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Resumo: Este projeto propõe determinar as principais 

variáveis, e no mínimo dois ensaios que possam ajudar a 

prever a vida útil (vu) dos moldes para fabricação de 
utensílios de vidro, contribuindo para reduzir custos e 

melhorar a qualidade. A partir da revisão bibliográfica, 

realização de ensaios, coleta de dados e moldes de f.f. 

fornecidos por uma indústria vidreira, identificou-se que o 

de maior vu apresentou elevada abrasão e menor taxa de 

corrosão, e que a vu está diretamente relacionada aos 

mecanismos de formação de defeitos no vidro. 

1. Introdução 
Após fusão e ainda pastosa, a gota de vidro é 

conduzida para o processo “soprado-soprado” (fig. 1). 

 
Figura 1: Processo “soprado-soprado” de fabricação de utensílios de 

vidro. Fonte: Autor 

A grande quantidade de variáveis de processo e 

materiais que atuam em conjunto durante a fabricação de 

utensílios de vidro, dificultam a determinação das 

principais relativas ao molde e que definem sua vu. 
Existem moldes de ligas ferrosas, não ferrosas e até não 

metálicos, e o custo de manutenção para reutilizá-los é 

cerca de 20% do preço do produto[1]. Segundo CINGI et 

al [2] e KLUGE et al [1] foi possível estabelecer que as 

propriedades a serem observadas no material do molde 

são as que se relacionam diretamente com o mecanismo 

de formação de defeitos no vidro. 

2. Metodologia 
Fixando as variáveis de elaboração do vidro, foi 

observado para moldes da classe de f.f. nodular ferrítico e 

suas variações, o mecanismo de formação de defeitos do 

vidro, como o “áspero”, analisado em MEV, “trincas”, 

por simulação numérica de esforços, e “C+” 

(dimensional), pela verificação do aumento de volume 

interno do molde. De acordo com a literatura, dados de 

campo e informações sobre vidas úteis, definiram-se os 

ensaios de resistência à corrosão, tração a quente, abrasão, 

fadiga termomecânica, dureza e microestrutura, para as 
amostras retiradas dos moldes em estado bruto de fusão. 

3. Resultados e discussões 
Conforme observado na tabela 1, o molde PC 

apresentou maior vu em relação aos demais,  

encontrando-se acima da média de 400.000 frascos, 

estabelecida por WOLHEIM, F.P.[3]. 

Tabela 1:Resultado do acompanhamento da vida útil. Fonte: Autor 
Moldes VC PC FC 

Vida útil 764.712 967.200 514.488 

A tabela 2 aponta a relação direta da vu com a abrasão 

e corrosão, e, as propriedades apontadas na bibliografia 

não se relacionam com o molde de maior vu, visto que, o 

defeito “áspero”, está diretamente relacionado à corrosão, 

“C+”, à abrasão, e por último, “trincas”, que em 

simulação resultou que a tensão de trabalho é de 10MPa, 

sugeriu possível relação com a fadiga termomecânica.  

Tabela 2:Resultados dos ensaios efetuados na interface molde/vidro. 

Fonte: Autor 

Ensaio                                  Molde VC PC FC Bibl. 

Nodularidade  (%) 65 71 72 -- 

Densidade (nódulos/ mm²) 1076 1116 528 -- 

Resistencia Tração Quente (MPa) 460 497 455 -- 

Alongamento (%) 13,9 7,9 10,4 -- 

Resistencia Tração a frio(MPa) 447 448 444 650[4] 

Alongamento (%) 19,4 8,3 6,2 7[4] 

Corrosão (mdd) 0,30 0,08 0,32 -- 

Dureza (HB) 159 166 168 214[4] 

Abrasão (%) 1,70 2,05 1,09 -- 

As variáveis do f.f. que influenciam nessas 

propriedades são a densidade de nódulos e a composição 

química, que é apresentada na tabela 3. 

Tabela 3:Resultados da análise química dos moldes. Fonte: Autor 

 Ceq Cu Cr Ni V Mo Mg Ti 

VC 3,56 -- 0,036 0,024 0,024 0,075 0,314 0,045 

FC 4,21 0,02 0,012 0,012 0,007 0,145 0,479 0,076 

PC 3,73 0,04 0,033 0,016 -- -- 0,433 0,050 

Verifica-se que o Cu é significativamente elevado no 

material de maior vu, e no estudo de CINGI et al [2], o 

material que apresentou melhor desempenho também 

apresentou elevado teor de Cu, apesar de as conclusões de 

seu trabalho não terem apontado este fato. 

4. Conclusões 
A vu dos moldes de f.f. nodular ferritíco dependem da 

densidade de nódulos e do teor de Cu. Os ensaios que 

podem ajudar a prever a vu são a corrosão, a abrasão e a 

análise metalográfica. Os dados encontrados servem 

como referência ao desenvolvimento de novos materiais e 

definição de normas. 
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