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Resumo 
O sistema de refrigeração na fundição sob pressão afeta diretamente a 

qualidade do componente, produtividade e vida útil da matriz.  
Existe pouca literatura sobre o assunto com foco no dimensionamento do 

sistema a partir de informações básicas do projeto, como volume de metal a ser 
injetada, tamanho da matriz, etc. 

A literatura da NADCA aborda o assunto com um enfoque misto: teórico – 
empírico, entretanto a origem das informações não está clara e são realizadas muitas 
suposições. 

Alguns projetos foram revistos com enfoque no balanço térmico da ferramenta. 
Além disto foi avaliado o impacto sobre a vida útil da matriz. 

 
Palavras chave: refrigeração, balanço térmico, matriz, vida útil, fundição sob 

pressão 

HIGH PRESSURE DIE CASTING COOLING SYSTEM, HEAT BALANCE ASPECTS 
AND DIE LIFE 

Abstract 
The die cooling system in high pressure die casting affects directly the quality, 

productivity and die life. 
There is little literature on the subject focusing on the cooling design starting 

from basic information, such as cast metal volume, size of the matrix, etc. 
The NADCA literature addresses the subject with a mixed approach: theoretical 

- empirical, however the origin of the information is not clear and many assumptions 
are made. 

Some projects were reviewed with focus on the die thermal balance. In addition, 
the impact on the die life was evaluated. 
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1. INTRODUÇÃO 

Fundição sob alta pressão é um processo “near net shape” bastante 
empregado para a produção de componentes de alta produção que requerem custo 
baixo por unidade. 

Os maiores custos envolvidos estão relacionados à máquina injetora e, 
portanto, ao impacto do ciclo de produção sua eficiência / eficácia, assim como a 
matriz de injeção. 

O alumínio fundido é amplamente utilizado neste processo, entretanto algumas 
características fazem com que gere uma agressão sobre a matriz. Este fenômeno se 
agrava a altas temperaturas do aço ferramenta, o que requer um bom controle de 
temperatura da matriz. 

A literatura técnica tradicional faz poucas referências de como dimensionar o 
sistema de refrigeração de matrizes de fundição sob pressão. A disposição das 
refrigerações não obedece necessariamente à um cálculo prévio, mas acaba sendo 
consequência do espaço disponível após a definição de pinos extratores, gavetas, 
postiços, etc., deixando pouca margem para sua correta definição. 

 

2. LITERATURA DA NADCA 

A NADCA, EUA, desenvolveu uma literatura sobre o assunto intitulada 
“Thermal Design & Control of Die Casting Dies”. Nesta literatura aborda conceitos 
básicos sobre o dimensionamento de refrigerações, condução térmica dentro do aço 
ferramenta e capacidade de extração de calor de refrigerações de água. 

O procedimento adotado inicia pelo cálculo do volume de calor a ser extraído 
do componente. São determinadas zonas de extração de calor dividindo-se o 
componente em diversas partes para determinar a quantidade de extração de calor 
necessária e a refrigeração. 

Como parte do procedimento, é determinado a perda de calor durante o 
enchimento nestas zonas, desde o ataque até as regiões mais distantes, 
diferenciando assim o gradiente de temperatura gerado na cavidade durante esta 
fase. 

Outro ponto importante é a determinação do tempo de ciclo de injeção para ser 
utilizado no cálculo da taxa de extração de calor, por hora. 

Nem todo o calor do metal líquido é dissipado pela refrigeração, pois parte é 
perdida para o meio ambiente e parte é extraída pela aplicação do desmoldante. No 
método em referência, o valor referente à extração pela aplicação de desmoldante é 
removido das zonas de extração de calor, usando-se um coeficiente médio por 
segundo de aplicação. 

Enfim, é determinado sobre o desenho do componente o “Eixo Térmico Neutro” 
(em Inglês, NTA), que separa o fluxo de calor definindo para qual parte da matriz ele 
segue. A divisão das zonas iniciais em lado fixo e móvel associa a cada parte a sua 
responsabilidade na extração de calor. O eixo térmico pode estar centrado com a 
parede do componente o que se traduz em uma divisão equitativa para ambos os 
lados de matriz. Requisitos especiais podem deslocá-lo forçando uma face com 
melhor sanidade e um requisito maior de refrigeração. 

A próxima etapa é o cálculo da taxa de extração de calor para cada região, o 
tamanho e vazão da mesma, obtendo-se a temperatura estimada do aço na superfície 
da refrigeração. Esta informação é utilizada para estimar a profundidade de colocação 
da refrigeração e o seu comprimento, para se obter a referida taxa por hora de 
remoção de calor. 



2.1. Exemplo simples 

Na referência da NADCA, há dois exemplos citados, sendo que um deles é de 
formato bastante simples, embora tenha poucas informações geométricas. 

A fim de compreender e verificar como o método se comportado, o exemplo 
mais simples foi modelado em 3D (considerando as informações limitadas 
disponíveis) e simulado com enfoque ao sistema de refrigeração. 

A Figura 1 demonstra vistas simples do componente. A gaveta lateral possui 
seção elíptica de 1,0 x 1,5 pol., e o fundido uma espessura típica de parede 0,16 pol. 

 

Figura 1 - Vistas do componente exemplo da NADCA. 

Esta geometria esquemática foi modelada em um sistema CAD e preparada 
para simulação, adicionando-se as refrigerações. A refrigeração da gaveta foi 
determinada como sendo de água de 1/8 pol., a uma distância aproximada de 0,68 
pol., comprimento de 1 pol. e com vazão de 1 gal/min. A figura 2 apresenta o modelo 
3D utilizado adicionado de refrigerações para os lados fixo e móvel (não determinados 
na referência). 

 

Figura 2 - Modelo CAD simulado para determinação da performance da 
refrigeração da gaveta. 

A simulação foi realizada com a Liga AlSi9Cu3, a 620°C, com um tempo de 
ciclo de 36s, conforme especificado no texto NADCA. A matriz de H13 partiu de 150°C 



e 15 ciclos foram simulados para que o regime térmico pudesse ser atingido. Foram 
definidos uma leve aplicação de desmoldante e um sopro de ar, com base na 
experiência prévia dos autores.  

Na Figura 3 visualiza-se o perfil de temperatura em um corte pela gaveta lateral 
e o lado móvel da matriz no início do ciclo 15, após a extração do produto do ciclo 14. 
A seta aponta para o gráfico de um ponto da região interna da refrigeração que ao 
longo do ciclo 15 varia entre 51 e 102°C. 

 

Figura 3 - Perfil de temperatura da matriz, em especial de um ponto da região 
interna da refrigeração da gaveta 

A imposição de 3,6 l/min de vazão gerou no sistema de refrigeração 
velocidades do líquido da ordem de 11 m/s e que resultam em coeficientes de 
transferência de calor elevados entre a refrigeração e a matriz da ordem de 58000 
W/m²K. Isto pode ser observado na Figura 4. 

 

Figura 4 – Perfil de velocidade do fluido e coeficiente de transferência de calor nas 
refrigerações. 

Com tais valores elevados de transferência de calor, a temperatura na 
superfície da refrigeração deveria ser bastante baixa, conforme previsto pela 
simulação e demonstrado na próxima Figura 3. 

Na literatura da NADCA o cálculo da refrigeração da gaveta levou em 
consideração que a temperatura na superfície da mesma é de 290°F ou 143,3°C. As 
duas informações estão claramente em contradição. Esta informação é importante na 
literatura para a determinação da profundidade da refrigeração, neste caso, 0,68 pol 
ou 17,3 mm. Assumindo uma nova temperatura aproximada de 75°C (média do ciclo), 
a profundidade seria de 0,86 pol. ou 21,8 mm ou uma variação da ordem de 26%. 



Apesar disto, a literatura fala que a refrigeração da gaveta deve remover 10 
BTUs/ciclo ou 10,55 kJ/ciclo. A Figura 5 apresenta o balanço térmico da matriz e 
detalha a quantidade de calor que a refrigeração da gaveta trocou com a mesma. Os 
valores estimados pela literatura e obtidos via simulação demonstram uma 
surpreendente concordância. 

Devido à falta de informações detalhadas sobre este caso, a perfeita 
concordância deve ser considerada como um acaso mais do que precisão, uma vez 
que uma série de fatores tiveram que ser estimados pelos autores, como por exemplo, 
o formato detalhado da refrigeração, o tamanho da gaveta, o formato do produto, etc.  

 

Figura 5 - Balanço térmico do produto NADCA ao longo de 15 ciclos e 
detalhamento do 15º. ciclo 

3. CASOS 

3.1. Ferramenta de 4 cavidades 

A Figura 6 apresenta o lado fixo de uma ferramenta sob pressão 4 cavidades, 
com um conjunto pesando aproximadamente 1,37 kg. A liga utilizada é AlSi9Cu3 com 
temperatura na bucha de 625°C. 

A matriz é composta de aço H13, iniciando a 100°C, e injetada em uma 
máquina de 700ton. 

As refrigerações são compostas de 4 circuitos individuais (2 para o lado fixo e 
2 para o móvel) de Ø8 mm e uma cascata com Ø12 mm na região do contra-pistão. 
Cada circuito possui uma vazão de 8l/min de água a 30°C. 

O tempo de ciclo é de aprox. 43s, e matriz permanece fechada 10s. 
Foram simulados um total de 10 ciclos, 9 para aquecimento e 1 de produção. 

Foram definidos vários termopares em diversas regiões da matriz e as curvas podem 
ser vistas na Figura 7. 



É possível notar que alguns dos termopares chegam a superar facilmente os 
400°C, chegando próximo à linha de cor “ciano” que representa a temperatura solidus 
da liga. 

Após 10 ciclos, alguns dos termopares parecem atingir um patamar e se manter 
dentro de uma faixa. Entretanto outros, ainda possuem comportamento ascendente 
ou descendente, demonstrando que não entraram completamente em regime. 

 

Figura 6 – Matriz lado fixo demonstrando o layout do sistema de refrigeração (lado 
fixo + móvel + contra-pistão). 

 

Figura 7 – Perfil de termopares na matriz ao longo de 10 ciclos de injeção 

A Figura 8 apresenta o resumo do balanço térmico do ciclo 10. Nota-se que a 
entrada de energia (1143 kJ) supera em aproximadamente 120 kJ a saída de energia 
(1022 kJ). Com isto fica evidenciado que a ferramenta ainda não entrou em regime. O 
gráfico no canto inferior esquerdo demonstra que a linha preta, diferença entre entrada 
e saída, adotou uma característica de assintótica à linha 0 (zero). Isto pode indicar a 
dificuldade da matriz entrar em regime devido a retirada limitada de calor pela 
refrigeração. 

Vemos na mesma figura que 768 kJ foram removidos pelas refrigerações (4 
circuitos + a cascata), o que corresponde a aproximadamente 75% de toda energia 
retirada no ciclo. A aplicação de desmoldante é responsável por 180 kJ, 
aproximadamente 18%. 

Existe um déficit de retirada de calor de 10% do total e que pode ser 
compensado na prática por algumas formas: 



• Alongamento do tempo de ciclo (mais tempo para a refrigeração trocar 
calor)  

• Aplicar desmoldante de forma mais intensa ( deterioração da matriz ) 

• Adição de novas refrigerações (difícil com a ferramenta já construída e 
temperada). 

O cenário mais provável em uma situação similar a esta é a combinação de um 
alongamento do ciclo com a aplicação mais intensa de desmoldante. 

 

Figura 8 – Balanço térmico para a matriz de 4 cavidades. Gráfico da evolução do 
balanço térmico em 10 ciclos. 

A Figura 9 contém um resumo das temperaturas máximas da matriz durante o 
ciclo. A imagem da esquerda permite visualizar que a temperatura interna dos circuitos 
de refrigeração atinge no máximo de 82°C durante o ciclo. Nos circuitos, foram 
detectados coeficientes de transferência de calor (CTC) da ordem de 6000 a 12000 
W/m²K, dependendo da posição. Na região do contra-pistão, a refrigeração alcançou 
valores de 26000 W/m²K. 

Já na região superficial da matriz, o aço superou na região da bucha / contra-
pistão, a temperatura de 500°C no lado fixo. Em vários detalhes da cavidade, a 
temperatura superou 400°C. 

Acima de 500°C o aço H13 perde rapidamente as suas propriedades 
mecânicas e isto pode desgastar localizadamente a matriz. O ideal seria que um 
projeto adequado impedisse que tal temperatura seja alcançada. 



 

Figura 9 – Temperatura da matriz. À esquerda, temperatura máxima da superfície 
de refrigeração durante o ciclo, à direita, temperatura máxima das cavidades 

durante o ciclo. 

3.2. Ferramenta de duas cavidades 

Uma matriz de cavidade dupla é demonstrada na Figura 10. O conjunto fundido 
pesa aproximadamente 3,2 kg e é injetado na liga AlSi9Cu3 a uma temperatura de 
625°C na bucha de injeção. 

Para a produção deste fundido é utilizada uma máquina injetora de 1000ton, 
com uma matriz em aço H13 e temperatura inicial 100°C. O ciclo de produção é de 
55s. 

O conjunto de refrigeração é composto por circuitos nos lados fixo e móvel de 
Ø10 mm, cascatas locais de Ø14 e por uma cascata no contra-pistão de Ø30 mm, 
todos utilizando água como meio. As vazões de água são: 12 l/min, 8 l/min e 16 l/min, 
respectivamente. 

 

Figura 10 – Imagem da matriz com as suas refrigerações 

O balanço térmico desta ferramenta pode ser visto na Figura 11. Após 10 ciclos, 
o total de entrada de energia é 2590 kJ, e saída de 2245 kJ. Desta forma existe um 



excedente por ciclo de 345 kJ que não está sendo removido. Isto representa 
aproximadamente 13% da entrada. 

A maior parte do calor está sendo extraído pelas refrigerações 1416 kJ, o que 
representa 63%. A aplicação de desmoldante responde por 24% da extração de calor. 

 

Figura 11 – Balanço térmico para a matriz de 2 cavidades. Gráfico da evolução do 
balanço térmico em 10 ciclos. 

O gráfico da Figura 11 (no canto inferior esquerdo da mesma), demonstra que 
a linha preta adquiri uma inclinação quase paralela à linha 0 (zero – azul). De forma 
similar ao caso de 4 cavidades, a refrigeração parece subdimensionada, em especial, 
a sua importância decresceu para o valor de 63%. 

 

 

Figura 12 - Temperaturas mínima e máxima do lado móvel ao longo do ciclo 10.  

A Figura 12 acima, demonstra a variação de temperatura que ocorre na matriz 
ao longo do ciclo 10 de produção. Devido ao formato dos detalhes do componente, 
determinadas regiões diminuem até menos de 100°C na aplicação de desmoldante, e 



chegam a mais de 500°C durante a solidificação. Isto representa um delta T de 400°C. 
Além disto, acima de 500°C a degradação das propriedades do aço ferramenta se 
acelera, prejudicando a vida útil da matriz. 

A região do contra-pistão chega a atingir temperaturas da ordem de 540°C. 
Nota-se que mesmo durante o ciclo a temperatura nesta região não fica inferior a 
350°C, embora tenhamos uma refrigeração de 30mm próxima. O seu posicionamento 
é muito distante e impede uma efetiva extração de calor. Com a superfície da região 
muito quente, a aplicação de desmoldante perde eficiência. 

Se o problema da refrigeração do contra-pistão não for solucionado alterando-
a, será necessário compensar com intensa aplicação de desmoldante, o que fará a 
região fadigar prematuramente. 

 

4. VIDA ÚTIL DE FERRAMENTAL 

A dificuldade na definição de um sistema de refrigeração otimizado tem impacto 
direto em dois pontos: 

• Qualidade do fundido 

• Vida Útil da Matriz 
A combinação entre a geometria complexa da matriz e a ciclagem térmica da 

produção cria uma carga de tensões intensa sobre o aço da ferramenta. Embora os 
processos de obtenção dos aços tenham melhorado nas últimas décadas, isto é 
contraposto com o aumento da complexidade dos componentes e seus requisitos de 
qualidade, assim como os requisitos econômicos (ciclo reduzido de produção). 

A Figura 14 mostra partes do lado móvel de uma matriz de fundição sob 
pressão de cavidade única. 

À esquerda vemos a temperatura da matriz em determinado instante do ciclo. 
Nota-se que a região inferior possui temperatura bem mais alta que as demais, que é 
decorrência do projeto de sistema de refrigeração, que pode ser visto na Figura 13. 

  

Figura 13 – Layout da refrigeração na matriz de cavidade única. 



À direita está a previsão de início da fadiga. No entorno da região quente há 
várias marcas com cor ciano, indicando que a falha se iniciará antes de 500 ciclos. As 
falhas estão próximas de transições geométricas e também de furos para pinos. 

 

Figura 14 - Temperatura da matriz antes da injeção e previsão de ciclos até início 
da fadiga térmica. 

Mas uma vez identificada a situação, o que aconteceria se alterássemos o perfil 
de temperatura da região?  

A geometria local não é simples e requer recursos especiais. Colocar cascatas 
simples muito afastadas dos maiores pontos de calor, pode até afetar a ocorrência de 
fadiga em algumas regiões, mas não solucionará o acúmulo de calor nas pontas da 
ferramenta, que então necessitará da aplicação de desmoldante muito mais intensa, 
novamente afetando a vida útil. 

Estudou-se a colocação de “jet coolings” para permitir uma vazão maior de 
água e melhor eficiência na troca de calor, assim como um posicionamento mais 
simples. 

O resultado do perfil de temperatura pode ser visto na Figura 15, em conjunto 
com a previsão do início de fadiga.  

Nota-se que a temperatura da ferramenta caiu de 468 e 501°C, para 114 e 
71°C, respectivamente. Com este novo perfil de temperatura, a previsão de fadiga 
demonstra uma intensa redução da tendência, com exceção da região entre as torres, 
indicada pela seta. Esta região já estava presente anteriormente e continua com forte 
tendência à fadiga. Neste caso o maior fator deve ser uma combinação de ciclagem 
térmica e geometria. 

A solução do problema de fadiga nesta região requer uma abordagem distinta, 
fora do escopo deste trabalho. 



 

Figura 15 - Temperatura da matriz antes da injeção e previsão de ciclos até início 
da fadiga térmica. Layout de refrigeração modificado, com “jet cooling” na região 

inferior. 

5. CONCLUSÕES 

Deste trabalho podemos apresentar as seguintes conclusões: 
1. Há escassez de literatura técnica com abordagens para o cálculo do 

sistema de refrigeração. A literatura da NADCA apresenta uma 
metodologia teórico – empírica, mas que realiza uma série de 
suposições que não necessariamente estão corretas.  

2. Falta base técnica para determinação do sistema de refrigeração. Os 
projetos analisados apresentam duas situações distintas: 

a. Insuficiência de refrigeração para atender ao requisito de 
extração de calor. 

b. Posicionamento incorreto do sistema gerando regiões com 
sobreaquecimento do ferramental. 

3. A importância do sistema de refrigeração é subestimado, uma vez que 
afeta diretamente a qualidade do fundido mas também a vida útil da 
ferramenta, com ficou evidenciado. 

6. TRABALHOS FUTUROS 

No futuro os seguintes trabalhos se demonstram interessantes: 
1. Aumentar o número de projetos avaliados 
2. Realizar uma pesquisa com os projetistas referente à sua prática de 

avaliação do sistema de refrigeração. 
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