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Nesse  projeto  de  pesquisa  foram  estudadas  a  influência  do  material  do  molde  nas  propriedades
dimensionais  de  peças  obtidas  pelo  processo  de  injeção  de  cerâmica  a  baixa  pressão.  O  trabalho  foi
realizado  no  Laboratório  LMCer  II,  numa  máquina  injetora,  Peltsman  modelo  MIGL-33.  Dentro  desse
trabalho,  apenas um tipo de geometria foi  utilizada como objeto de estudo,  sendo essa em formato de
disco; Como fator experimental, os materiais escolhidos para o molde foram o alumínio, o latão, cobre e o
aço.  A  análise  dos  resultados  foram  dadas  em  torno  da  dimensão,  geometria,  massa  e  dos  defeitos
visuais  das  amostras.  Nos  experimentos  foram  produzidas  peças  utilizando  uma  suspensão  cerâmica,
constituída por 86% em peso de alumina e 14% em peso de parafina, cera de carnaúba, ácido oleico e
ácido esteárico, sendo essa formulação utilizada em trabalhos anteriores. O objetivo geral desse trabalho,
desenvolvido  pelo  formando  Fabio  Rech  Visioli,  com  apoio  do  grupo  de  pesquisa,  foram  identificar  as
etapas  do  processo  de  moldagem,  e  coletar  dados,  com  o  auxílio  dos  termopares  nos  insertos  e  do
sistema de aquisição de dados Measurement Computing USB-TC, e do sistema de refrigeração a fim de
estabelecer  as  variáveis  para  estudo.  O  estudo  foi  possível  graças  a  utilização  do  porta  molde
experimental desenvolvido pelo grupo de pesquisa, o qual conta com a possibilidade de intercambiar os
insertos macho e cavidade. Além disso, os insertos foram equipados com termopares independentes para
a  medição  da  temperatura  das  superfícies  da  peça  e  permitir  reprodutibilidade  no  processo  de
moldagem.  Os  parâmetros  de  injeção utilizados  foram mantidos,  e  a  única  variável  foi  a  condutividade
térmica  de  cada material  de  inserto,  i.e.  alumínio,  latão,  cobre  e  aço.  Os  resultados  mostraram que as
peças obtidas com os insertos de latão tiveram um melhor resultado no que tange a dimensões e forma
geométrica final.
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