
É um método desenvolvido por um americano chamado John Bozelli que
utiliza, ciência, matemática e estatística para definir os melhores e mais
otimizados parâmetros de processo, com o objetivo de nivelar o conhecimento
técnico entre as pessoas, padronizar a regulagem de máquinas e
equipamentos e otimizar o processo de injeção criando uma janela de
processos mais repetitiva e capaz de ser reproduzida, minimizando os refugos
e perdas do processo.

Um dos passos utilizados neste método esta descrito neste material.

Se você quer conhecer os outros 04 passos acesse nosso site e inscreva-se agora no Workshop que
acontecerá no dia 24/11 em SP que será ministrado pelo Especialista em Processos Wilson José Luiz.

Acesse: www.penseinisso.com.br/workshop e inscreva-se!

Moldagem Científica de Injeção 

http://www.penseinisso.com.br/workshop


Função

Manter uma pressão interna no material plástico dentro
da cavidade do molde, durante um certo tempo, até que
o canal ou o ponto de injeção se resfrie, para garantir
estabilidade dimensional , sem que se crie rechupes,
bolhas ou empenamento do produto.

Esta etapa do processo é denominada por 2º fase ou
recalque.

Recalque
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a) Eliminar a fase de recalque (pressão e 
tempo de recalque)

b) Injetar até que o ciclo estabilize, não 
importando quanto haja de rechupes ou 
deformações. O importante é a peça estar 
completa.

c) Destacar uma cavidade apenas e pesá-la 
anotando os valores. Sempre obedeça o 
número da cavidade escolhido para o 
comparativo.

Tempo Real de Recalque

Recalque



d) Pese a cavidade escolhida, sem o canal de 
injeção, se for injeção direta, corte-o para a 
pesagem ser isolada apenas na peça.

e) Anote o valor obtido. (Ex: 12,00 gr.)

f) Programe a fase de recalque, utilize como 
referência metade do valor de pressão de 
preenchimento e tempo de 1 segundo para 
iniciar a coleta de dados.

g) Injete entre 4 a 5 ciclos antes de iniciar 
novamente a pesagem da cavidade.
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1) Cavidade 1 – 12,00 gramas
2) ...

Tempo Real de Recalque

Recalque



h) Pese novamente a cavidade escolhida

i) Anote o valor obtido (Ex.: 12,30 gramas)

j) Altere o valor de tempo de recalque de 1 
para  2 segundos

k) Injete entre 4 a 5 ciclos antes de iniciar 
novamente a pesagem da cavidade.
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1) Cavidade 1 – 12,00 gramas
2) Cavidade 1 – 12,30 gramas
3) ...
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l) Pese novamente a cavidade escolhida.

m) Anote o valor obtido. (Ex.: 12,35 gramas)

n) Altere o valor de tempo de recalque de 2 
para  3 segundos.

o) Injete entre 4 a 5 ciclos antes de iniciar 
novamente a pesagem da cavidade.
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1) Cavidade 1 – 12,00 gramas
2) Cavidade 1 – 12,30 gramas
3) Cavidade 1 – 12,35 gramas
4) ...
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p) Pese novamente a cavidade escolhida.

q) Anote o valor obtido. (Ex.: 12,35 gramas)

r) Altere o valor de tempo de recalque de 3 
para  4 segundos.

s) Injete entre 4 a 5 ciclos antes de iniciar 
novamente a pesagem da cavidade.

t) Repita o processo até que o peso da 
cavidade escolhida fique constante. Após 
vencer o valor de tempo atingido pela 
constancia  do peso, o recalque não faz 
mais efeito sobre a peça.

u) Avalie as condições de rechupe, 
deformações e dimensional da peça.

v) Caso de presença dos defeitos acima 
apresentados, altere a pressão de injeção e 
reinicie os passos para avaliação do tempo 
real de recalque
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1) Cavidade 1 – 12,00 gramas
2) Cavidade 1 – 12,30 gramas
3) Cavidade 1 – 12,35 gramas
4) Cavidade 1 – 12,35 gramas
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Acesse o site:

www.penseinisso.com.br/workshop

e inscreva-se.

Obtenha acesso a conteúdos incríveis!

http://www.penseinisso.com.br/workshop

