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RESUMO 

 

Este trabalho procurou identificar o defeito que ocorria no teste de estanqueidade de 

uma peça e apresentar a correlação entre o nível de porosidade encontrado no 

produto fundido com a liga de alumínio A356 e os processos de fusão e de 

manutenção sob temperaturas controladas, o teor de hidrogênio, o sistema de 

enchimento e de alimentação, obedecendo ao princípio de solidificação direcional e o 

posicionamento do modelo em relação à linha de divisão. Foram efetuadas algumas 

experiências com diferentes tempos de introdução de nitrogênio para a purificação 

do metal, com a inversão do modelo em relação ao plano de partição do molde, com 

a modificação das dimensões do sistema de enchimento, com a substituição dos 

massalotes laterais por outros com luvas exotérmicas e utilizando-se resfriadores. 

Tentou-se verificar os benefícios que os filtros cerâmicos proporcionam aos fundidos, 

principalmente quanto à diminuição do nível de porosidade, menor turbulência e 

maior capacidade de reter as inclusões e parte dos filmes de óxidos. Para comprová-

los, propôs-se a fundição de peças, em moldes confeccionados pelo processo de 

areia à verde, com diferentes tipos de filtros cerâmicos nos canais de distribuição. As 

amostras foram analisadas no Laboratório Metalográfico do Departamento de 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo e no Laboratório de Metalurgia e de Materiais Cerâmicos do Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Após a análise dos resultados em 

microscópio óptico, microscópio eletrônico de varredura e em espectrômetro por 

emissão de energia observou-se que o problema está relacionado principalmente 

com a alimentação e a solidificação direcional e não somente com o teor de 

hidrogênio. 

 

Palavras-chave: Liga de alumínio A356. Nível de porosidade.  Teor de hidrogênio.  

Filmes de óxidos.  Sistema de enchimento. Alimentação. Resfriadores.  Filtros 

cerâmicos.  Microscópio óptico.  Microscópio eletrônico de varredura. Espectrômetro 

por emissão de energia 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this work is to study the type of defect identified during the pressure 

tightness test of aluminum parts and to establish a relationship between porosity level 

of an A356 aluminum alloy and the production processes, hydrogen level, feeding 

system, and directional solidification. 

 

Different nitrogen blowing times, inversion of the mould pattern, relative to the 

partition line, changing of the feeding system dimensions, replacement of the lateral 

feeding  by exothermic gloves and the use of chills where tested. Ceramic filters were 

also tested, in order to evaluate their influence on the formation of porosities and on 

the porosity level, through a decrease of turbulence and an increase in the capacity of 

retaining non-metallic inclusions and part of the oxide films. 

Casting was performed by the green sand process using different ceramic filters. The 

obtained parts were metallographicaly analyzed through optical and scanning 

electronic microscopy using also EDS analysis. The results showed that porosity is 

related with the feeding conditions and directional solidification besides the hydrogen 

content of the alloys. 

 

Key words: A356 Aluminum alloy, Porosity, Hydrogen, Oxide films, Feeding Systems, 

Chills, Ceramic filters  
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