão deste projeto em duas fases: o VAIC 

(Vertical All in Core) e o CGI (Compacted Graphite Iron). 

A primeira fase do projeto V6 teve por base o controlo do dimensional exigido 

pelo cliente, produzindo-se blocos de motor, na vertical, utilizando 16 machos 

diferentes produzidos pelo processo caixa fria. Estes encontram-se numerados na 

figura 2 e onde, também, se pode visualizar as etapas da montagem dos mesmos. 

Este trabalho enquadra-se na última fase deste projeto sendo esta direcionada 

para a melhoria da sanidade da peça, relacionando-se, diretamente, com o 

enchimento da mesma, a sua composição química, a temperatura de vazamento, a 

sua microestrutura, os defeitos (inclusões e gases) presentes e o desempenho. 
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Figura 2 – Esquema do processo de montagem dos 16 machos do V6.  

1 – Caixa de 
alojamento 1   
2 – Caixa de 
alojamento 2 
3 – Caixa de 
alojamento 3 
4 – Circuito de óleo 1 
5 – Circuito de óleo 2 
6 – Tetos e cilindros 
esquerda 
7 – Tetos e cilindros 
direita 

 

8 - Camisa de água dir. 
9 – Camisa de água 
esq. 
10 – Retorno de óleo 
esq. 
11 – Retorno de óleo 
dir. 
12 – Lateral direita 
13 – Lateral esquerda 
14 – Face acoplante 
15 – Face distribuição 
16 - Tampa 
 

 
1 

 

2 

  

  

  

  

  

  

  

 

3 

4 5 

6 7 

8 9 

10 11 

12 13 

14 15 

16 



 

   6 
  

De seguida, encontra-se descrito o processo empregue na fabricação do V6, 

figura 3, bem como, a caracterização do problema que foi apresentado, para uma 

melhor compreensão do estudo desenvolvido neste trabalho. 

2.2.1. Processo de fabrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Esquema do processo de fabrico do V6. 

2.2.2. Caracterização e localização do problema 

 De forma a compreender as ações tomadas nesta segunda fase do projeto é 

necessário perceber todo um percurso de ensaios antecedentes à realização do 

presente trabalho. 

Os primeiros ensaios ocorreram não na peça em estudo, mas sim, numa peça 

fabricada na empresa, que mais se assemelha ao V6 relativamente à espessura das 

paredes. Estes ensaios ocorreram no sentido de afinar os parâmetros do processo 

necessários para a produção de CGI. Dos ensaios realizados, conseguiu-se obter a 

microestrutura e as propriedades mecânicas pretendidas (zonas indicadas pelo 

cliente): 

Fabrico dos 16 

machos 

Montagem, pintura e 
secagem da tinta de 

macho 

MACHARIA 

Carga no forno 

Estação SinterCast 

Vazamento 

FORNO DE FUSÃO 

COLHER DE 

VAZAMENTO 

Medição da 
temperatura 

Tratamento base 

FUSÃO 

Recolha de amostra 
de análise térmica 

Recolha de amostra 

de análise térmica 

Correção 

Colocação dos machos 
e dos filtros na 

moldação 

Abate 

MOLDAÇÃO 

Corte da gitagem 

Rebarbagem/ 
Acabamento final 

Granalhagem 

ACABAMENTOS 
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 Não é permitida a existência de grafite lamelar; 

 A percentagem de nódulos tem que ser inferior a 20 %; 

 Matriz perlítica; 

 Resistência mecânica superior a 450 MPa; 

 Rp 0,2 superior a 315 MPa; 

 Alongamento superior a 1,0 %;  

 Dureza entre 207 e 269 HB; 

 Grafite lamelar à superfície < 0,5 mm de profundidade.  

Devido à complexidade do V6, surge, por parte da empresa, a necessidade da 

construção de uma maquete para facilitar a montagem dos 16 machos. No dia 13 de 

novembro de 2015 ocorre, então, o primeiro vazamento do V6. Neste ensaio a parte 

superior de todas as peças vazadas ficou severamente danificadas, uma vez que 

ocorreu uma movimentação dos machos circuito de óleo 1 e circuito de óleo 2.  

No vazamento seguinte consegue-se fixar estes machos. Contudo, ocorrem 

problemas de ligação nessa mesma zona: todas as peças apresentaram dificuldades 

no enchimento verificando-se a presença de juntas frias.  

Para tentar colmatar este problema, aumentou-se a temperatura de 

vazamento, de 1400 ºC para 1420 ºC, aumentando a fluidez do metal na tentativa de 

melhorar o enchimento da peça. Após a análise visual das peças, verificou-se uma 

melhoria do aspeto exterior das mesmas mas, ainda assim, em determinadas zonas 

o metal não ficou bem ligado. 

Então, no dia 12 de janeiro, acrescentou-se mais 10 ºC à temperatura de 

vazamento. Esta decisão levou à saída do metal do forno a 1597 ºC ocorrendo a 

queima do termopar. Os termopares foram, imediatamente, substituidos e as peças 

foram vazadas a 1430 ºC. No ensaio seguinte, dia 21 de janeiro, a temperatura de 

ínicio de vazamento foi de 1439 ºC. Neste último ensaio conseguiu-se preencher as 

peças mas, devido ao aumento da temperatura, surgiu uma nova dificuldade: a 

presença de porosidades, inadmissíveis pelo cliente, situadas entre os cilindros do 

bloco. 

No dia 8 de fevereiro, aumentou-se o CE e diminuiu-se o inoculante na 

tentativa de reduzir a porosidade. Neste ensaio obteve-se o enchimento das peças, 

mas apareceram carbonetos na micorestrutura e continuaram as porosidades, figura 

4. 
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No dia 19 de fevereiro estava previsto o envio de duas peças para serem 

maquinadas, fechando, assim, a primeira parte do projeto com as dimensões das 

peças controladas. 

 O presente trabalho começa antes do vazamento para o envio das peças e, por 

isso, a existência desta porosidade entre os cilindros é alvo de estudo e de 

consequente melhoria por forma a validar esta peça segundo as exigências do 

cliente, numa segunda fase do projeto. 

Deste modo, o cliente admite apenas quatro zonas isoladas da peça com 

determinado tipo de porosidade, tendo em consideração as suas dimensões, a sua 

posição e a sua densidade, tabela 1.  

Tabela 1 – Especificações do cliente relativamente à densidade, à posição e às dimensões da porosidade aceite.  

 Tipo de 
porosidade 

Descrição 

S
e
g
u
n
d
o
 a

 

d
e
n
si

d
a
d
e
 

N1 e N2 
Porosidade interdentrítica agrupada observada em microscópio ótico 
(100 x). 

N3 a N5 
Porosidade interdendrítica dispersa, avaliada a olho nu, após 
polimento com uma lixa de 320 mesh. 

N6 a N12 Porosidade interdendrítica dispersa, avaliada a olho nu. 

S
e
g
u
n
d
o
 

a
 p

o
si

ç
ã
o
 

N2 Porosidade máxima permitida nas superfícies selantes. 

N5 Porosidade máxima permitida nas superfícies maquinadas. 

N6/N7 Porosidade máxima permitida em superfícies seccionadas. 

S
e
g
u
n
d
o
 a

s 

d
im

e
n
sõ

e
s 

N5 Tamanho do vazio: < 1 mm; Área máxima permitida: < 100 mm2 

N6 Tamanho do vazio: < 1 mm; Área máxima permitida: < 300 mm2 

N7 
Tamanho do vazio: < 1 mm; Área máxima permitida: < 900 mm2 
Tamanho do vazio: 1 < 2 mm; Área máxima permitida: < 400 mm2 

N8 Tamanho do vazio: 1 < 2 mm; Área máxima permitida: < 900 mm2 

Figura 4 – Ensaio de dia 8 de fevereiro: (a) imagem da microestrutura obtida junto à superfície de 
apoio da cambota; (b) imagem da peça cortada onde se verifica a presença de porosidade. 

(a) (b) 
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3. ESTADO DA ARTE 

Um ferro fundido é uma liga ferrosa cujo teor em carbono é superior a 2 %. Os 

ferros fundidos são, portanto, uma liga Fe-C caracterizada por solidificar segundo 

uma reação eutética [8].  

Este material pode solidificar segundo a reação eutética metaestável, com o 

carbono combinado na forma de Fe3C e com uma superfície de fratura branca e 

cristalina, ou segundo a reação estável apresentando carbono livre precipitado na 

forma de grafite e uma superfície de fratura cinzenta. Consoante as diferentes 

formas de precipitação do carbono (grafite ou carbonetos) e o aspeto da superfície 

de fratura, os ferros fundidos são classificados como ferro fundido cinzento e ferro 

fundido branco [3, 8]. 

A grafite existente no ferro fundido cinzento pode apresentar várias formas, 

tais como na figura 5. A forma I, III e VI corresponde, respetivamente, à grafite 

lamelar, vermicular e nodular. Desta forma, surge, assim, diferentes subtipos de 

ferros fundidos cinzentos: o ferro fundido com grafite lamelar, vulgarmente 

conhecido como ferro fundido cinzento, o ferro fundido com grafite compacta ou 

vermicular e o ferro fundido com grafite nodular [3, 9, 10]. 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Formas típicas da grafite segundo a norma ISO 945:2008 [9]. 

Relativamente às propriedades, o ferro fundido de grafite compacta possui 

propriedades mecânicas superiores às do ferro lamelar, nomeadamente a 

ductilidade, a resistência mecânica e a resistência à fadiga. Além disso, possui uma 

condutividade térmica, capacidade de amortecimento, vazabilidade e 

maquinabilidade superior à dos ferros nodulares, tabela 2 [8, 11]. 
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Tabela 2 – Propriedades típicas de um ferro cinzento, compacto e nodular [3]. 

Propriedades 
Ferro 

cinzento 
Ferro 

compacto 
Ferro 

nodular 

Rm (MPa) 160-320 300-600 400-700 

A ( %) - 1-6 6-25 

E (GPa) 85-130 130-150 160-180 

Energia absorvida à fratura pelo 
ensaio Charpy (J) 

- 3-7 17 

Condutividade térmica [W/(m·K)] 46-59 42-50 33-37 

 

3.1. FERRO FUNDIDO COMPACTO 

O presente capítulo descreve a classificação dos diferentes tipos de ferro 

compacto segundo a norma ISO 16112 e o estudo das propriedades deste material, 

salientando-se que estas são resultado da microestrutura, nomeadamente da forma 

da grafite, do tipo da matriz e dos defeitos presentes. 

3.1.1. Classificação 

Diversas organizações internacionais têm desenvolvido e publicado normas 

sobre o ferro compacto, que especificam as classes deste material em termos de 

resistência à tração e da microestrutura. Em 2006 foi publicada a norma ISO 16112, 

esta utiliza as siglas GJV e especifica cinco diferentes classes de ferro compacto 

segundo a resistência mínima à tração, tabela 3 [2, 9, 11]. 

Tabela 3 - Classes do ferro fundido compacto de acordo com a norma ISO 16112:2006 (Adaptado de [11]). 

Classe 
Propriedades mecânicas 

Rm (MPa)* Rp 0,2 (MPa)* A ( %)* Dureza (HB 30) 

GJV-300 300 210 2,0 140-210 

GJV-350 350 245 1,5 160-220 

GJV-400 400 280 1,0 180-240 

GJV-450 450 315 1,0 200-250 

GJV-500 500 350 0,5 220-260 

*Referem-se a valores mínimos. 

Para além das normas publicadas por organizações internacionais, diversos 

clientes das fundições (OEMs) estabeleceram as suas próprias especificações, 

nomeadamente a Audi, BMW, Caterpillar, DaimlerChrysler, Cummins, Ford, General 

Electric, General Motors, entre outros. Todas as especificações requerem, para a 

produção de cilindros e blocos de motor, um controlo rigoroso da percentagem da 

nodularidade máxima [2]. 
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3.1.2. Influência da grafite nas propriedades do ferro compacto 

O ferro fundido de grafite compacta, cuja morfologia é do tipo III, figura 6, 

apresenta a grafite numa forma intermédia entre a forma nodular e a lamelar. 

Comparativamente com a grafite lamelar, a forma desta é mais curta e mais grossa 

e possui uma forma arredondada nas extremidades. Aliás, a sua forma é exatamente 

como pequenos “vermes” daí a designação de grafite vermicular. A denominação de 

grafite compacta advém da relação largura/comprimento (d/l) que é muito superior 

ao ferro fundido lamelar. Considerando ambas as designações, este tipo de grafite é 

referido, internacionalmente, como compacto ou vermicular [8, 12, 13]. 

A duas dimensões verifica-se a forma de “vermes”, tal como mencionado 

anteriormente. A estrutura obtida por microscopia eletrónica de varrimento (SEM), 

a três dimensões, apresenta as partículas interligadas com os vizinhos mais próximos 

dentro das células eutéticas, figura 6. Esta morfologia da grafite resulta numa 

adesão entre a grafite e a matriz mais forte dificultando, assim, a formação e a 

propagação de fissuras e proporcionando propriedades mecânicas superiores ao ferro 

lamelar [1, 2]. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 – Imagens das microestruturas de um ferro compacto, obtidas em: (a) microscopia ótica (com 10 % de 
nodularidade); (b) SEM [2]. 

 

Tal como se pode verificar pela figura 6, o ferro compacto possui 

invariavelmente alguma grafite nodular, devendo ser inferior a 20 %, ou seja, a 

percentagem restante corresponde na totalidade à grafite compacta, não existindo, 

portanto, grafite lamelar. O aparecimento de grafite lamelar na microestrutura 

provoca um decréscimo de 25 % a 40 % das propriedades mecânicas e pode resultar 

no aparecimento de falhas em serviço [10, 12].  

Com o aumento da nodularidade, a resistência mecânica tem tendência a 

subir, ao invés, a condutividade térmica que tende a baixar. Para algumas aplicações 

(a) (b) 
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deste material, como em coletores de escape, podem conter na sua microestrutura 

até 50 % de grafite nodular sem prejudicar o seu desempenho. Porém, para os blocos 

e cabeças de motor, a nodularidade não pode ser superior a 20 % em zonas 

específicas, devido à combinação das severas solicitações térmicas e mecânicas a 

que está sujeito com a complexidade geométrica e à necessidade da ausência de 

defeitos de contração. Os defeitos oriundos da elevada nodularidade são, 

geralmente, detetados só depois da maquinagem resultando, assim, no aumento da 

taxa de refugo e na diminuição da produtividade. A elevada nodularidade, nas 

cabeças dos motores reduz a transferência de calor levando a falhas por fadiga 

térmica durante o desempenho deste componente em serviço. Nos blocos de cilindro, 

a redução na condutividade térmica causada pela elevada nodularidade, 

acrescentando o aumento do alongamento, eleva o risco da ocorrência de desgaste 

por adesão [10, 12, 14]. 

3.1.3. Influência da matriz nas propriedades do ferro compacto 

A percentagem de perlite existente na matriz deve ser selecionada consoante 

a aplicação, sendo que GJV 300 possui uma matriz totalmente ferrítica e que GJV 

500 totalmente perlítica. Os blocos e as cabeças de motor são produzidos com uma 

matriz essencialmente perlítica [15]. 

Com o aumento da percentagem de perlite verifica-se também um aumento 

da resistência à tração e da dureza e uma diminuição da ductilidade, uma vez que 

as lamelas alternadas de ferrite e cementite constituem obstáculos à movimentação 

das deslocações e à propagação de fissuras. Aliás, um aumento de 20 % no teor de 

perlite representa um aumento de 10 a 15 % na resistência à tração, tal como se 

pode comprovar pela tabela 3 (página 10), quando comparado, a título de exemplo, 

o GJV 400 ao GJV 450 cuja percentagem de perlite é de aproximadamente 70 e 

superior a 90, respetivamente [3, 5].  

Diversos estudos mostram que o teor de perlite é o parâmetro microestrutural 

mais importante que afeta quer as propriedades mecânicas quer a maquinabilidade 

[10]. 

O Cu e o Sn, sendo estabilizadores da perlite, podem ser adicionados por forma 

a contrariar a tendência natural do ferro compacto a solidificar com uma matriz 

maioritariamente ferrítica, tabela 4 [10, 16]. 
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Tabela 4 - Gama de composições químicas da classe GJV 400 e da GJV 450 (Adaptado de [15]). 

Classe 
Perlite 

(%) 
Análise química ( %) 

C Si CE Mn S Mg CeMM Cu Sn 

GJV-
400 

~ 70 3,6-
3,8 

2,1-
2,5 

4,4-
4,7 

0,2-
0,4 

0,005-
0,022 

0,006-
0,014 

0,01-
0,03 

0,3-
0,6 

0,03-
0,05 

GJV-
450 

> 90 3,6-
3,8 

2,1-
2,5 

4,4-
4,7 

0,2-
0,4 

0,005-
0,022 

0,006-
0,014 

0,01-
0,03 

0,7-
1,0 

0,08-
0,10 

 

3.2. PRODUÇÃO DE FERRO FUNDIDO COMPACTO E CONTROLO DO PROCESSO 

Neste capítulo apresentam-se as dificuldades na obtenção deste material, 

bem como, as condições necessárias para a formação da grafite compacta. 

Relativamente às técnicas de produção para a indústria automóvel, são utilizadas, 

essencialmente, duas e estas encontram-se explicadas segundo o método SinterCast 

no capítulo 3.3 do presente trabalho [3]. 

A dificuldade do controlo dos parâmetros na produção de ferros fundidos 

compactos de qualidade tem sido a principal impulsionadora do desenvolvimento de 

processos de controlo para a produção de ferro compacto de qualidade. Empresas 

como a SinterCast têm desenvolvido metodologias de controlo para a produção deste 

material [3]. 

3.2.1. Dificuldades na produção 

A principal dificuldade na produção de ferro compacto reside ao nível da 

quantidade de magnésio (Mg) a adicionar ao banho, figura 7, e nas reações entre 

este e o banho metálico de forma a estabilizar o patamar de produção [10, 17]. 

Adições de Mg, ou de uma liga de Mg, ao metal base modificam a morfologia 

da grafite (tratamento de nodularização) da forma lamelar para a nodular passando 

pela compacta. O crescimento e a morfologia da grafite é influenciada pelo magnésio 

residual, isto é, magnésio que não reage com o enxofre nem com o oxigénio e que 

fica presente no metal líquido [3, 18]. 

O patamar de estabilidade da grafite compacta situa-se, aproximadamente, 

ao longo de um intervalo entre 0,007 - 0,015 % de Mg todavia, na prática, esta gama 

é muito inferior e, a primeira razão para que isto aconteça é que o Mg desvanece 

cerca de 0,001 % em cada cinco minutos [17]. Assim, é necessário evitar a 

aproximação à transição ferro fundido lamelar-ferro compacto, por forma a impedir 

a existência de lamelas na microestrutura [17]. 
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Figura 7 – Patamar de estabilidade do ferro fundido compacto contendo 0,010-0,015 % de S [3]. 

 Uma das formas de ocorrer a perda de Mg é através da reação de 

dessulfuração. Com o aumento de S no banho, o desvanecimento do Mg é mais rápido 

e, como tal, o metal base deve que conter menos de 0,020 % de S para garantir a 

produção de CGI de elevada qualidade. Se este teor de S for superior, a taxa de 

desvanecimento do Mg é também superior causando grafite lamelar nos componentes 

[17].  

 A exigência para a utilização de baixos teores de S, é superior no ferro 

compacto quando comparado com o ferro nodular, visto que é possível no ferro 

nodular um tratamento posterior para compensar a perda de Mg. Já no ferro 

compacto, este Mg adicional aumentaria a nodularidade acima de 20 %, alterando as 

propriedades dos componentes e elevando o risco de aparecimento de porosidade 

conduzindo a elevados custos de produção, tal como referido anteriormente [3, 17]. 

 Na produção de CGI, a grande dificuldade reside no facto de que a gama 

associada à produção deste material não é estacionária. Se os teores de enxofre 

ativos forem elevados deslocam o patamar de estabilidade para a direita, figura 7, 

requerendo teores também superiores de Mg, ao invés, se os teores forem baixos, o 

patamar de estabilidade desloca-se para a esquerda [17]. 

 Em suma, devido à facilidade com que a gama de estabilidade para a produção 

de ferro compacto é alterada, o controlo da composição química do metal líquido 

não é suficiente para o CGI ser produzido em larga escala e de forma fiável, daí que 

um controlo da microestrutura é imperativo e ditará as propriedades e o desempenho 

dos componentes em serviço [17]. 



 

   15 
  

3.2.2. Condições de processamento para a formação de grafite compacta 

A obtenção de grafite compacta é possível através da adição de elementos 

nodularizantes em quantidades insuficientes para a formação de ferro fundido 

nodular, ou através da adição quer de elementos nodularizantes quer anti-

nodularizantes [4, 8, 9]. 

3.2.2.1. Tratamento incompleto com elementos nodularizantes 

Como a adição de elementos esferoidizantes é insuficiente para a obtenção 

na totalidade de grafite nodular consegue-se obter uma forma intermédia, a grafite 

compacta. Os elementos esferoidizantes utilizados neste processo são, 

normalmente, o magnésio (Mg), o cério (Ce) e o cálcio (Ca) [8].  

O tratamento incompleto com elementos nodularizantes é o método utilizado 

pela SinterCast e, que será posteriormente abordado neste trabalho. Adiciona-se, 

através de um fio fluxado, a liga de tratamento de nodularização e de inoculação. 

As quantidades a adicionar são, automaticamente, obtidas através da análise 

térmica. A produção estável, a fácil automatização e a superior maquinabilidade 

tornam este processo vantajoso [7, 14]. 

3.2.2.2. Tratamento com elementos nodularizantes e anti-nodularizantes 

Com este método, torna-se possível transformar grafite esferoidal em 

compacta a partir da adição de elementos anti-nodularizantes, nomeadamente o 

titânio (Ti) e o alumínio (Al). As adições destes elementos são fáceis de controlar 

uma vez que a sua gama de utilização é mais alargada [8, 19]. 

Em determinadas aplicações, a utilização de Ti proporciona ótimos resultados 

contudo, o Ti tem tendência a formar compostos muito duros (TiC e TiN) que 

dificultam a maquinagem e que reduz o tempo de vida das ferramentas, figura 8. 

Desta forma, sempre que sejam necessários processos de maquinagem nas peças em 

CGI, este processo deve ser evitado [4, 18, 20]. 

O S é também um elemento anti-nodularizante. A adição de pequenas 

quantidades de S podem alterar a grafite, de esferoidal para compacta. Num banho 

com 0,025 % - 0,040 % de Mg necessita apenas de uma adição de 0,005 % - 0,015 % 

de S. A adição necessária de S é determinada pelo teor de Mg residual e pela 

velocidade de arrefecimento [8]. 
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3.2.2.3. Velocidade de arrefecimento 

A velocidade de arrefecimento é tão importante como a composição química 

na alteração da microestrutura do produto final. Este é um dos fatores que explica 

como é que uma mesma composição química pode originar estruturas eutécticas 

diferentes dependendo da velocidade de arrefecimento. A diferença nas velocidades 

de arrefecimento pode induzir uma microestrutura totalmente diferente no mesmo 

produto. Com o seu aumento, a grafite altera para a forma esferoidal originando um 

no aumento do número de nódulos e na diminuição da grafite compacta. Nos blocos 

de motor, a distribuição da grafite não é homogénea por todo o componente, devido 

à diferença de espessuras existente, que induz variações significativas na velocidade 

de arrefecimento e solidificação local [3, 8]. 

3.3. PROCESSO SINTERCAST 

A principal ferramenta disponível atualmente para o controlo do processo é a 

análise térmica. Esta permite avaliar, simultaneamente, o carbono equivalente, o 

efeito da nodularização e da inoculação. O estado atual do banho é avaliado através 

de dados obtidos a partir da amostragem. Estes dados são tratados por um modelo 

matemático que processa a informação determinando o carbono equivalente e o 

acerto da quantidade de nodularizante e inoculante a adicionar [3, 19, 20].  

A produção de ferro compacto pode ser feita a partir de um forno de 

vazamento ou partir de uma colher de vazamento. No anexo I podem ser visualizadas 

as representações esquemáticas de ambos os processos [3]. 

Relativamente à produção a partir de um forno de vazamento, o metal base é 

preparado no forno de fusão onde se mede o carbono equivalente por análise 

Figura 8 – Efeito da adição de titânio na vida útil das ferramentas de maquinagem [3]. 

C
o
m

p
ri

m
e
n
to

 d
e
 c

o
rt

e
 (

K
m

) 
p
a
ra

 
u
m

 c
o
rt

e
 d

e
 3

0
0
 µ

m
 

% Titânio 

Velocidade de corte 

150 m/min 
250 m/min 



 

   17 
  

térmica. Posteriormente, o banho metálico é transferido para uma colher de 

tratamento onde se processa o tratamento de nodularização. O comprimento do fio, 

em metros, a ser adicionado é determinado pela amostra de análise térmica. 

Dependendo deste resultado, o fio é automaticamente introduzido com a quantidade 

adicional de magnésio. Após tratamento, o banho da colher é transferido para o forno 

de vazamento. Por fim, é realizado o tratamento de inoculação, também este 

adicionado automaticamente por fio. Após a conclusão desta adição, procede-se, 

então, ao vazamento. Na maioria das instalações de produções em série, o fio fluxado 

está localizado em cima da colher de tratamento para que o vazamento ocorra logo 

após a alimentação do fio estar concluída [17, 18, 21].  

Quanto ao processo de produção através da colher de vazamento, ambos os 

tratamentos realizados ao banho ocorrem na colher. Inicialmente o metal líquido é, 

intencionalmente, subtratado por forma a que sejam adicionadas as quantidades 

necessárias de nodularizante imediatamente antes do vazamento [3, 22]. 

Com a colher de amostras recolhe-se uma amostra do banho. Esta colher é 

colocada por baixo do cartucho e é elevada de modo a que o metal líquido cubra o 

cartucho, figura 9, obtendo-se, assim, a amostra de análise térmica. O design do 

cartucho é determinante na precisão da análise térmica. Como a gama de obtenção 

de ferro compacto estável é tão estreita, é crucial assegurar que todas as diferenças 

na análise térmica sejam atribuídas a diferenças na solidificação do ferro e não a 

variações nas condições das amostragens [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cartucho possui dois termopares contidos num tubo protetor que podem ser 

reutilizados até, aproximadamente, 250 vezes. Com dois termopares, vão ser obtidas 

duas curvas diferentes de análise térmica, sendo que um dos termopares localiza-se 

Figura 9 - Cartucho desenvolvido pela SinterCast [17]. 
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no centro do cartucho enquanto o outro no fundo. Esta disposição proporciona duas 

condições distintas de medição. As paredes do cartucho são revestidas por um 

invólucro reativo que consome o magnésio ativo simulando, assim, o desvanecimento 

do mesmo. Esta simulação permite para prevenir a formação de grafite lamelar e 

também suficientemente baixa para evitar a formação de uma estrutura com nódulos 

a mais [14, 15]. 

As curvas de análise térmica da produção do ferro compacto são adquiridas a 

partir dos cartuchos referenciados anteriormente [3]. 

3.3.1. Parâmetros a Controlar no Processo SinterCast 

Durante a produção de ferro fundido compacto alguns parâmetros têm que ser 

tidos em atenção pois vão influenciar a qualidade do produto final [23]. 

3.3.1.1. Preparação do metal base 

 Controlo do carbono equivalente (CE); 

A gama de teores de Si e C para a produção de CGI é bastante larga. A sua 

adição depende da complexidade da peça e do sistema de alimentação da mesma. 

Em peças de grande complexidade geralmente adiciona-se 4,45 % a 4,55 % de CE, de 

forma a aumentar a precipitação de grafite para compensar a contração da peça 

aquando da sua solidificação. Entre 4,30 % a 4,40 % de CE é possível compensar a 

contração da peça com o uso de alimentadores, uma vez que o tempo de solidificação 

aumenta [1, 24]. 

Existem dois fatores importantes que determinam o tamanho das dendrites, 

particularmente o CE e a velocidade de arrefecimento. Salienta-se, então, que o 

teor de CE ótimo deve estar de acordo com a espessura da secção, assim, evita-se, 

para elevados teores de CE, a flutuação de carbono e, para baixos teores, a excessiva 

tendência de têmpera [24]. 

 Controlo da quantidade de enxofre (S); 

Quanto ao enxofre, este elemento detém, naturalmente, um papel crucial ao 

ajustar a análise inicial. No metal base, a quantidade deste elemento deve ser 

ajustada, preferencialmente, entre os 0,010 % e os 0,012 %. Estes valores conferem 

um bom pré-requisito para a produção de ferro compacto. O não cumprimento desta 

gama de valores pode levar, rapidamente, ao aparecimento de grafite lamelar 
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indesejada ou ao aumento da percentagem de grafite nodular, uma vez que o 

desvanecimento do Mg está dependente da quantidade de S presente [25].  

Os efeitos prejudiciais do enxofre podem ser prevenidos pela adição de Mn 

uma vez que estes dois elementos se ligam e formam sulfuretos de manganês (MnS), 

evitando, assim, a formação de FeS nas fronteiras de grão influenciando 

negativamente a resistência do material [3, 24].  

 Estabilizadores da perlite; 

Elementos como o cobre e o estanho podem ser utilizados para aumentar a 

quantidade de perlite. A quantidade a adicionar destes elementos para uma 

determinada estrutura da matriz são função da espessura da secção. Tipicamente 

são adicionados ao metal base e/ou colher 0,70 - 1,10 % Cu e 0,04 – 0,10 % Sn [1, 

23]. 

Elementos promotores de carbonetos como o manganês e o crómio não são 

desejáveis para estabilizarem a perlite, visto que o manganês por si só já é um fraco 

promotor da perlite e o Cr prejudica a maquinabilidade. Estes elementos devem ser 

controlados precisamente porque aumentam a tendência de têmpera do ferro 

compacto por exemplo, a quantidade de Cr deve ser inferior a 0,01 % [1]. 

 Controlo de elementos residuais; 

O ferro compacto é suscetível a efeitos negativos de elementos como o 

chumbo e o antimónio que podem ser controlados pela adição de terras raras. As 

terras raras podem também beneficiar a produção de ferro compacto na medida em 

que reduzem o desvanecimento do Mg e aumentam o sobrearrefecimento para 

permitir a medição de análise térmica de ferros com maiores teores de CE porque 

fixam o C [23]. 

A presença de Ti no ferro compacto deve ser inferior a 0,02 %. Por vezes o Ti 

é adicionado em peças de secções finas para controlar a nodularidade, contudo, o Ti 

forma carbonitretos muito duros que diminuem a maquinabilidade, como referido 

anteriormente [23]. 

3.3.1.2. Tratamento base 

 Considerações relativas à colher; 

Independentemente do método de tratamento utilizado, a colher não deve 

isolar o metal na bica. Se metal estiver isolado então não vai beneficiar das ações 
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corretivas originando uma não conformidade localizada. Deve existir uma distância 

de cerca de 15 a 20 cm da superfície do metal [23]. 

O tratamento base pode ser executado eficazmente com quase qualquer 

geometria da colher. Contudo, a recuperação de Mg pode ser influenciada pelo 

design. A recuperação/eficiência ótima é conseguida com colheres cujas 

configurações maximizem a profundidade do ferro na colher [23]. 

Para a produção de ferro compacto, não devem ser utilizadas as mesmas 

colheres que se utilizam na produção de ferro cinzento sem se efetuar uma limpeza 

minuciosa das mesmas, visto que podem conter resíduos de S causando uma 

aceleração no desvanecimento do Mg. Além disso, todas as colheres devem ser 

completamente esvaziadas antes da ocorrência de um novo tratamento assim, evita-

se erros, como por exemplo, nos cálculos de adição das ligas de tratamento [23]. 

 Medição da temperatura de vazamento; 

Numa fundição é necessário controlar a temperatura uma vez que esta afeta 

o desvanecimento do Mg. O metal a temperaturas mais elevadas, reduz a 

recuperação de Mg e aumenta o desvanecimento deste elemento por vaporização. O 

elevado desvanecimento do Mg, devido à elevada temperatura de vazamento, 

combinado com maiores tempos de vazamento pode resultar no aparecimento de 

grafite lamelar nas últimas peças vazadas. Por outro lado, temperaturas baixas, pode 

levar à obtenção de uma elevada nodularidade, uma vez que o desvanecimento do 

Mg é menor [23]. 

 Adição de terras raras; 

Uma adição base de terras raras de 1 a 1,5 % da quantidade existente de S no 

banho é suficiente em muitos casos. Adições acima de 3 % devem ser evitadas pois 

pode levar a uma alta nodularidade [23]. 

O aumento da quantidade de terras raras deve ser considerado quando: 

o O índice de inoculação é elevado relativo ao objetivo, depois do 

tratamento base; 

o Quando o CE é elevado (próximo à composição eutética); 

o Se a profundidade do design da colher ou do metal aumenta o 

desvanecimento do Mg; 

o Quando elevadas temperaturas de vazamento são requeridas; 
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o Se o número de moldações vazadas ou o tempo total de vazamento 

requer uma longa resistência ao desvanecimento; 

o Se o teor de S inicial ultrapassa o recomendado, visto que o sulfureto 

de MTR (metais terras-raras) é mais estável que o MgS e, por isso, é um 

fixador estável deste elemento [23]. 

 Métodos para os tratamentos de nodularização e inoculação; 

Os tratamentos de nodularização e de inoculação podem ser feitos através da 

injeção, no banho, de um fio fluxado, fio oco de aço macio cuja espessura pode 

variar desde os 4 a 13 mm e que contém as ligas de tratamento no seu interior. Para 

um teor inicial de enxofre de 0,010 % a 0,012 %, cerca de 8 a 10 m/t são adicionados, 

isto é, 3 a 4 Kg de fio/t. Aproximadamente 60 % do peso total do fio corresponde à 

liga de tratamento a adicionar, isto é 1,8 a 2,4 Kg/t da liga de tratamento. Este 

tratamento demora entre 20 a 30 s [3, 25]. 

Um dos métodos que se pode também utilizar é o Sandwich. As ligas de 

tratamento utilizadas para o ferro nodular podem ser também utilizadas no 

tratamento do ferro compacto sendo que, para este último requer-se menos de 25 % 

da liga utilizada no nodular resultando numa reação menos violenta o que significa 

que o tratamento pode ocorrer diretamente na colher de vazamento, poupando 

tempo e temperatura. Em vez do método Sandwich podem ser utilizados outros 

métodos, como o Tundish, sendo que todos eles têm como base a adição suficiente 

de Mg e/ou RE de forma a combinar todo o S e O presentes e, ainda, para transformar 

a forma da grafite para a compacta. Já o tratamento na moldação, para a produção 

de ferro compacto, não é aceitável [23]. 

3.3.1.3. Correção do CGI 

 Considerações de desvanecimento; 

A correção do Mg é feita automaticamente sendo resultado da análise das 

curvas de análise térmica. Esta compensação é fixada para um desvanecimento 

médio e, por isso, deve-se ter em consideração alterações no tempo de espera antes 

e depois da correção de forma a minimizá-las [23]. 

 Geometria da colher; 
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A geometria da colher influencia a recuperação de Mg sendo que, nas colheres 

mais profundas, a recuperação de Mg é maior contrariamente às colheres mais baixas 

[23]. 

 Presença de escória. 

Se existir uma camada contínua de escória que cubra mais de 50 % da 

superfície do metal deve-se proceder à remoção da mesma antes do tratamento de 

correção. Assim, os fios utilizados na correção não são influenciados negativamente 

pela camada de escória [23]. 

3.3.1.4. Moldação 

 Filtros; 

Para evitar o entupimento utiliza-se filtros do ferro nodular (10 PPI) [23]. 

 Sistemas de gitagem; 

As peças podem ser inicialmente testadas com o sistema de gitagem utilizado 

na produção de ferro lamelar. Depois, pode-se ajustar para produzir peças sãs sem 

alterar as ferramentas, particularmente quando a cavidade é, totalmente, de areia 

de macho, ou seja, cavidade rígida [23]. 

 Acabamento superficial; 

Em geral, o ferro compacto possui um acabamento superficial superior ao do 

ferro cinzento devido à superior tensão superficial dos ferros tratados com Mg [23]. 

 Espessura das secções. 

Para secções finas (geralmente inferiores a 5 mm), a solidificação ocorre mais 

rapidamente e causa uma elevada nodularidade. Esta consequência é, muitas vezes, 

benéfica visto que, a resistência mecânica aumenta e, simultaneamente, os aspetos 

negativos que advêm da existência de elevada nodularidade, como a diminuição da 

condutividade térmica, não são tão críticos na maioria das secções finas [23]. 

3.3.1.5. Métodos de vazamento do CGI 

 Vazamento para outra colher; 

O ferro compacto tratado e corrigido não deve ser vazado para outra colher 

antes do vazamento para a moldação, pois causará perda de Mg e de temperatura. 

Caso a utilização da colher recipiente não possa ser evitada então, deve-se tomar 

algumas medidas, como por exemplo, esta deve ser lavada com algum metal 

contendo Mg antes de ser utilizada [23]. 
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 Considerações sobre o desvanecimento do Mg e da temperatura; 

O vazamento deve estar concluído dentro de um tempo determinado pelo teor 

alvo de Mg, depois da correção, e o desvanecimento esperado. Frequentemente, o 

desvanecimento do Mg no ferro compacto é mais lento do que o desvanecimento 

térmico, isto é, o metal torna-se demasiado frio para vazar mesmo antes de o 

desvanecimento de Mg ser uma preocupação. Daí que, normalmente, a diminuição 

da temperatura torna-se um parâmetro mais crítico para o sucesso do vazamento do 

que propriamente o desvanecimento do Mg. A temperatura do metal deve ser 

preservada não só na colher como também em todo o processo de produção. Assim 

sendo, pode-se, por exemplo, pré-aquecer a colher com metal antes do começo da 

produção, minimizar o tempo e o número de operações de remoção da escória e 

cobrir a colher com uma tampa removível ou isolante de fibra cerâmica durante o 

transporte e manter a tampa durante a análise [23]. 

 Duração do processo. 

A duração do processo SinterCast é, tipicamente, 6 a 7 minutos desde o início 

do tratamento base até a correção estar completa. O tempo para o início do 

vazamento depende de fábrica para fábrica, no caso da Funfrap, demora mais cerca 

de 2 minutos até ao início do vazamento [23]. 

3.3.1.6. Garantia da qualidade 

 Avaliação da microestrutura; 

Para a avaliação da forma e densidade da grafite, podem ser vazados provetes 

separadamente apenas antes da última moldação, provetes obtidos a partir de 

tarugos vazados acoplados ao fundido e provetes obtidos a partir do próprio fundido 

[23,25]. 
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4. TÉCNICA EXPERIMENTAL 

Neste capítulo encontra-se descrito os ensaios realizados, bem como, os 

materiais, técnicas, métodos e equipamentos que foram necessários para a 

realização deste trabalho.  

4.1. CARACTERIZAÇÃO E PLANIFICAÇÃO DOS ENSAIOS REALIZADOS 

No início da realização desta dissertação foi construído um plano de ensaios 

sendo este ajustado consoante os resultados obtidos dos vazamentos anteriores. 

Cada ensaio consistiu na modificação de um parâmetro em estudo de forma a 

solucionar os problemas existentes no V6. Assim, foram efetuados três ensaios 

diferentes segundo a disponibilidade da empresa, figura 10. 

 

Figura 10 - Esquema dos ensaios realizados com as respetivas alterações ao processo. 

A metodologia empregue em cada vazamento encontra-se justificada nas 

discussões dos resultados do presente trabalho (capítulo 5). 

4.2. MATERIAIS UTILIZADOS 

Os blocos de motor em estudo foram produzidos em ferro fundido compacto - 

GJV 450. A fusão das cargas ocorreu em fornos de indução com capacidade para 7,3 

toneladas a partir da mudança de carga de uma peça em ferro fundido nodular já 

1º 
vazamento

16-02-2016

Alteração na composição química: diminuição do CE 
e aumento da  % de inoculante. Aplicação de uma 
bacia de vazamento adicional feita em areia de 

macho na última moldação. 

2º 
vazamento

15-03-2016

Aplicação, em cada moldação, de uma bacia de 
vazamento adicional feita em areia de macho. 
Medição da temperatura de vazamento entre 

moldações. Alteração da placa de referenciação 
da data. 

3º 
vazamento

02-05-2016

Aplicação das bacias de vazamento em todas 
as moldações e diminuição da temperatura de 
vazamento. Aplicação de alimentadores numa 

das moldações. Aumento do tempo de secagem 
dos machos. Alteração das caixas dos machos 

face acoplante e face distribuição.
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produzida na empresa. As matérias-primas adicionadas foram o aço de baixo 

manganês, lingote de baixo enxofre, grafite, FeSi, cobre e estanho.  

O metal foi vazado para uma colher que leva 1500 Kg onde se realizou o 

tratamento base e a correção através da adição de fios fluxados, com 9 mm de 

diâmetro, de diferentes composições apresentadas na tabela 5. O tratamento base 

ocorreu através do fio Trimtec Cored Wire 9G6-30RE a uma velocidade de 30 m/s e 

a correção através do Trimtec Cored Wire 9G6-6 e do Trimtec Cored Wire 9N23 a 

uma velocidade de 15 m/s e de 30 m/s, respetivamente. 

Tabela 5 – Composições químicas dos fios fluxados utilizados para o tratamento base e para a correção com as 
respetivas características. 

Produto 
Revestimento 

(mm) 
Mg 

(g/m) 
TR 

(g/m) 
 % Ca  % Al  % Si  % Zr 

Trimtec Cored Wire 
9G6-30RE 

0,40 30 30 - - - - 

Trimtec Cored Wire 
9G6-6 

0,40 12 - - - - - 

Trimtec Cored Wire 
9N23 

0,25 - - 2,25 1,25 75 1,50 

A primeira colher a sair do forno era apenas utilizada para a realização de 

testes de parâmetros, ocorrendo o tratamento base e a correção mas não o 

vazamento. O vazamento sucedia a partir da segunda colher a sair do forno. 

A tabela 6 indica a gama da composição química do metal base nos vazamentos 

efetuados.  

Tabela 6 – Gama de composições químicas ( %) utilizadas nos ensaios. 

C Si CE Mn S Mg Cu Sn 

3,69-
3,83 

2-2,1 
4,48-
4,55 

0,399-
0,42 

0,009-
0,014 

0,011-
0,016 

0,78-
0,83 

0,067-
0,088 

Para a produção desta peça são necessários 16 machos diferentes. As caixas 

de macho e as respetivas ferramentas foram todas desenvolvidas pela Funfrap e, são 

utilizadas pela Maluesp no fabrico desses machos. Depois de produzidos são, já na 

Funfrap, montados, pintados e secos, utilizando tintas de macho e tempos de 

secagem diferentes. 

Em cada ensaio foram vazadas cinco moldações o que corresponde à produção 

de dez blocos de motor, com um peso por cacho de, aproximadamente, 175 Kg. 
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Relativamente à amostragem, esta foi realizada de forma dinâmica com o 

processo de produção, sendo que, no total, foram cortadas cinco peças para raios-X 

e três para a análise da microestrutura e ensaios mecânicos. 

4.3. CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 

Para se proceder à caracterização química, foram obtidas medalhas 

provenientes quer do forno quer da colher. Recorrendo a um espectrómetro Thermo 

Scientific – ARL METAL ANALYSER, realizaram-se as análises químicas às medalhas. 

Para uma obtenção fidedigna da percentagem de carbono e de enxofre, 

triturou-se, cerca de 0,7 g, de uma medalha e fez-se a medição no equipamento 

LECO CS230. Após a obtenção do teor de enxofre através deste equipamento, este 

dado é introduzido no sistema SinterCast antes de qualquer tratamento. 

Além disso, recorrendo ao ATAS (Adaptive Thermal Analysis System) foi 

possível determinar a percentagem de carbono presente, dando uma primeira 

aproximação do carbono equivalente, e compará-la com o valor obtido no LECO 

CS230. 

4.4. SANIDADE DA PEÇA 

4.4.1. Inspeção visual 

A inspeção visual é o método mais básico e comum, é, pois, o primeiro ensaio 

a realizar após o vazamento das peças. Consoante o resultado da inspeção visual às 

peças vazadas, foi selecionada a amostragem para a análise da microestrutura, dos 

ensaios mecânicos e dos ensaios radiográficos. 

Além disso, recorreu-se ao auxílio da lupa e, também, de um endoscópio 

acoplado com um sistema portátil de vídeo, ver anexo II - 1, por forma a verificar o 

interior das condutas e do retorno de óleo.  

4.4.2. Ensaio radiográfico 

Através da radiografia é possível verificar a existência quer de defeitos 

superficiais quer de defeitos internos da peça. Primeiramente, a peça foi pintada de 

cor branca de modo a ser percetível as linhas onde se efetuará o corte. De seguida, 

faz-se o desempeno da peça pelos pontos de partida da maquinagem e acha-se o 

centro da peça. A partir daí, considerado o centro, as linhas são traçadas, utilizando 
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um graminho com riscador, segundo as coordenadas que constam na norma, anexo II 

– 2. 

A peça foi, então, cortada em 9 fatias a fim de não perder detalhe e, de 

seguida, cada fatia foi radiografada recorrendo a uma máquina de raios-x ISOVOLT 

450 HS e, os filmes Fujifilm IX100 35x43cm foram posteriormente revelados através 

da máquina de revelação Colenta INDX 900E e visualizados através de um 

negatoscópio HS NH411. Assim, foi possível classificar, segundo a sua dimensão, 

localização e dimensão, os defeitos presentes nas peças vazadas. 

4.5. CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL 

4.5.1. Microscópio ótico  

Por forma a caracterizar as amostras através da microscopia ótica foi 

necessário, em primeiro lugar, cortar, com o auxílio de uma serra de fita, 4 amostras 

por peça, figura 12. A localização das primeiras três amostras, presentes na figura 

17, foi ditada pelo cliente. Quanto à última, o seu interesse advém do facto de 

representar uma zona fina da peça mas cuja análise não é exigida pelo cliente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Amostras A, B, C e D cortadas e a respetiva localização das mesmas para a análise da microestrutura 
e para o ensaio de dureza. 

Em seguida, todas estas amostras foram retificadas e polidas. O desbaste foi 

realizado com lixas de carboneto de silício até uma granulometria de 1000 mesh. 

Procedendo-se, posteriormente, ao acabamento utilizando panos impregnados com 

uma suspensão de diamante de 6 µm e de 1 µm. 

Após o polimento, analisou-se a grafite utilizando o microscópio ótico Leica 

DMLM equipado com uma câmara Leica MC120HD e, com recurso, ao software Leica 

LAS V4,8 de modo a quantificar a forma, distribuição e tamanho desta. Como tal, 

adquiriram-se imagens de três campos diferentes, por zona especificada, e seguiu-

D D1 
C C1 

B B1 

B2 

A 

A1 A2 
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se uma rotina específica para o vermicular, de acordo com a norma ISO 945-2, que 

contabiliza a grafite segundo a área da partícula a dividir pela área do círculo cujo 

diâmetro é máximo dessa mesma partícula (roundness). Assim, para a grafite 

vermicular (tipo III), a roundness é de 0 a 0,525, para a forma intermédia (tipo IV e 

V) de 0,525 a 0,625 e, por último, a esferoidal (forma VI) de 0,625 a 1. As partículas 

com diâmetro inferior a 10 µm são excluídas.  

Para revelar a quantidade de ferrite e perlite, procedeu-se ao ataque químico 

de todas as amostras. Durante 7 segundos, as amostras foram mergulhadas numa 

solução de nital 4 %. Após esta etapa, tal como se procedeu para quantificar a 

grafite, também, desta vez se adquiriram três campos diferentes e, quantificou-se, 

as fases constituintes da matriz. 

4.5.2. Microscópio eletrónico de varrimento (SEM) e espectroscopia de 

dispersão de energias (EDS) 

 Três amostras obtidas no segundo e terceiro ensaio foram observadas no 

microscópio eletrónico de varrimento S-4100 e a caracterização química das 

porosidades foi realizada através de espectroscopia de dispersão de energias (EDS) 

ambos pertencentes ao Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica 

(DEMAC) da Universidade de Aveiro.  

Esta análise tem em vista a aquisição de imagens microscópicas da porosidade 

existente entre os cilindros do V6, bem como, a análise química dos mesmos. 

4.6. ENSAIOS MECÂNICOS 

4.6.1. Ensaios de dureza Brinell 

As amostras sujeitas à análise da microestrutura foram também sujeitas a 

dureza Brinell, figura 12. Para além dessas quatro amostras - a amostra A, B, C e D 

- também foram submetidas a um processo de desbaste e de acabamento a amostra 

E e F, figura 13.  

 

 

 

 

E F 

Figura 12 - Amostras E e F cortadas e a respetiva localização das mesmas para o ensaio de dureza. 
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Após este polimento e recorrendo a um durómetro da WOLPERT, executaram-

se as indentações observadas. Segundo a norma NP EN ISO 6506-1 2009, a carga 

utilizada foi de 750 Kgf e a esfera de tungsténio com 5 mm de diâmetro. 

4.6.2. Ensaios de tração 

Os ensaios de tração foram efetuados de acordo com a norma EN ISO 6892-1. 

Para a realização destes, retirou-se um provete por vazamento, cuja localização está 

identificada no anexo II - 3. Os provetes foram maquinados por torneamento na 

fábrica e possuem secção redonda com um diâmetro de 6 mm. Primeiramente 

marcou-se o Lo (30 mm) e, de seguida, os provetes foram tracionados utilizando a 

máquina de tração SHIMADZU AG-X 100 kN, anexo II - 3, e o programa TRAPEZIUM X. 

4.7. ENSAIOS COMPLEMENTARES 

4.7.1. Ensaio I – Estudo do desvanecimento do Mg pelo tempo decorrido 

Para se proceder ao estudo do desvanecimento de Mg pelo tempo decorrido, 

retirou-se, a cada 4 minutos, uma amostra para análise química, no LECO CS230 e no 

espectrómetro, e um tarugo para análise da microestrutura. Este ensaio realizou-se 

apenas numa colher após o tratamento de correção. 

4.7.2. Ensaio II – Perda de peso dos machos após o primeiro ciclo de secagem  

 Este ensaio foi realizado nos machos: tetos e cilindros + camisa de água. 

Após um ciclo de secagem, os machos foram pesados. Estes foram inseridos 

novamente numa estufa e, pesados novamente.  
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Neste capítulo apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos de acordo 

com a técnica experimental mencionada anteriormente. 

Os ensaios envolvidos nesta dissertação foram baseados no histórico de 

vazamentos realizados na Funfrap desde novembro de 2015, ver capítulo 2.2.2. – 

Caracterização e localização do problema. Posto isto, primeiro verificou-se se 

ocorriam melhorias ao nível do enchimento das peças com o aumento da pressão 

metalostática e, de seguida, diminuiu-se a temperatura de vazamento, de forma a 

reduzir, assim, a porosidade existente entre os cilindros do V6. 

O plano de ensaios desta dissertação encontra-se nas tabelas 8, 9 e 10. Estas 

tabelas apresentam, primeiramente, os ensaios e as datas em que estes ocorreram, 

as variáveis alteradas em cada um e os principais resultados, exibindo as peças em 

que se realizaram os ensaios. Aliás, este plano é o fio condutor para toda a 

compreensão do presente capítulo estando subdividido em três partes: primeiro 

ensaio, segundo ensaio e, por fim, terceiro ensaio.  

Relativamente ao primeiro ensaio, sublinha-se o facto de que as peças com 

defeito, após a análise visual das mesmas, foram 7. A tabela 8 apresenta todas as 

peças obtidas, referindo as peças nas quais se realizaram os ensaios mecânicos, a 

análise da microestrutura, raios-X e controlo dimensional, ou seja, as peças 4, 5 e 6.  

Já no segundo e no terceiro ensaio, as peças que aparentaram defeitos foram 

3.  As tabelas 9 e 10 são referentes ao segundo e terceiro ensaios e apresentam todas 

as peças obtidas e nas quais se realizaram ensaios mecânicos e raios-X e a 

caracterização estrutural. É possível verificar que o objetivo é alcançado apenas no 

terceiro ensaio, estando as peças 21 e 22 conforme os requisitos do cliente. 

 A composição química obtida nos três ensaios realizados apresenta-se no 

anexo III. Já no anexo IV encontra-se a cartografia utilizada para compreender os 

resultados do ensaio radiográfico. Os resultados da caracterização estrutural estão 

presentes no anexo V e VI.
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Tabela 7 – Plano de ensaios realizado com a respetiva análise das peças vazadas. 

 

Condição Peça 

Análise das peças vazadas Obj. 

 
Defeitos 
visuais 

Micro Desempenho 
Peças boas s/ 

porosidade  Matriz Grafite 
Rm 

(MPa) 
Rp0,2 

(MPa) 
A  

(%) 
Dureza 
(HB) 

Raios
X 

Contr. 
dimen. 

1º 
Ensaio 
(16-02) 

 
Envio 
de 2 

peças 

 

CGI  

- Reposição dos 
parâmetros de CE e 
de CTI. 
 

- Ensaio de uma 
moldação com uma 
bacia de vazamento 
mais alta.  
 
As peças obtidas da 
moldação com a 
bacia de vazamento 
mais alta são a 9 e a 
10, ou seja, as que 
não aparentam 
defeitos visuais. 
 
 
 

1 
Arrastamento 

de areias 
        

0 

2 -         

3 
Arrastamento 

de areias 
        

4 
Arrastamento 

de areias 
      ×  

5 

Arrastamento 
de areias; 
Falta de 

enchimento 
das condutas 

Perlítica 
Sem 

lamelar;  
<20 % nod 

482 336 1,3 
229-
255 

  

6 
Datário;  
Furo na 
conduta 

       OK 

7 
Arrastamento 

de areias 
        

8 
Falta de 

enchimento 
das condutas 

        

9 -         

10 -         
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Tabela 8 - Plano de ensaios realizado com a respetiva análise das peças vazadas (continuação). 

 

Condição Peça 

Análise das peças vazadas Obj. 

 
Defeitos 
visuais 

Micro Desempenho 
Peças boas s/ 

porosidade  Matriz Grafite 
Rm 

(MPa) 
Rp0,2 

(MPa) 
A  

(%) 
Dureza 
(HB) 

Raios
X 

SEM/ 
EDS 

2º 
Ensaio 
(15-03) 
 

CGI  

- Aplicação da bacia de 
vazamento em todas as 
moldações. 
 
- Medição da temperatura 
de vazamento entre 
moldações. 
 
 

VAIC  

- Alteração da placa de 
referenciação da data. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Retorno de óleo 

11 
Macho 
partido 

      ×  

0 

12 -         

33 -         

14 -         

15 -         

16 
Furo no 

RO* 
Perlítica 

Presença 
de 

lamelar 
486 386 2,3 

223-
255 

  

17 -         

18 
Junta 
Fria 

        

19 -         

20 -       × × 

  



 

   33 
  

Tabela 9 - Plano de ensaios realizado com a respetiva análise das peças vazadas (continuação). 

 

Condição Peça 

Análise das peças vazadas Obj. 

 
Defeitos 
visuais 

Micro Desempenho 
Peças boas s/ 

porosidade  Matriz Grafite 
Rm 

(MPa) 
Rp0,2 

(MPa) 
A  

(%) 
Dureza 
(HB) 

Raios
X 

SEM/ 
EDS 

3º 
Ensaio 
(02-05) 
 

CGI  

– Aplicação da bacia em 
todas as moldações. 
 
- Diminuição da 
temperatura de vazamento 
cerca de 20 ºC. 
 
- Aplicação de 
alimentadores numa 
moldação. As peças com 
alimentadores são a 21 e a 
22. 
 
 

VAIC  

- Aumento do tempo de 
secagem dos machos. 
 
- Caixas de macho 
alteradas. 
 
 
* Retorno de óleo 

21 
Furo na 
conduta 

      OK × 

2  
(peça 21 e 

22) 
 

22 -         

23 
Macho 
partido 

Perlítica 
Sem 

lamelar; 
<20 % nod 

510 378 1,5 
229-
255 

  

24 -         

25 -         

26 -         

27 -         

28 -         

29 
Furo no 

RO* 
      × × 

30 -         
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6.1. PRIMEIRO ENSAIO 

O primeiro ensaio desta dissertação começou com o encerramento do capítulo 

da primeira fase do projeto V6 - o dimensional - enviando duas peças para maquinar, 

nomeadamente a 9 e a 10. Estas duas peças possuíam o melhor aspeto visual 

resultado do teste experimental realizado: a aplicação de uma bacia de vazamento 

adicional, apenas na última moldação.  

O planeamento do primeiro vazamento, que ocorreu no dia 16 de fevereiro, 

teve em consideração os resultados obtidos no ensaio antecedente (dia 8 de 

fevereiro). No dia 8, por sugestão da SinterCast, aumentou-se a quantidade de CE e 

diminuiu-se a inoculação, com o objetivo de reduzir a porosidade existente entre os 

cilindros do V6. Segundo a bibliografia, o CE superior a 4,45 % é aconselhado para 

peças muito complexas, como é o caso. Já a inoculação excessiva aumenta a 

tendência de contração do CGI [26]. 

Contudo, a presença de carbonetos (ver figura 4 do capítulo 2.2.2. do 

presente trabalho) na microestrutura e a incapacidade de leitura do sistema 

SinterCast, devido ao CE elevado, levaram à ocorrência de uma reposição de 

parâmetros no primeiro ensaio do presente trabalho. Daí, a modificação na 

quantidade de inoculante, de um índice de 48 para 56, e a diminuição de CE de 4,55 

% para 4,49 %, ver anexo III.  

Os carbonetos surgiram na zona B2, na superfície de apoio da cambota. Esta 

localização é crucial pois poderá levar a problemas de maquinação. Uma das formas 

de evitar a presença de carbonetos é aumentar a quantidade de inoculante. Pois, o 

aumento da inoculação existem, também, mais locais para a germinação da grafite 

e, assim, o carbono existente não precipita na forma de carbonetos. 

Já a diminuição do CE de 4,55 % para 4,49 % foi induzido devido à existência 

de um limite no sistema SinterCast para CE > 4,55 %. Para valores superiores de CE, 

o patamar de liquidus quase desaparece e, uma vez que não há uma separação entre 

o calor libertado pela austenite e pela grafite, o sistema não consegue medir 

independentemente a quantidade de Mg a adicionar, visto que, esta é determinada 

pelo calor libertado apenas da grafite.  

Os restantes elementos que constituem a composição química possuem 

praticamente os mesmos teores, anexo III. Sublinha-se o facto de que o Mg a 

adicionar é função do teor de S do metal base (obtido no LECO CS230). Salienta-se o 
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facto de que os valores da percentagem de C e de S devem ser considerados os 

obtidos pelo LECO CS230, uma vez que são os mais fiáveis. 

Analisando a microestrutura do primeiro ensaio, figura 14 e anexo V, com este 

aumento de inoculante e diminuição do carbono, constata-se que os carbonetos 

existentes anteriormente já não estão presentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando microestruturalmente as restantes zonas, as amostras A e B e as 

zonas C1 e D apresentaram uma nodularidade entre 5 a 10% e uma quantidade de 

ferrite inferior ou igual a 5%. Já a zona C (à superfície), apresentou uma nodularidade 

entre 10 a 20% e a ferrite entre 5 a 10%, figura 15. Por fim, na zona D1 verificou-se 

a presença de 20 a 30% de nódulos e a ferrite entre 10 a 15%, figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 13 - Imagens da microestrutura da zona B2 obtidas no primeiro ensaio: (a) sem ataque; (b) 
com ataque. 

(a) (b) 

Figura 14 - Imagens da microestrutura da zona C obtidas no primeiro ensaio: (a) sem ataque; (b) com 
ataque. 

Figura 15 - Imagens da microestrutura da zona D1 obtidas no primeiro ensaio: (a) sem ataque; (b) 
com ataque. 

(a) (b) 
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Apenas a zona D1 possui uma nodularidade superior a 20 %, figura 16, mas a 

sua análise não é exigida pelo cliente. Esta zona é a mais fina da peça (cerca de 3 

mm de espessura) e, como seria de esperar, verifica-se, nos três ensaios, uma 

quantidade de nódulos superior dispersos e isolados por ferrite, também esta 

superior. Apesar desta zona possuir a mesma composição química que as restantes, 

como representa a zona mais fina, a velocidade de arrefecimento é superior 

causando uma alteração ao nível microestrutural - o número de nódulos aumenta. 

Durante a solidificação, estes nódulos são rodeados por austenite, transformando-

se, depois, em ferrite, aumentando também a quantidade de ferrite nesta zona. 

Os resultados obtidos do ensaio de dureza realizado encontram-se na figura 

17. Verifica-se que estes se encontram entre os valores determinados pelo cliente 

(207-269 HB), sendo que o valor mínimo obtido foi de 229 HB e o valor máximo de 

251 HB.  

 

 

 

Relativamente ao ensaio de tração, os valores obtidos de Rm, Rp 0,2 e A foram, 

respetivamente, 482 MPa, 336 MPa e 1,3 %. Estes encontram-se também entre as 

especificações do cliente (Rm > 450 MPa, Rp 0,2 > 315 MPa e A > 1 %). 

Com este ensaio obteve-se 7 peças sucata de 10 vazadas, nomeadamente as 

peças 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A figura 18 apresenta imagens das peças 3, 4, 5, 7 e 8 onde 

se verifica a existência de defeitos devido à placa de referenciação da data na figura 

18 (a), (b), (c) e (d), à falta de enchimento das condutas na figura 18 (c) e (e) e a 

presença de uma junta fria vísivel na figura 18 (f). 
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Figura 16 - Valores de dureza obtidos do primeiro ensaio. 
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Como a placa de referenciação da data constitui uma saliência pequena e alta 

na meia moldação superior, a compactação da areia não é a melhor e, aquando do 

vazamento, o metal arrasta as areias causando os defeitos visualizados 

anteriormente, figura 18 (a), (b), (c) e (d). 

O levantamento dos machos das condutas poderá explicar a falta de 

enchimento das mesmas, tal se pode comprovar pelo facto de que este defeito foi 

esporádico apenas surgindo nas peças 5 e 8, figura 1 (c) e (e).  

Resumindo, neste primeiro ensaio, a quantidade de CE e o índice de 

inoculação foram alterados obtendo-se a microestrutura exigida pelo cliente, isenta 

de carbonetos. Apesar disso, 7 das 10 peças fabricadas neste ensaio originaram 

sucata apenas com a análise visual do aspeto destas. As duas peças da última 

moldação não apresentaram defeitos visíveis possuindo uma qualidade muito 

superior às restantes, devido à bacia de vazamento aplicada.  

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
Figura 17 - Imagens das peças vazadas no primeiro ensaio, após granalhagem: (a) peça 3; (b) peça 4; (c) peça 5; 
(d) peça 7; (e) e (f) peça 8. 
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6.2. SEGUNDO ENSAIO 

Quanto ao âmbito do CGI, como referido anteriormente, as duas peças da 

última moldação do primeiro ensaio apresentaram uma qualidade superficial muito 

superior às restantes, não se verificando defeitos causados pelo arrastamento de 

areias nem a presença de juntas frias. Assim, neste ensaio, foram aplicadas, em 

todas as moldações, bacias de vazamento adicionais feitas em areia de macho. 

Comparativamente com os ensaios anteriores, o início dos vazamentos foi 

idêntico. Todavia, com a utilização de uma bacia adicional feita em areia de macho, 

mais alta que os chassis, a pressão metaloestática aumentou verificando-se uma 

melhoria no enchimento das peças. 

Neste segundo ensaio ocorreu uma modificação de grande importância 

relativamente à vertente VAIC - a alteração da placa de referenciação da data. Deste 

modo, a placa molde é alterada e a placa de referenciação da data passa a ser escrita 

manualmente no macho da tampa numa fase de investigação e desenvolvimento. 

Para uma potencial industrialização, as possibilidades encontradas foram a: 

 Implementação da placa de referenciação da data na caixa de macho, 

modificando em cada vazamento do mesmo; 

 Implementação de uma placa de referenciação da data feita em areia de 

macho com todas as combinações de dias possíveis e, consoante a data de 

vazamento, são excluídos os restantes algarismos. 

Desta forma, com a alteração da placa de referenciação da data não se 

verificaram defeitos causados pelo arrastamento de areias e, também, com a 

aplicação adicional da bacia de vazamento houve uma melhoria das juntas frias nas 

condutas e uma homogeneização do metal, conseguindo-se obter apenas 3 peças 

sucata, nomeadamente o modelo 11, 16 e 18 de um total de 10 vazadas, figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 

Figura 18 - Imagens das peças vazadas no segundo ensaio, após granalhagem: (a) modelo 11; (b) modelo 16; (c) 
modelo 18. 
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Quanto ao modelo 11, a ocorrência do defeito advém do macho face acoplante 

ter partido na junção com o macho lateral direito.  

Já no modelo 16 verifica-se a existência de um furo no retorno de óleo superior 

que poderá advir do facto de a granalha ter aberto o defeito uma vez que este 

ocorreu numa zona problemática, numa parede fina. Este defeito já ocorreu noutras 

peças fabricadas na empresa. 

A forma do defeito presente no modelo 18 é diferente e indica que o metal 

solidificou antes do enchimento total da peça (junta fria). Esta ocorrência poderá 

advir de uma movimentação do macho circuito de óleo provocando um 

estrangulamento, ou seja, uma zona, mais fina, de difícil passagem do metal. Prova 

disto é o facto de que este defeito surgiu unicamente no modelo 18 e não noutro, 

sobretudo num modelo presente na última moldação, uma vez que esta é vazada a 

uma temperatura mais baixa, ou seja, a fluidez é menor.  

Depois dos cortes às fatias do modelo 11 e do modelo 19 verificou-se a 

presença de porosidade a olho nu, figura 20 e 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

Figura 19 - Imagens da localização da porosidade existente no segundo ensaio: 
(a) no modelo 11; (b) no modelo 19. 
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Nas figuras 20 e 21, o modelo correspondente à primeira moldação apresenta 

a porosidade mais dispersa. Ao invés, a da última apresenta os vazios mais próximos 

uns dos outros e, para além disso, mais próximos ao macho camisa de água. 

Examinando a sua localização, nota-se que esta porosidade surge junto ao macho e 

não no centro, como seria de esperar caso fosse rechupe, que aparece nas zonas 

mais massivas da peça. Assim, como a zona onde aparece a porosidade é envolta de 

areia de macho, pensa-se que a causa desta porosidade poderá ser as bolhas 

formadas aquando da reação do metal com o macho. Tal facto pode ser analisado 

através da figura 21 e da figura VI - 1, que apresentam, em alguns vazios, uma 

superfície esférica e lisa, típica das bolhas.  

Neste momento, ao analisar a localização e a forma destes defeitos nas peças, 

surge a hipótese de que os defeitos que surgem entre os cilindros possam ser fruto 

de uma combinação entre rechupe e bolhas. 

As imagens SEM tiradas às porosidades, bem como, os espetros resultantes da 

microanálise de raios-X encontram-se no anexo VI.  

Através da análise EDS, anexo VI, verifica-se que os elementos que surgem na 

matriz, como seria de esperar, são o Fe, C, Mn e Si. Além disso, verifica-se a presença 

de O, o que indica que poderá existir alguma oxidação na amostra. A análise feita ao 

defeito presente no modelo 19 revela a existência, para além de C, Fe, Si, O, de Al 

e Zn. A existência de Al poderá ser justificada pela presença deste elemento no 

tratamento de correção (na inoculação). Já o Zn pode ser devido à sucata de aço 

adicionada aos fornos. 

Nenhum dos elementos garante que a porosidade analisada dever-se-á a 

bolhas de gás contudo, devido ao ruído existente como se pode comprovar 

(a) (b) 

Figura 20 - Imagens da lupa, da porosidade existente no segundo ensaio: (a) modelo 11; e (b) modelo 19. 
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visualizando o espectro obtido anexo VI - 2, pode estar presente qualquer outro 

elemento e este não ser detetado. 

 Quanto aos raios-X, os modelos analisados foram o 11 e o 20 obtendo-se os 

resultados presentes na tabela 10. 

Tabela 10 - Resultados obtidos do ensaio radiográfico aos modelos 11 e 20 do segundo ensaio. 

 

Analisando os resultados obtidos e com o auxílio da cartografia presente no 

anexo IV, obteve-se 11 zonas isoladas de defeitos localizados entre os cilindros do 

V6.  

No modelo 11 verifica-se a existência de porosidade classificada, segundo a 

densidade, como N6 e N7, tabela 10. A medição das partículas isoladamente revela 

Posição 

Modelo 11 

Fatia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

5k/5l  
N6 

(10x15) 
N6 

(10x10) 
  

N6 
(10x10) 

   

5e/6e   
N7 

(15x20) 
N7 

(20x30) 
N7 

(20x30) 
N7 

(20x30) 
   

5j/6j    
N7 

(10x40) 
     

5m    
N6 

(5x5) 
     

6k      
N6 

(10x15) 
   

4l/4m         
N6 

(20x20) 

 Modelo 20 

Posição 
Fatia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

5f/5g    
N7 

(20x10) 
     

4g/5g     
N7 

(20x35) 
    

4f/4g   
N7 

(10x20) 
N7 

(20x30) 
 

N7 
(20x30) 

   

5k/4k      
N9 

(20x30) 
   

5g/6g        
N6 

(10x15) 
 

5h   
N7 

(15x15) 
      

6l    
N7 

(20x10) 
 

N7 
(20x15) 

   

6m    
N7 

(10x10) 
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que estas últimas possuem um tamanho entre 1 a 2 mm e, por isso, os defeitos 

localizados em 5e/6e nas fatias 4,5 e 6 se encontram fora dos valores permitidos 

pelo cliente. Quanto à porosidade N6, constata-se que o defeito localizado em 

4l/4m, isto é, N6 (20x20), possui uma área superior à permitida. 

 Relativamente ao modelo 20, tabela 10, para além da porosidade N6 e N7 

existe também a presença de porosidade classificada como N9, em 5k/4k, não sendo 

aceite pelo cliente, bem como, a classificada como N7 presente em 4f/4g, na quarta 

e sexta fatia, nem 4g/5g, na quinta fatia. 

Comparando ambos os modelos, constata-se que o modelo da primeira 

moldação possui uma densidade de defeitos inferior aos da última moldação. Se se 

considerar que existem bolhas de gás, quanto maior a temperatura, mais tempo se 

dá para os gases saírem daí, a primeira moldação possuir menos poros que a última 

que é vazada a uma temperatura inferior. 

Quanto à microestrutura, esta revela a presença de pequenas ilhas de grafite 

lamelar na zona A2 e na zona B2, figura 22 e 23, isto é, próximo da camisa de água 

e na superfície de apoio da cambota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 21 - Imagens da microestrutura da zona A2 obtida no segundo ensaio: (a) sem ataque; (b) com 
ataque. 

(a) (b) 

Figura 22 - Imagens da microestrutura da zona B2 obtida no segundo ensaio: (a) sem ataque; (b) com 
ataque. 
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Agora, comparando a zona D1 (figura 24) deste ensaio com o seu antecedente, 

verifica-se uma % de nódulos inferior neste último ensaio com uma nodularidade 

entre 10 a 20% e a ferrite entre 5 a 10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionando o facto da % de nódulos ter diminuído, ao facto de aparecer 

grafite lamelar na microestrutura, pode-se findar que este segundo ensaio ocorreu 

no limiar da transição da grafite vermicular para a grafite lamelar. 

Para se estudar o motivo que levou ao surgimento destes aglomerados de 

grafite lamelar, o primeiro dado a ter em consideração é o índice de magnésio obtido 

pelo sistema SinterCast. Este índice, contrariamente ao que seria de esperar, é 

superior ao do primeiro ensaio - 41 aumenta para 44, anexo III. Esta diferença é 

justificada pela quantidade de S presente no banho, uma vez que o sistema faz 

automaticamente a correção consoante o resultado da % de S, daí que o teor de S 

seja superior neste último vazamento (0,011 % para 0,013 %). Aliás, de um modo 

geral, a composição química é muito semelhante num e noutro vazamento. 

Importa, então, estudar não só o tempo decorrido desde a correção até ao 

vazamento, como também, a temperatura do tratamento. Segundo a bibliografia 

estudada, estas variáveis possuem uma importância significativa, visto que, quanto 

maior for o tempo de espera, maior é a perda de Mg e esta também será tanto maior 

quanto mais alta for a temperatura inicial do banho, visto que, o Mg perde-se por 

vaporização quanto maior for a temperatura do banho e pela reação com o S. 

O tempo decorrido desde a correção até ao início do vazamento, em ambos os 

ensaios, foi de 4 minutos: tempo necessário para recolher uma nova amostra de 

análise térmica, de medir a temperatura da colher e de transportar a colher desde 

a estação SinterCast até à mesa da Mezger.  

(a) (b) 

Figura 23 - Imagens da microestrutura da zona D1 obtida no segundo ensaio: (a) sem ataque; (b) com 
ataque. 
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Entre o início e o fim de vazamento do primeiro ensaio passaram 3 minutos. 

Já o tempo no segundo ensaio foi de 10 minutos, para o vazamento do mesmo número 

de moldações. Esta diferença deve-se ao facto de que neste último vazamento houve 

a medição da temperatura inicial antes do vazamento entre moldações. Ou seja, 

contrariamente, aos vazamentos anteriores nos quais só se procedeu à medição da 

temperatura inicial e a final de vazamento, neste ensaio para além da medição 

dessas temperaturas procedeu-se, ainda, à medição antes da terceira e da quinta 

moldação, com o objetivo de estudar a temperatura de vazamento. Só é possível 

medir a temperatura entre as moldações se a colher for removida da máquina de 

vazamento. Esta modificação implica um gasto de tempo à medida que ocorre o 

desvanecimento do Mg. 

Sabendo que a microestrutura analisada pertence em ambos os ensaios à 

terceira moldação, contabilizando o tempo desde a correção e o vazamento da 

terceira moldação, obtém-se cerca de 6 minutos e de 9 minutos, respetivamente. 

Posto isto, é necessário estudar o desvanecimento do magnésio pelo tempo 

decorrido, se este é, ou não, a razão para o surgimento da grafite lamelar.  

Assim, realizou-se o primeiro ensaio complementar na Funfrap: Estudo do 

desvanecimento do Mg pelo tempo decorrido, descrito no Capítulo 4 da presente 

dissertação. 

Após este ensaio, é possível constatar que só entre os 8 e os 12 minutos após 

o tratamento é que ocorre a perda de 0,001% de Mg. Isto significa que o parâmetro 

do tempo não teve efeito, na totalidade, no resultado da microestrutura, perdendo-

se apenas 0,001% de Mg com a medição da temperatura entre moldações. 

Segundo a bibliografia, o Mg desvanece cerca de 0,001% em cada cinco 

minutos. A diferença entre este valor e os dados do ensaio pode ser devida ao limite 

de deteção do Mg por parte do espectrómetro. 

Agora, considerando o fator do tempo aliado ao aumento da temperatura a 

que ocorre o tratamento poder-se-á explicar o sucedido. Neste último vazamento, a 

colher encontrava-se a uma temperatura mais elevada. Com a colher bem aquecida, 

a temperatura mantem-se alta durante mais tempo e quanto mais elevada é a 

temperatura de tratamento, maior é a perda de magnésio.  

Relativamente aos ensaios mecânicos, como não se verificam diferenças na 

percentagem de perlite nem na espessura entre as lamelas, também não se verifica 
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distinção entre os valores de dureza, figura 25, e de tração alcançados, estando, em 

todos os ensaios, conforme as exigências do cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em suma, do primeiro ensaio para o segundo ensaio, o enchimento das peças 

foi melhorado de forma a ser possível diminuir a temperatura de vazamento no 

terceiro ensaio e eliminar os defeitos causados pela placa de referenciação da data. 

Para isso, a altura da bacia de vazamento foi aumentada e a placa de referenciação 

da data alterada. Estas modificações sortiram efeito produzindo-se, por análise 

visual, 3 em 10 peças sãs. 

 

6.3. TERCEIRO ENSAIO 

A quebra do macho no modelo 11 do segundo ensaio e a dificuldade na 

montagem não só do macho da face acoplante como do macho da face distribuição 

recorrente em todos os ensaios anteriores, levaram a uma modificação na respetiva 

caixa de macho, alterando a forma destes machos e diminuindo folgas. Assim, no 

terceiro ensaio, quanto ao âmbito do VAIC, é possível verificar as alterações feitas 

comparando os machos utlizados no segundo ensaio (figura 26) com o do terceiro 

(figura 27). Desta forma, estes machos deixaram de partir aquando da sua montagem 

e, além disso, não se verificou a presença de defeitos nas peças vazadas, como o 

caso do modelo 11 do ensaio anterior. 
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Figura 24 - Valores de dureza obtidos do segundo ensaio. 
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Também no VAIC houve o seguimento dos machos das camisas no processo de 

pintura e secagem devido à localização e forma dos defeitos que surgiram no 

vazamento anterior. De forma a garantir a perda total de humidade aumentou-se o 

tempo de secagem dos mesmos. Além disso, realizou-se o segundo ensaio 

complementar: Perda de peso dos machos das camisas após o primeiro ciclo de 

secagem, descrito no Capítulo 4 do presente trabalho. Os resultados revelaram que 

apenas um ciclo de secagem é o suficiente para o macho se encontrar devidamente 

seco, verificando-se a perda de apenas 0,08 %, ou seja, segundo o histórico da 

empresa, o macho já estava seco.  

Relativamente ao CGI, o parâmetro modificado foi a temperatura de 

vazamento, havendo uma redução de 1426 ºC para 1405 ºC comparativamente com 

o ensaio antecedente. A escolha da nova temperatura de vazamento foi baseada nas 

na experiência de ensaios já realizados na Funfrap explicados no capítulo 2.2.2 desta 

dissertação. 

Deste modo, com este ensaio e ao inspecionar visualmente as peças vazadas 

consegue-se fixar este parâmetro em estudo, utilizando, numa possível 

Figura 25 – Alteração da forma dos machos face acoplante e face distribuição (terceiro ensaio).  

Figura 26 – Locais onde o macho face acoplante e face distribuição partiam (segundo ensaio). 
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industrialização, a temperatura de 1426 ou 1405 ºC caso se verifique ou não a 

existência de juntas frias na última moldação. 

Os valores alvo referentes à composição química, inclusive os índices de 

inoculante e de magnésio, mantiveram-se os mesmos relativamente aos ensaios 

anteriores tal como se pode verificar pelo anexo III. Apesar da presença isolada de 

aglomerados de grafite lamelar na microestrutura, acima mencionado, não se alterou 

o alvo do índice de magnésio, permanecendo o valor 42. Esta decisão foi assente nos 

seguintes fundamentos: 

 Com a diminuição da temperatura, o desvanecimento do magnésio é inferior. 

Por outras palavras, para a mesma quantidade de magnésio, diminuindo a 

temperatura 20 ºC, espera-se uma microestrutura tendencialmente mais nodular.  

 Por fim, o estudo da influência da temperatura de vazamento só tem 

significado se se apenas houver a variação de um único parâmetro. Com a 

modificação do teor de magnésio e, também, da temperatura, os resultados obtidos 

podiam ser oriundos de qualquer um dos fatores ou da combinação de ambos, 

impedindo que se fixe qualquer um dos parâmetros. 

Neste ensaio as zonas A2 e B2 não apresentaram grafite lamelar, figuras 28 e 

29. Sublinha-se que neste vazamento não se mediu as temperaturas de vazamento 

entre as moldações, ou seja, o tempo de espera foi menor, consumindo menos Mg. 

Além disso, a colher utilizada, no momento do tratamento, não se encontrava a uma 

temperatura tão elevada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 27 - Imagens da microestrutura da zona A2 obtida no terceiro ensaio: (a) sem ataque; (b) com 
ataque. 
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A grafite lamelar à superfície que surgiu nas amostras não ultrapassou os 0,5 

mm e, comparativamente com os ensaios anteriores, verificou-se uma camada mais 

uniforme e mais fina, apresentada na zona C da figura 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos quer do ensaio de dureza quer do ensaio de tração 

encontram-se segundo as especificações do cliente. O valor mínimo obtido do ensaio 

de dureza foi de 241 HB e o valor máximo de 255 HB, figura 31. Já  os valores obtidos 

de Rm, Rp 0,2 e A foram, respetivamente, 510 MPa, 378 MPa e 1,5 %.  

(a) (b) 

Figura 28 - Imagens da microestrutura da zona B2 obtida no terceiro ensaio: (a) sem ataque; (b) com 
ataque. 

(a) (b) 

Figura 29 - Imagens da microestrutura da zona C obtida no terceiro ensaio: (a) sem ataque; (b) com 
ataque. 
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Após a análise visual, as peças defeituosas foram três – o modelo 21, 23 e 29, 

figura 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A causa do defeito existente no modelo 23 foi quebra do macho camisa de 

água esquerda aquando da montagem da tampa. 

O defeito ocorrido no modelo 59 poderá ser 

resultado da granalhagem, tal como o defeito do 

modelo 16 do segundo ensaio. Este facto pode-se 

comprovar recorrendo ao endoscópio, figura 33. 

Analisando esta imagem facilmente se deteta a 

existência de metal dobrado interior do retorno de 

óleo. Como a zona de ocorrência do defeito é 

problemática, possivelmente, uma granalha pode ter 

aberto o furo dobrando o metal para o seu interior. Este facto explica também o 

defeito presente no modelo 21. 
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(a) (b) (c) 

Figura 32 – Defeito encontrado, com 
o auxílio do endoscópio, no interior 
do retorno de óleo do modelo 29 do 
terceiro ensaio. 

Figura 31 - Imagens das peças vazadas no terceiro ensaio, após granalhagem: (a) modelo 21; (b) modelo 23; (c) 
modelo 29. 

Figura 30 - Valores de dureza obtidos do terceiro ensaio. 
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Com esta análise das peças pode-se concluir que uma diminuição de 21 ºC da 

temperatura de início de vazamento não prejudicou o enchimento das peças, 

conseguindo-se preencher as da última moldação sem a formação de juntas frias.  

Neste ensaio, aos dois modelos da primeira moldação foram colocados 

alimentadores.  

A partir dos diagramas de solidificação é possível detetar os pontos quentes, 

isto é, zonas que solidificam em último lugar. Estas correspondem exatamente às 

zonas mais maciças da peça, ou seja, entre os cilindros do V6. Como tal, é possível 

colocar um alimentador (depósito de metal) sobre um determinado ponto quente, 

de forma a eliminá-lo e a transferi-lo para o alimentador.  

O posicionamento dos alimentadores é limitado, visto que, é na zona central 

da peça que se localizam estas zonas críticas. Posto isto, como a peça se encontra, 

na sua totalidade, envolvida em areia de macho, a única solução é a colocação dos 

alimentadores no interior dos machos responsáveis pelos cilindros, figura 34, não 

sendo necessário alterar a moldação. Esta solução é fácil para protótipos mas de 

difícil industrialização devido aos ataques. 

Relativamente ao dimensionamento dos alimentadores, este foi condicionado 

pelo tamanho dos machos dos cilindros, possuindo as maiores dimensões possíveis 

garantindo a estabilidade do macho. 

  

 

 

 

 

 

Segundo os resultados dos raios-X, verifica-se a existência de porosidade no 

modelo analisado com alimentadores (modelo 21) e sem alimentadores (modelo 29). 

Mas, como seria de esperar, nota-se uma grande diferença existente entre os 

modelos, principalmente ao nível do número de zonas isoladas. O modelo 21 

apresentou apenas 4 zonas isoladas e o modelo 29 apresentou 11 zonas isoladas. 

Figura 33 – Implementação dos alimentadores no macho dos cilindros: (a) antes da montagem; 
(b) depois da montagem dos 16 machos. 

(a) 

(b) 
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Tabela 11 - Dados obtidos dos raios-X aos modelos 21 (com alimentadores) e 29 do último ensaio. 

 
 

 

No modelo 29 constata-se a presença de porosidade classificada como N4, N5 

e N6, maioritariamente N5, localizada entre os cilindros do V6. Quanto à densidade, 

este vazamento possui porosidades inferiores ao anterior (N6, N7 e N9, 

maioritariamente N7). Houve, portanto, uma redução da densidade dos defeitos 

significativa com a diminuição da temperatura. Contudo, quanto às dimensões dos 

defeitos pretendidos, estes possuem uma área superior à desejável: N6 > 300 mm2. 

Como estes defeitos se encontram em zonas seccionadas, os defeitos N5 e inferiores 

são aceites. Relativamente à posição, verifica-se a presença de defeitos nas linhas 

3, 4 e 5. No anterior, as linhas onde ocorriam os defeitos, quer no modelo 11 quer 

 Modelo 21 

Posição 
Fatia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

4g   
N7 

(20x20) 
      

4m    
N7 

(15x15) 
     

3f/4f      
N7 

(20x25) 
   

4m      
N4 

(5x5) 
   

 Modelo 29 

Posição 
Fatia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

5k  
N4 

(10x10) 
       

5e/5f   
N6 

(30x30) 
 

N5 
(20x30) 

    

4d/5e   
N5 

(5x10) 
 

N5 
(5x15) 

    

5e    
N6 

(20x20) 
     

5m    
N6 

(20x20) 
     

3e/3f      
N6 

(20x25) 
   

5l/5m      
N5 

(15x25) 
   

4g       
N5 

(15x30) 
  

 4k        
N5 

(15x20) 
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no modelo 20, eram a 4, 5, 6. Havendo, portanto, uma modificação, tal como 

referido anteriormente. Estes defeitos encontram-se na mesma junto ao macho das 

camisas mas, agora na sua lateral.  

Tal como seria de esperar, no modelo 21 (com alimentadores), a quantidade 

de zonas com porosidade é muito inferior às dos modelos apresentados, verificando-

se apenas 4 áreas claramente separadas, uma com porosidades de N4 e, as restantes 

com N7. Todas as dimensões possuem áreas aceitáveis, uma vez que os vazios 

possuem, isoladamente, menos que 1 mm, ou seja, área < 900 mm2. 

Além disso, a porosidade existente localiza-se na mesma entre os cilindros do 

V6, figura 35, mas estão presentes na terceira e quarta linha, à semelhança dos 

resultados do modelo 29. Ou seja, com ou sem alimentadores houve uma 

movimentação do defeito, localizando-se, agora, junto lateralmente à camisa de 

água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o espectro resultante da microanálise, anexo VI – 4 e 5, verifica-se 

a presença de C, Fe e, também, azoto nas amostras quer com alimentadores quer 

sem alimentadores. A presença deste último elemento sugere que esta porosidade 

analisada poderá ser oriunda de gases provenientes da resina dos machos que não 

Figura 34 - Imagem do modelo 29 do terceiro ensaio, onde se 
verifica a presença da porosidade entre os cilindros do bloco. 
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foram expelidos. Por isso, a única forma encontrada de tentar solucionar este 

problema é, num próximo vazamento, a criação de respiros no macho da tampa de 

forma a criar saídas para os gases. Nos machos das camisas é impossível a criação 

desses respiros uma vez que é um macho bastante fino e frágil. 

Resumindo, nesta segunda fase do projeto V6, o objetivo era melhorar a 

sanidade da peça, uma vez que a fase do dimensional já estava fechada. Assim, 

melhorou-se, primeiramente, o enchimento das peças e, de seguida, diminuiu-se a 

temperatura de vazamento para diminuir o sobrearrefecimento e, por conseguinte, 

a contração do banho, durante a solidificação da peça. A porosidade quantificada é 

inferior com a diminuição da temperatura mas não o suficiente. É com a aplicação 

de alimentadores nos machos dos cilindros que a porosidade diminui ao ponto de ser 

aceite pelo cliente. Todavia não é possível aumentar o tamanho dos alimentadores 

devido à limitação do tamanho do macho, a melhor solução será apostar no aumento 

de respiros para tentar libertar gases oriundos da resina dos machos. 

  



 

   54 
  

6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com o presente trabalho é possível concluir que: 

 Com a diminuição da temperatura, a porosidade também diminuiu obtendo-se 

densidades classificadas como N4, N5 e N6 através do ensaio radiográfico. 

Enquanto com a temperatura de vazamento mais elevada, a 1429º C, as 

porosidades que surgiram foram classificadas como N6, N7 e N9. 

 Com a diminuição de cerca de 20 ºC da temperatura de vazamento, os modelos 

da última moldação não apresentaram problemas de metal frio na zona do 

retorno de óleo. 

 A falta de enchimento das peças foi resolvida com o aumento da altura da bacia 

de vazamento, diminuindo as juntas frias do metal e tornando este mais 

homogéneo. Já, o problema de arrastamento de areias foi resolvido com a 

modificação da placa de referenciação da data. Por fim, foram aplicados 

alimentadores dentro dos machos dos cilindros. Desta forma, as exigências do 

cliente foram cumpridas. A porosidade reduziu existindo apenas quatro áreas 

isoladas com densidades de N4 e N7. 

 A facilidade com que se obteve grafite lamelar num dos ensaios exige tolerâncias 

apertadas quanto às adições não só de nodularizante como de temperaturas.  

 Apesar dos benefícios inerentes à utilização deste material, é necessário ter em 

atenção a variação dos parâmetros de produção, nomeadamente, o CE e o índice 

de inoculação, a temperatura de vazamento, o desvanecimento do Mg e da 

temperatura, entre outros, pois leva à alteração da microestrutura, 

nomeadamente da forma da grafite, do tipo da matriz e dos defeitos presentes, 

e, por conseguinte, da qualidade do produto final. 

Como mencionado anteriormente, uma sugestão para um futuro trabalho é a 

implementação de mais respiros no macho da tampa de forma a expelir os gases que 

possam existir. Ou então, alterar a tinta do macho das camisas para melhorar o 

isolamento do macho, claro que é necessário ter em consideração que o dimensional 

também altera. Podem ser testadas novas resinas, com estequiometrias diferentes. 

Por fim, estudar a possibilidade de implementar arrefecedores. 
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ANEXO I – TÉCNICAS DE PRODUÇÃO  

Figura I - 1 – Representação esquemática da produção através de fornos de vazamento (Adaptado de [21]). 

Figura I - 2 – Representação esquemática da produção através da colher de vazamento (Adaptado de [22]). 
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ANEXO II – COMPLEMENTO AO PROCEDIMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura II - 1 – Análise do interior de uma 
peça com auxílio do endoscópio. 

Figura II - 2 - Secções a cortar no V6 e o respetivo método de marcação das 
peças. 

Figura II - 3 – Localização do provete para os ensaios de tração (à esquerda) e a respetiva 
máquina de tração (à direita). 
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ANEXO III – RESULTADOS DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

 

Tabela III - 1 - Composição química (%) e índices de correção do sistema SinterCast obtidos nos ensaios realizados. 

 Data de 
vazamento 

08-fevereiro 16-fevereiro 15-março 02-maio 

C
o
rr

e
ç
ã
o
  

CE (52) 4,55 % 4,49 % 4,50 % 4,48 % 

CTM (42) 41 41 44 42 

CTI (55) 48 56 54 48 

 Medalha Forno Colher Forno Colher Forno Colher Forno Colher 

C
o
m

p
o
si

ç
ã
o
 q

u
ím

ic
a
 (

 %
) 

C ATAS 3,9 - 3,79 - 3,85 - 3,81 - 

C leco 3,85 3,83 3,75 3,72 3,76 3,69 3,75 3,71 

CE ATAS 4,54 - 4,42 - 4,50 - 4,43 - 

S leco 0,014 0,013 0,012 0,01 0,014 0,013 0,012 0,011 

S 0,012 0,014 0,012 0,009 0,012 0,012 0,012 0,009 

Si 2 2 2 2,07 2,1 2,1 2 2 

Mn 0,44 0,43 0,42 0,399 0,43 0,43 0,42 0,42 

Cu 0,65 0,83 0,60 0,802 0,65 0,81 0,60 0,78 

Sn 0,073 0,067 0,088 0,08 0,076 0,074 0,088 0,088 

Ti 0,012 0,012 0,015 0,017 0,016 0,016 0,015 0,015 

Mg 0,002 0,016 1x 10^-4 0,011 0,002 0,013 1x 10^-4 0,012 
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ANEXO IV – CARTOGRAFIA PARA OS RAIOS-X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fatia 1 

Fatia 2 

Fatia 3 

Figura IV - 1 – Cartografia das fatias 1, 2 e 3 utilizada, nos raios-X, para a 
localização dos defeitos. 
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Fatia 4 

Fatia 5 

Fatia 6 

Figura IV - 2 - Cartografia das fatias 4, 5 e 6 utilizada, nos raios-X, para a 

localização dos defeitos. 
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Fatia 7 

Fatia 8 

Fatia 9 

Figura IV - 3 - Cartografia das fatias 7, 8 e 9 utilizada, nos raios-X, para a 
localização dos defeitos. 
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ANEXO V – RESULTADOS DA ANÁLISE MICROESTRUTURAL

Figura V - 1 - Imagens da microestrutura obtida em todas as zonas analisadas do primeiro ensaio com e sem ataque. 
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Figura V - 2 - Imagens da microestrutura obtida em todas as zonas analisadas do segundo ensaio com e sem ataque. 
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Figura V - 3 - Imagens da microestrutura obtida em todas as zonas analisadas do terceiro ensaio com e sem ataque. 
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ANEXO VI – RESULTADOS DE SEM/EDS 

 

 

  

(a) (b) 

(c) 

Figura VI - 2 - Espectro resultante da microanálise na matriz metálica. 

Figura VI - 1 - Imagens de SEM tiradas ao: (a) modelo 29 do último ensaio; (b) modelo 21 do terceiro ensaio; (c) 
modelo 20 do segundo ensaio. 
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Figura VI - 4 - Espectro resultante da microanálise no interior do defeito presente no modelo 20 do 
segundo ensaio. 

Figura VI - 3 - Espectro resultante da microanálise no interior do defeito presente no modelo 21 do terceiro 
ensaio.   
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Figura VI - 5 - Espectro resultante da microanálise no interior do defeito presente no modelo 29 do terceiro 
ensaio. 


