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Partindo-se de um modelo de câmara de injeção de alumínio sob alta pressão com
sistema de refrigeração, através do uso de software de simulação de fundição
objetivou-se obter informações para melhor compreensão dos fenômenos de
deformação e desgaste decorrentes das variações térmicas ao longo deste
componente. Durante o desenvolvimento, variaram-se os diferentes meios de
refrigeração da câmara, bem como as temperaturas destes meios. Obteve-se, desta
forma, informações que traduzem melhor a realidade prática, indicando ações
preventivas e corretivas no sentido de minimizar variações de processo relacionadas
a essas deformações e aumentar a vida útil das câmaras e pistões de injeção.
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HIGH PRESSURE DIE CASTING CHAMBER (THERMAL VARIATION AND
CONSEQUENCES)

From the use of a high pressure die casting chamber model with refrigeration
system, through the use of casting simulation software it was objectified to get
information for better understanding of the deformation and consuming
phenomenon due to thermal variations throughout this component. During the
development, the different ways of chamber refrigeration had varied, as well
as its temperatures. It was gotten, in such a way, information that translate
better the practical reality, indicating preventives and correctives actions to
minimize variations of process related to these deformations and to increase
the useful life of the chambers and injection pistons.
Key words: Simulation; Cold chamber; Injection piston; Ski effect.
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1 INTRODUÇÃO
Os componentes do sistema de injeção focos do presente estudo (câmara e
pistão de injeção), além de consistirem de elementos de desgaste, são de
fundamental importância para o processo de injeção.
Sendo assim, a movimentação do pistão de injeção através do orifício interno
da câmara de injeção deve ser a mais livre possível, uma vez que restrições
implicam em maior desgaste (com conseqüente redução de vida útil) e perdas de
velocidades de injeção (parâmetros de extrema importância no processo).
O presente trabalho estuda justamente, através do uso de simulação, os dois
principais fenômenos causadores desses problemas, que são:
 Efeito de deformação em arco da câmara de injeção (efeito banana ou ski);
 Erosão precoce na região de derrame de metal na câmara de injeção.

2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Material:
No presente estudo utilizou-se do modelamento (3D) da câmara de injeção, do
seu componente de fixação na placa da injetora, da luva de refrigeração e do pistão
de injeção, conforme figura 1.

Figura 1. Imagem do modelamento em corte demonstrando a câmara de injeção (cinza), flange
(amarela), pistão de injeção (verde), luva de refrigeração (azul) e componente de fixação (vermelho).

O meio refrigerante (água ou óleo térmico) aplicado para refrigeração da
câmara e a temperatura deste (30 ou 140°C) correspondem as variáveis utilizadas
em cinco diferentes situações simuladas, conforme tabela 1.
Na situação 5, além da variação do tipo e temperatura do meio de refrigeração
utilizou-se também uma luva de liga de tungstênio (W) sinterizado na região de
derrame de metal líquido, conforme figura 2.

Tabela 1. Condição de refrigeração para cada situação simulada.

Figura 2. Imagem do modelamento da câmara em corte demonstrando a luva de liga de tungstênio
(W) sinterizado (azul) na região anterior (região de derrame).

A refrigeração da câmara de injeção (quando aplicada) foi feita nas regiões
discriminadas na figura 3 e 4.

Figura 3 e 4. Luva de refrigeração na região posterior (região da bolacha) e cascatas na região
anterior da câmara.

Para execução das simulações em todas as situações, os seguintes
parâmetros de injeção foram utilizados:









Diâmetro do pistão de injeção: 150mm;
Espessura da bolacha: 40mm;
Quantidade aproximada de alumínio vazada por ciclo: 30kg;
Nº de ciclos simulados para cada situação: 20;
Tempo total aproximado de cada ciclo: 100s;
Tempo de solidificação: 25s;
Temperatura do alumínio na câmara: 670°C;
Material dos componentes (exceto luva de W): aço H13.

3 RESULTADOS
3.1 Análise de Solidificação (no início do ciclo: antes do derrame)
3.1.1 Simulação da situação 1 (sem uso de refrigeração):

Figura 5. Resultado de simulação demonstrando grande concentração de calor na região de derrame
e da bolacha, bem como grande diferença de temperatura entre a parte superior e inferior, sem uso
de refrigeração.

3.1.2 Simulação da situação 2 (com água a 30°C em ambas as extremidades):

Figura 6. Resultado de simulação demonstrando grande remoção de calor na região de derrame e da
bolacha, com uso de refrigeração em comparação com situação anterior (sem refrigeração).

3.1.3 Simulação da situação 3 (com água a 140°C em ambas as extremidades):

Figura 7. Resultado de simulação demonstrando maior equilíbrio térmico na região inferior da bucha,
com água a 140°C em comparação com situação anterior (com água a 30°C).

3.1.4 Simulação da situação 4 (com óleo a 140°C em ambas as extremidades):

Figura 8. Resultado de simulação demonstrando melhor equilíbrio térmico na região inferior da
bucha, com óleo a 140°C em comparação com situação anterior (com água a 140°C).

3.1.5 Simulação da situação 5 (com óleo a 140°C e com luva de tungstênio):

Figura 9. Resultado de simulação demonstrando ausência de diferença térmica significativa na região
inferior da bucha, com óleo a 140°C e com luva de tungstênio em comparação com situação anterior
(com óleo a 140°C e sem luva de tungstênio).

3.1.6 Comparativo das 5 situações simuladas:

Figura 10. Resultado de simulação demonstrando comparativo das 5 situações simuladas,
evidenciando a vantagem do uso de óleo no equilíbrio térmico da região inferior da câmara.

3.2 Análise de Deformação (simulação das condições extremas)
3.2.1 Simulação da situação 1 (sem uso de refrigeração)

Figura 11. Resultado de simulação demonstrando deformação em arco (na coordenada X, com
ampliação de 40x) causada pela grande diferença de temperatura entre a parte inferior e a superior
da câmara (bucha).

3.2.2 Simulação da situação 2 (com água a 30°C em ambas as extremidades):

Figura 12. Resultado de simulação demonstrando redução da deformação em arco (na coordenada
X, com ampliação de 40x) com o uso de água como meio refrigerante nas extremidades da câmara,
em comparação com a situação anterior (sem água).

4 CONCLUSÃO
 O uso de óleo térmico como meio de controle propicia as melhores condições
de homogeneidade térmica na região inferior da câmara (entre 180 e 230°C
no início do ciclo), o que resulta em menores perdas térmicas no alumínio
líquido (principalmente em situações com grau de enchimento inferior a 40%)
e também menor choque térmico com o aço;
 Sendo assim, sugere-se a adoção de controlador de temperatura (com água
pressurizada ou óleo térmico) com dois circuitos, para controle independente
da temperatura da região do derrame e da região da bolacha, pois há
diferenças térmicas entre elas, devido ao tempo de contato com o metal
líquido;

 O efeito de deformação em arco ocorre mesmo com a utilização de água a
30°C para resfriamento dos pontos críticos (derrame e bolacha), o que se
agrava com o aumento do volume de metal líquido utilizado. Para resolver
este problema sugere-se a adoção de pistão de injeção com sistema
articulado (figura 13), o que também reduz os problemas de perda de
velocidades de injeção relacionados a este fenômeno e ao desalinhamento do
grupo de injeção e haste da máquina em relação a câmara;

Figura 13. Demonstração da compensação da deformação em arco e do desalinhamento do grupo
injetor e haste da máquina através do uso de pistão de injeção com sistema articulado.

 O uso de liga de tungstênio (utilizada na confecção da luva da situação 5),
que apresenta condutividade térmica superior em aproximadamente 4x em
relação ao H13, não resultou em menor temperatura na região do derrame,
justamente devido estar envolvida por H13. Porém, esta liga é a mais
adequada para evitar a erosão precoce na região do derrame, aumentando a
vida útil da câmara, pois apresenta coeficiente de expansão térmica
aproximadamente 3x menor que o do H13 e dureza constante (liga não
temperada).

