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Nesse  projeto  de  pesquisa  foram  estudadas:  a  influência  do  material  do  molde  nas  propriedades
dimensionais  de  peças  cerâmicas  e  as  diferentes  taxas  de  refrigerações,  resultantes  dos  tipos  de
materiais escolhidos para os moldes no processo de injeção de cerâmica a baixa pressão.  Os materiais
escolhidos para o molde foram: aço, alumínio, cobre e latão. A geometria escolhida para o estudo foi um
disco com diâmetro de 80 mm e espessura de 2 mm. A cerâmica utilizada tem como constituinte principal
a  alumina.  O  trabalho  foi  realizado  no  Laboratório  LMCer  II,  numa  máquina  injetora,  Peltsman  modelo
MIGL-33  e  a  criação  dos  moldes  (porta  molde  e  insertos)  foi  desenvolvida  com  o  software  de  CAD
SolidWorks.  O  porta-molde  possui  uma  estrutura  que  abriga  o  sistema  de  aquecimento,  por  meio  de
resistência cartucho, e o sistema de resfriamento na forma de espiral. Para facilitar a retirada das peças
do molde,  o  mesmo foi  revestido com uma camada de Teflon®. Já  os  termopares foram colocados a  1
mm  da  superfície  do  molde.  Para  a  obtenção  de  dados  foi  utilizada  uma  Placa  de  Aquisição  de  Sinais
USB-TC  ligadas  aos  termopares  e  conectada  no  computador.  Com  auxílio  do  programa  TracerDAQ  foi
possível  obter  as  temperaturas  do  molde  em  relação  ao  tempo.   Este  projeto  avaliou  as  alterações
ocasionadas pela mudança do material  do molde nas propriedades das peças obtidas pelo processo de
injeção  de  cerâmica  a  baixa  pressão  e  as  diferentes  curvas  de  refrigeração.  Durante  a  pesquisa  foram
obtidas,  em média,  10 peças  para  cada material  e  por  consequência  10 gráficos.  Além do processo de
injeção foram também realizadas duas vias para a remoção e sinterização das peças finais, i.e. debinding
com e  sem leito  de  pó.  A  escolha  da  dimensão  da  peça  ajudou  a  obter  resultados  em todos  os  dados
requeridos  e  uma  melhor  observação  e  interpretação  dos  mesmos.  Também  foi  feita  a  medição  da
planicidade,  circularidade,  diâmetro  e  espessura  para  cada  peças.  Com  os  gráficos  obtidos  é  possível
perceber  que  a  temperatura  aumenta  nos  12  segundos  iniciais,  resultado  da  injeção  da  massa  que  se
encontra  a  90°C e  quando ligado a  refrigeração,  a  temperatura  decresce rapidamente de forma linear.
Esse  comportamento  ocorre  nos  três  materiais.  Fazendo  uma  análise  da  taxa  de  refrigeração  de  cada
material,  foi  possível  perceber  que o  alumínio  apresentou uma maior  taxa de resfriamento,  seguido do
cobre,  aço  e  latão.  Essas  diferenças  são  resultantes  da  condutividade  térmica  do  material.  Por
consequência  as  propriedades  das  peças  também  apresentaram  diferenças.  Esse  resfriamento  rápido
acaba gerando uma peça com pior planicidade e circularidade. Sendo assim, o material que apresentou
uma  peça  final  com  melhores  propriedades  foi  o  latão.  Tal  material  está  sendo  agora  utilizado  para  a
injeção das peças do tipo cup-shape.
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