
Metodologia 
Foi desenvolvimento do molde de injeção com insertos 

intercambiáveis. Foram incluídos no molde um sistema de 

aquecimento e um sistema de refrigeração, controlados 

por meio de uma Placa TC-USB com termopares do tipo 

K. Os insertos foram fabricados em latão e revestidos 

com Teflon, para proporcionar uma menor aderência da 

mistura nos insertos e facilitar a sua remoção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizou-se uma mistura composta por 86% de alumina 

(Al²O³) e 14% de veículo orgânico. As injeções foram  

realizadas numa injetora Peltsman MIGL-33. Para a 

calota meia esférica a pressão foi de 390 kPa e para a 

calota semiesférica foi de 350 kPa. As peças passaram 

por processos de tratamento térmico para a remoção do 

ligante. 

Resultados e Discussões 
Os resultados foram satisfatórios em ambas as 

geometrias. Os raios encolheram normalmente e 

proporcionalmente. Devido às deformações na 

circularidade das peças serem de pequena escala, 

pode-se aprovar o método da injeção a baixa pressão 

e tratá-lo como eficaz nas injeções de peças com 

formato semiesférico, tanto a meia esfera, como a 

calota.  

Considerações Finais 
 

 

 

 

Os resultados mostram que as calotas foram mais 

padronizadas, seus raios variaram de 35,7021 

(VERDE) para 31,8990 (SINTERIZADA). As 

semiesferas variaram de 24,8333 (VERDE) para 

21,2066 (SINTERIZADA). 

As medidas de circularidade só podem ser comparadas 

de peça para peça. O posicionamento da peça na hora 

da medição possibilita que haja um grande número de 

pontos para serem analisados, porém, prejudica a 

comparação dos dados.  

 

 

Medidas de circularidade em calotas e semiesferas injetadas 

 a baixa pressão 

Objetivo 
Estudar a qualidade de forma em peças semiesféricas  

obtidas pelo processo de injeção em cerâmica a baixa 

pressão, no que refere aos aspectos de circularidade e 

de dimensões de raio. 

Agradecimentos 
 

A calota semiesférica possui um diâmetro de 50,00mm 

com uma altura máxima de 10,00 mm. A calota meia 

esfera, tem diâmetro de 46,00 mm com altura de 23,00 

mm. 

Mediu-se a circularidade 

e o raio das peças à 

verde, após a pré-

sinterização e após a 

sinterização final. As 

medições foram feitas em 

uma Zeiss - Gage Max. 

BIC-UCS 

Os raios encolheram 

normalmente, como já era 

esperado. 

 


