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“ESPUMA ESPUMADA, ARTIGO, USO DE UM ARTIGO, FRALDA INFANTIL, 

ARTIGO PARA INCONTINÊNCIA EM ADULTOS, ARTIGO ABSORVENTE DE 

CICLO MENSAL FEMININO” 

Campo da invenção 

[0001]   Esta invenção refere-se a uma espuma estruturada 

com micro-cavidades compreendendo um polímero termoplástico, 

a um compósito compreendendo as citadas espumas estruturadas 

com micro-cavidades e uma multiplicidade de partículas; a um 

método para preparação das referidas espumas e a artigos 

incorporando as citadas espumas e compósitos. 

Histórico da invenção 

[0002]   Polímeros super-absorventes, também relacionados 

como polímeros absorventes de fluidos aquosos ou “SAP”, são 

primariamente utilizados em produtos de cuidados pessoais, 

por exemplo, fraldas de bebê, produtos para incontinência em 

adultos e produtos de higiene feminina. Nas referidas 

aplicações, as partículas de polímero super-absorventes são 

incorporadas dentro das estruturas do absorvente que contém 

papel ou fibras naturais e/ou sintéticas com base em 

estruturas de tecido e não-tecidos, ou massa endurecida de 

fibras, tais como almofadas felpudas. O material utilizado 

nas referidas estruturas pode absorver rapidamente os fluidos 

aquosos e distribuí-los através de toda a estrutura do 

absorvente. As referidas estruturas, na ausência dos 

polímeros super-absorventes, tem uma capacidade de absorção 

limitada, são volumosos devido à grande quantidade de 

material necessária para prover uma capacidade de absorção 

aceitável, e não retém bem o fluido sob pressão. As 

características de absorvência e de retenção de fluidos das 

referidas estruturas absorventes são melhoradas pela 
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incorporação, em suas partículas SAP de fluidos aquosos que 

embebem para formar um material hidrogel inchado. 

[0003]   Os fabricantes de artigos de higiene pessoal 

apresentam um grande desejo de ter uma estrutura de núcleo 

absorvente com uma espessura mínima e ainda apresentar uma 

capacidade de absorvência superior ao artigo absorvente.  Uma 

estrutura absorvente fina não é apenas muito mais favorável, 

economicamente, devido à unidade de volume reduzida para 

transporte, mas também por um fator importante que é evitar o 

embaraço pessoal quando em uso. Nas fraldas modernas, por 

exemplo, os fabricantes tiveram um aumento na quantidade de 

SAP, relativamente ao peso do componente de fibra celulósica, 

e na quantidade do polímero super-absorvente da fralda ou, em 

outro artigo de higiene, aumento este que pode ser de 50 por 

cento em poso ou mais.  Vários métodos foram empregados 

previamente para aumentar a capacidade de absorção em uma 

espessura reduzida para as referidas estruturas de núcleo 

absorventes. Tipicamente, isto é acompanhado pelo uso de 

grandes quantidades de SAP, mas existe desta forma, uma perda 

em contraposição da capacidade de fios devido ao bloqueio 

aumentando do gel, bem como das quantidades reduzidas da 

capacidade de incorporação das felpas nos referidos artigos 

contendo SAP. Consequentemente, as abordagens anteriores não 

são completamente satisfatórias em alcançar os resultados 

desejados. 

[0004]   Nós descobrimos que uma espuma de célula aberta, 

estruturada com micro-cavidades é preparada adequadamente a 

partir de um espumado, uma dispersão aquosa de termoplástico, 

preferivelmente, olefinas, partículas de polímero e, 

opcionalmente, uma multiplicidade de fibras, apresentando 
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suavidade, permeabilidade e uma aparência de superfície 

significantemente melhorada. Uma estrutura com micro-

cavidades que permite que as partículas sejam colocadas e 

contidas, em alta concentração, em um compósito de espuma 

fino. Nós também descobrimos, surpreendentemente, que a 

estrutura com micro-cavidade da presente invenção não apenas 

permite melhorar o conteúdo de partículas SAP em altas 

concentrações, mas que ela também auxilia a evitar “o 

bloqueio do gel”. Além disso, nós também descobrimos que o 

tratamento das partículas SAP na superfície com outras 

partículas finas, particularmente, nanopartículas, ajuda a 

evitar o bloqueio do gel. Uma configuração de micro-cavidades 

em uma espuma da presente invenção é através do adeqüamento 

de uma forma cilíndrica geral.  

[0005]   O compósito da presente invenção é técnica e 

relativamente fácil de se produzir. Adicionalmente à sua boa 

capacidade de absorção de fluidos aquosos, sua espessura e 

maciez excelente, a estabilidade mecânica e a flexibilidade 

tornam o compósito da invenção particularmente útil em 

fraldas e em várias aplicações de absorventes higiênicos. 

[0006]   Os fabricantes de artigos de higiene pessoal também 

desejam ter um artigo absorvente que possa ser facilmente 

reciclado. Atualmente, as fraldas comerciais e os artigos de 

incontinência para adultos incorporam um núcleo estrutural 

absorvente de tal forma que as composições poliméricas e a 

fibra de celulose devem ser primeiramente separadas, a fim de 

ser reciclado após a limpeza da sujeira destes produtos. O 

processo de reciclagem tem, assim, sido complicado, e 

resultado em dificuldades mecânicas, bem como não é 

econômico. O núcleo estrutural absorvente polimérico da 
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presente invenção é considerado mais facilmente reciclável 

devido ao fato de sua estrutura poder ser facilmente separada 

da sujeira bem como os componentes poliméricos um do outro. 

Uma fralda da presente invenção não é apenas mais econômica, 

mas também ambientalmente mais favorável do que as fraldas 

comerciais anteriores e os outros artigos de higiene. 

[0007]   O pedido de patente internacional publicado No. 

WO2005/021622, de 10 de março de 2005, refere-se às 

composições de espuma com base aquosa compreendendo 

partículas de polímero de olefinas dispersas, métodos para 

preparação das referidas espumas e a produção destas espumas 

de células abertas, laminados, e artigos finalizados. 

[0008]   As espumas contendo partículas SAP foram preparadas 

a partir de, por exemplo, látex butadieno-estireno 

carboxilado, como descrito na patente norte-americana No.: 

U.S. 4,990,541 e na patente Européia No. EP 0 427 219. Assim, 

o polímero super-absorvente foi introduzido em um espumado, 

látex úmido por pulverização, sobre ele, de um pó de SAP 

sólido antes da secagem da espuma. Este processo usa o pó SAP 

com um tamanho de partícula geralmente menor do que 30 

microns, e em uma carga de pó de aproximadamente 25% com base 

no peso da espuma. O manuseio e o processamento de partículas 

de pó fino, super-absorvente de aproximadamente 30 

micrômetros (microns) de tamanho é difícil, especialmente em 

uma grande escala, particularmente, devido ao fato de o pó 

SAP fino absorver rapidamente a umidade a partir do ar e suas 

partículas se aglomerar. O manuseio do citado pó fino também 

aumenta o potencial de processabilidade em questão. Isto 

inclui possíveis inalações de poeiras (finas respiráveis), e 

esta questão de pó com possível capacidade de explosão que se 
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eleva quando uma poeira fina é manuseada. A adição e mistura 

do pó SAP a uma espuma látex úmida também pode resultar em 

uma espuma quebradiça e qualquer estrutura de célula aberta, 

da espuma resultante, pode ser destruída. Devido a uma rápida 

absorção de água pelas partículas SAP finas, o procedimento 

de adição de SAP não permite uma distribuição controlada, 

apropriada, do referido pó nas superfícies de espuma úmida. A 

relativa baixa quantidade do polímero super-absorvente que 

pode ser adicionada ao citado látex espumado também limita a 

utilização desse sistema para àquelas aplicações que requerem 

apenas uma capacidade relativamente baixa de absorvência. 

[0009]   As patentes norte-americanas U.S. Nos. 6,033,769 e 

5,763,067 e a patente Alemã No.: 4,418,319 a um compósito de 

espuma tendo camadas, uma sobre a outra, compreendendo uma 

camada de espuma polimérica solúvel em água e uma camada de 

partículas SAP. O polímero solúvel em água, tipicamente um 

álcool polivinil ou carboximetil celulose, é espumado e 

dilatado em uma camada laminar espumada. Então as partículas 

de SAP são espalhadas através de um padrão sobre a espuma e 

fixadas por tratamento à quente. As referidas espumas de 

polímero solúvel em água perdem tipicamente a flexibilidade e 

é necessário que sejam  tratadas com uma grande quantidade de 

plastificante para dar uma espuma não-rígida; por exemplo, 

uma quantidade de plastificante de não mais que 200% com base 

no peso da espuma. As citadas espumas de polímero solúveis em 

água podem se dissolver quando em contato com o líquido 

aquoso, causador da estabilidade potencial da espuma em 

questão. A migração do citado material polimérico solúvel em 

água em um artigo de higiene pode criar uma sensação pegajosa 

para o usuário e é indesejável. 
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[0010]   Ambas as patentes U.S. 5,149,335 e a patente 

Européia No. 0 962 206 refere-se a uma estrutura absorvente 

que compreende o meio de detenção para o fluido aquoso que 

pode conter uma concentração relativamente alta de SAP. As 

patentes descrevem o uso de um SAP com determinadas 

características de absorvência quando este é desejado para 

emprego de SAP em concentrações relativamente altas. O 

patente U.S. emprega, especialmente, aglomerados finos de SAP 

em um meio de suspensão orgânica. O meio de detenção é feito 

por pressão de duas camadas de tecidos de celulose, nas  

quais as partículas SAP são colocadas sobre a camada de 

tecido inferior em um padrão de forma e de modo que a camada 

seja então prensada junto, com a camada de tecido superior 

ligada à camada inferior com um adesivo derretido a quente. O 

meio de detenção descrito em ambas as patentes utiliza um 

desenho de fralda compreendendo um núcleo absorvente de polpa 

felpuda de celulose e partículas SAP. 

Sumário da invenção 

[0011]   Esta invenção refere-se a um compósito 

compreendendo uma multiplicidade de partículas, 

preferivelmente, partículas de polímeros super-absorventes, 

contidos nas micro-cavidades de uma espuma estruturada com 

micro-cavidades, preferivelmente, de células abertas, 

compreendendo um polímero termoplástico e, opcionalmente, uma 

multiplicidade de fibras, e um método para preparação da 

mesma. 

[0012]   A invenção também se refere a uma espuma 

termoplástica caracterizada por ter uma estrutura com micro-

cavidades. A referida espuma é preparada apropriadamente 

através de espumagem e então seca em uma dispersão aquosa de 
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termoplástico, preferivelmente, olefina, partículas de 

polímero de uma maneira a introduzir micro-cavidades dentro 

da espuma. Adequadamente, a espuma de célula aberta é formada 

em um processo de batelada ou em um processo contínuo, por 

introdução de uma dispersão na espuma de partículas de 

polímeros dentro de um molde configurado com projeções ou 

entalhes para causar a formação, respectivamente, de entalhes 

ou protuberâncias em pelo menos uma das superfícies da espuma 

resultante, ditos entalhes/protuberâncias formam, então, a 

base para a referida espuma estruturada com micro-cavidades. 

Alternativamente, a espuma com micro-cavidades é preparada 

através de um processo contínuo de introdução de espuma sobre 

uma correia em movimento ou sobre um substrato passante sobre 

a citada correia, secagem do espumado dentro da espuma e 

submeter à espuma a um rolo com incrustações de modo a 

incrustar termicamente as micro-cavidades sobre pelo menos 

uma das superfícies da espuma. 

[0013]   A invenção compreende ainda uma espuma com células 

abertas com uma estrutura com micro-cavidades, a citada 

espuma preparada, preferivelmente, usando a mistura de uma 

dispersão de partículas de polímero de olefina aquosa e uma 

multiplicidade de fibras. 

[0014]   A invenção compreende ainda, uma espuma de perfil 

fino caracterizada por ser uma espuma estruturada com micro-

cavidades com uma multiplicidade de partículas contidas nas 

micro-cavidades da espuma e um método para preparação da 

mesma; um método para incorporação das partículas 

(preferivelmente partículas absorventes de água, tais como 

SAP) dentro das micro-cavidades de uma espuma estruturada com 

micro-cavidades; um método para preparação de um compósito de 
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núcleo absorvente com micro-cavidades compreendendo 

partículas absorventes contidas em uma espuma estruturada com 

micro-cavidade; e um método para utilização do compósito de 

núcleo absorvente com micro-cavidades compreendendo 

partículas absorvente, preferivelmente partículas SAP 

contidas nas micro-cavidades de uma espuma estruturada com 

micro-cavidades, em várias aplicações de absorção de fluidos. 

As referidas partículas de polímero super-absorventes absorve 

os fluidos. 

[0015]   Aplicações para a invenção são apropriadas na 

fabricação de artigos descartáveis bons para os consumidores, 

preferivelmente, artigos de higiene, incluindo fraldas de 

bebês e crianças, produtos para incontinência de adultos e 

produtos de higiene feminina, onde as partículas contidas no 

núcleo absorvente estruturado com micro-cavidades servem para 

inibir líquidos aquosos para formar hidrogéis intumescido. 

Breve descrição dos desenhos 

[0016]   Para o propósito de ilustração da invenção, é 

demonstrada nos desenhos uma forma, atualmente preferida, 

entretanto, deve ser entendido, que esta invenção não está 

limitada aos arranjos precisos e aos meios demonstrados. 

[0017]   A figura 1 exemplifica uma curva endotérmica 

calorimétrica de classificação de diferencial para um 

polímero de olefina para ilustrar uma faixa ótima de 

temperaturas a serem utilizadas na secagem de um espumado, 

dispersão particulada aquosa daquele polímero; 

[0018]   As figuras 2a a 2d representam um molde útil para a 

preparação de espumados estruturados com micro-cavidades a 

partir de uma dispersão aquosa do polímero termoplástico;  

[0019]   As figuras 3a e 3b representam uma espuma 
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estruturada com micro-cavidades, com partículas contidas nas 

micro-cavidades; e 

[0020]   A figura 4 ilustra um dispositivo em forma de U 

para testar um artigo ou uma estrutura preparada a partir da 

espuma estruturada com micro-cavidades. 

Descrição detalhada da invenção 

Definição: 

[0021]   O termo “conformável” significa a capacidade de ser 

curvada e flexível em uma forma desejada pelo usuário; por 

exemplo, a forma de um usuário de um artigo absorvente.  

[0022]   O termo “dispersão” significa uma composição de 

polímero termoplástico em fase líquida/particulada onde a 

fase aquosa é normalmente a fase contínua e as partículas 

poliméricas são suspensas assim de uma forma estável, 

adequadamente, com o auxílio de um agente de 

dispersão/dispersante de modo que as partículas de polímero 

se mantenham dispersas pelo menos por um longo período em que 

são necessárias para completar a etapa de espumagem. 

Preferivelmente, as partículas de polímero permanecem 

dispersas através do processo total de espumagem e do 

processo de secagem, de forma que um processo completo possa 

ser conduzido sem que as partículas do polímero assentem na 

dispersão. Os métodos apropriados são ensinados na técnica; 

ver, por exemplo, as patentes U.S. Nos.: 5,798,410 e 

6,448,321, incorporada aqui por referência na extensão em que 

eles se referem aos referidos métodos. 

[0023]   O termo “secagem” significa um processo para 

conduzir uma espuma a secagem e o termo “seco” ou “seca” 

significa a eliminação de pelo menos 95 por cento de água a 

partir da espuma. 
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[0024]   O termo “espumagem” ou “espumado” significa um 

processo de incorporação de volumes substanciais de ar, ou 

outros gases, em um líquido aquoso onde pelo menos 80, 

preferivelmente, pelo menos 85 e, mais preferivelmente, pelo 

menos 90 por cento do volume do material espumado consiste de 

componente gasoso. O líquido aquoso pode ser uma solução 

homogênea, uma solução micelar ou uma dispersão.  Em geral, a 

espuma é criada por métodos mecânicos tais como mistura em 

alto cisalhamento sob condições atmosféricas ou, 

opcionalmente injeção de gás dentro do sistema enquanto se 

faz a mistura.   

[0025]   O termo “espumado” significa uma dispersão aquosa 

de partículas de polímero termoplástico que foi “espumada” 

como descrito acima antes da “secagem”. 

[0026]   O termo “espuma” significa uma estrutura 

compreendendo primariamente um polímero termoplástico, e 

tendo uma estrutura celular com células abertas ou fechadas 

que não se colapsam.  

[0027]   O termo “superfície maior” significa, em uma 

“espuma”, uma das duas superfícies substancialmente paralelas 

de área maior, em contraste com uma superfície menor da 

espuma. É possível cortar e preparar uma espuma crua de 

maneira a formar seis superfícies, três estruturas 

geométricas regulares de dimensões cúbicas, onde todas as 

seis superfícies da espuma têm, substancialmente, a mesma 

área.  

[0028]   Entretanto, devido aos aspectos práticos e as 

limitações para criar continuamente um artigo de espuma, a 

produção de espuma comercial é acompanhada, apropriadamente, 

por expansão do material espumado em um dispositivo portador 
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de movimento em x-direção, de y-dimensão para a largura do 

espumado, e z-dimensões para a espessura do espumado. O eixo 

geométrico z ou a direção z significa que o eixo geométrico é 

substancialmente perpendicular ao plano xy, definido pela 

superfície de cada uma dos portadores e, portanto, geralmente 

perpendicular à maior superfície do espumado e da espuma como 

produzida. Duas superfícies espumadas maiores de x-

comprimento e de y-largura, as quais quando secas para 

resultados da espuma em uma estrutura de espuma 

tridimensional da área da superfície igual à aproximadamente 

xy em ambas no topo e na porção inferior. É que cada uma 

destas superfícies de espuma no topo e na porção inferior 

estão relacionadas aqui como uma superfície maior, ou no caso 

da espuma que foi quebrada em pedaços com espessuras 

aproximadamente iguais junto aos eixos x-y, a “superfície 

maior” significa a largura resultante da superfície paralela 

em cada um dos lados opostos, o lado oposto de cada lâmina 

quebrada resultante da espuma. 

[0029]   O termo “micro-cavidade” descreve um espaço vazio 

dimensional em ou próximo (por exemplo, apenas abaixo), na 

superfície da espuma. O termo “micro-cavidade” ou “contendo 

micro-cavidades” descreve uma espuma ou uma estrutura de 

espuma que compreende as referidas micro-cavidades. 

[0030]   O termo “espuma com células abertas” significa uma 

espuma tendo um conteúdo de célula aberta de pelo menos 80% 

ou maior, preferivelmente pelo menos 85% ou maior e, mais 

preferivelmente, pelo menos 90% ou maior, como determinado 

por e de acordo com a ASTM D2856A. 

[0031]   O termo “polímero” significa uma macro-molécula 

preparada por monômeros polimerizáveis do mesmo tipo ou 
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diferentes. “Polímero” inclui homopolímeros, copolímeros, 

terpolímeros, interpolímeros, etc.. O termo “interpolímeros” 

significa um polímero preparado através da polimerização de 

pelo menos dois tipos de monômeros. Ele inclui, mas não está 

limitado a, copolímeros (que usualmente referem-se aos 

polímeros preparados a partir de dois monômeros diferentes), 

terpolímeros (que se referem usualmente aos polímeros 

preparados a partir de três tipos diferentes de monômeros), e 

tetrapolímeros (se referem usualmente aos polímeros 

preparados a partir de quatro diferentes tipos de monômeros), 

etc.. 

[0032]   O termo “monômero” ou “comonômero” refere-se a 

qualquer composto com uma porção polimerizável, que é 

adicionada a uma reação de polimerização de modo a produzir 

um polímero. 

[0033]   O termo “polímero termoplástico” ou “composição 

termoplástica” e termos similares tais como “polímeros 

termoformáveis” designam polímero ou composição de polímeros 

que é substancialmente extrudado ou deformável termicamente. 

[0034]   O termo “resiliente” é definido como uma espuma 

ressaltada em sua espessura original, ou seja, seu 

restabelecimento em pelo menos 60%, preferivelmente, pelo 

menos cerca de 70%, mais preferivelmente, em pelo menos 80% 

da espessura original da espuma, quando a espuma for 

comprimida à metade de sua espessura original em uma 

temperatura ambiente, por exemplo, cerca de 25°C. A espuma 

está em seu estado seco, ou seja, um conteúdo mínimo de 

umidade de não mais que cerca de 10% em peso, 

preferivelmente, não mais do que cerca de 5% em peso, do 

conteúdo de umidade, durante o teste de resiliência. 
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Preparação do Polímero super-absorvente (SAP): 

[0035]   As partículas de polímero super-absorventes (“SAP”) 

úteis nesta invenção são àquelas que absorvem muitas vezes 

seu próprio peso do fluido em questão, tais como umidade, 

água ou líquidos aquosos. As partículas SAP intumescida 

quando elas absorvem o fluido. As SAPs foram utilizadas em 

uma variedade de aplicações, incluindo fraldas, aplicações 

para barreira de água na indústria de construção, e líquidos 

absorventes em sistemas de embalagens de alimentos, bem como 

em aplicações de higiene e médicas. As partículas SAP podem 

ser quaisquer polímeros hidrofílicos conhecidos, os quais são 

reticulados e capazes de absorver grandes quantidades de 

líquidos aquosos, em alguns exemplos, levando a partícula a 

crescer muitas vezes seu tamanho seco. Estes polímeros são 

bem conhecidos da técnica e estão amplamente disponíveis 

comercialmente. Muitas SAPs são reticuladas, neutralizadas 

e/ou tratadas parcialmente na superfície. Preferivelmente, o 

nível de reticulação é selecionado para dar as 

características de intumescência desejadas para uma aplicação 

particular. 

[0036]   Exemplos de algumas SAPs e processos apropriados 

(incluindo processos de polimerização em gel) para preparo de 

SAPs estão descritos nas patentes norte-americanas U.S. 

3,669,103; 3,670,731; 3,926,891; 3,935,099; 3,997,484; 

4,076,663; 4,090,013; 4,093,776; 4,190,562; 4,286,082; 

4,340,706; 4,46,261; 5,459,396; 4,654,039; 4,683,274; 

4,708,997; 4,857,610; 4,985,518; e 5,145,906, os ensinamentos 

dos quais são incorporados aqui por referência. Em adição, 

ver Buchholz, F.L. e Graham, A.T., “Modern Superabsorbent 

Polymer Technology”, John Wiley & Sons (1998), e Lisa 
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Brannon-Peppas e Ronald S. Harland, “Absorbent Polymer 

Technology”, Elsevier (1990). 

[0037]   A SAP pode estar na forma de partículas ou outras 

formas, tais como fibras. Preferivelmente, a SAP está na 

forma de partículas e é derivada de um ou mais monômeros 

contendo carboxila etilenicamente não saturada e, 

opcionalmente, um ou mais comonômeros copolimerizáveis com o 

monômero contendo a carboxila.  

[0038]   As SAP são derivadas vantajosamente de um ou mais 

ácidos carboxílicos não-saturados etilenicamente, ácido 

carboxílico não-saturado etilenicamente ou sais do mesmo. O 

ácido carboxílico não-saturado preferido e os monômeros do 

anidrido do ácido carboxílico incluem ácido acrílico, ácido 

metacrílico, o ácido itacônico, ácido maléico, ácido fumárico 

e o ácido maléico anidrido.  Mais preferivelmente, o monômero 

inicial é o ácido acrílico, o ácido metacrílico ou um sal do 

mesmo. Adicionalmente, SAPs pode incluir comonômeros 

conhecidos da técnica para uso nos polímeros super-

absorventes ou copolímeros de enchimento incluindo 

comonômeros tais como uma acrilamida, uma acrilonitrila, uma 

vinil pirrolidona, um ácido vinil sulfônico, um cloreto de 

amônio acriloxietiltrimetil ou um sal do mesmo, e os 

substratos enxertados tais como uma celulose, uma celulose 

modificada, um álcool polivinil ou um hidrolisado de amido. 

Se utilizado, o comonômero pode compreender até 25 por cento 

em peso da mistura de monômero. 

[0039]   Preferivelmente, cerca de 50 moles por cento ou 

mais das unidades de ácido carboxílico do polímero super-

absorvente são neutralizados com uma base e, mais 

preferivelmente cerca de 65 por cento ou mais. Esta 
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neutralização pode ser realizada após o término da 

polimerização. Em uma configuração preferida, a mistura de 

monômero inicial tem porções de ácido carboxílico que são 

neutralizados para o nível desejado antes da polimerização. O 

polímero final ou os monômeros iniciais podem ser 

neutralizados pelo contato dele com um hidróxido de metal 

alcalino, por exemplo, hidróxido de sódio ou hidróxido de 

potássio, ou um carbono de metal alcalino, por exemplo, 

carbonato de sódio ou carbonato de potássio. 

[0040]   Os polímeros super-absorventes são reticulados 

levemente para fazer dele insolúvel em água. Vinil, não-vinil 

ou reticulado dimodal pode ser empregado, tanto sozinho, 

quanto misturado, ou em várias combinações. A quantidade 

total de todos os reticulados presentes é suficiente para 

prover um polímero com boa capacidade de absorção, boa 

absorção sob carga, e uma baixa porcentagem dos materiais 

extraíveis. 

[0041]   Os reticulantes de polivinil conhecidos da técnica 

para uso em SAPs e os reticulantes de vinil preferidos para 

SAPs incluem, mas não estão limitados a, por exemplo, 

bis(met)acrilamidas, alil(met)acrilatos, di- ou poli-ésteres 

do ácido (met)acrílico com polióis, tais como diacrilato de 

dietileno glicol, triacrilato de trimetilol propano e 

diacrilato de polietileno glicol; e di- ou poliésteres de 

ácidos mono- ou poli-carboxilícos não-saturados com polióis 

derivados da reação dos álcoois polihídricos C1-C10 com 2 a 8 

moles de óxido de alquileno C2-C4 por grupo hidroxila, tais 

como triacrilato de trimetilol propano etoxilado. 

[0042]   Os ligantes não-vinil que podem ser empregados no 

preparo dos polímeros super-absorventes são agentes tendo 
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pelo menos dois grupos funcionais capazes de reagir com os 

grupos carboxila do polímero, e incluem materiais tais como 

glicerina, poliglicóis, éter diglicidil de etileno glicol, e 

diaminas. Muitos exemplos destes agentes foram dados nas 

patentes norte-americanas U.S. 4,666,983 e U.S. 4,734,478 que 

ensinam a aplicação dos referidos agentes para a superfície 

do pó de polímero absorvente seguido por aquecimento para 

reticular à cadeia da superfície (“superfície reticulada”) e 

melhorar a capacidade de absorção e sua proporção de 

dispersão/absorção. Exemplos adicionais são dados na patente 

norte-americana U.S. 5,145,906, que ensina superfície-

reticulada com os referidos agentes. Os reticulantes não-

vinil podem ser adicionados homogeneamente à mistura de 

polimerização no início do processo. Os reticulantes não-

vinil preferidos incluem, mas não se limitam a, glicerina, 

éter diglicidil de etileno glicol, polietileno glicol 400 e 

polietileno glicol 600. Misturas de reticulantes não-vinil 

podem ser empregadas. 

[0043]   O reticulante dimodal que pode ser empregado na 

preparação de SAPs são agentes que tem pelo menos um grupo 

vinil polimerizável e pelo menos um grupo funcional capaz de 

reagir com os grupos carboxilas. Eles são chamados de 

“reticulantes dimodal” para distinguir eles daqueles 

reticulantes de vinil normais, uma vez que eles usam dois 

modos diferentes de reação para formar um reticulante. 

Exemplos de reticulantes dimodal incluem, mas não se limitam 

a, metacrilato de hidroxietil, monometacrilato de polietileno 

glicol, metacrilato de glicidila e éster de glicidil alil. O 

ligante dimodal vantajoso é adicionado homogeneamente à 

mistura de reação no início do processo de polimerização. As 
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misturas de ligantes dimodais podem ser empregadas.  

[0044]   Um outro componente do meio aquoso utilizado para 

preparar os polímeros super-absorventes compreendem um 

iniciador radical livre, que pode ser qualquer iniciador de 

polimerização convencional solúvel em água. Por exemplo, 

compostos peroxigênio tais como peroxodisulfatos de sódio, de 

potássio e de amônio, peróxido de caprila, peróxido de 

benzoíla, peróxido de hidrogênio, hidroperóxido cumeno, 

diperftalato de butila terciária, perbenzoato de butila 

terciária, peracetato de sódio e percarbonato de sódio. 

Sistemas iniciadores Redox também podem ser utilizados, por 

exemplo, formados através da combinação dos compostos de 

peroxigênio acima mencionados com agentes de redução, tais 

como bissulfito de sódio, tiosulfato de sódio, ácido 

ascórbico L- ou isso- ou um sal do mesmo ou sais ferrosos. 

Preferivelmente, os iniciadores compreendem a partir de 0,001 

a 0,5 mol por cento, com base nos moles totais de monômeros 

polimerizáveis no meio aquoso. Misturas de iniciadores podem 

ser empregadas. 

[0045]   Em uma configuração preferida de preparação de SAP, 

pelo menos clorina ou bromina contendo agente oxidante é 

adicionada à mistura do monômero ou ao hidrogel úmido para 

reduzir a quantidade de monômeros residuais no final de SAP. 

Ele é preferivelmente adicionado à mistura de monômeros. Um 

agente oxidante preferido é um sal de clorato com contra-íons 

de potássio e/ou sódio. Os agentes oxidantes contendo clorina 

são preferidos, Preferivelmente, 100 ppm em peso ou mais e, 

mais preferivelmente 200 ppm ou mais, de um agente oxidante 

contendo clorina é utilizado, com base no peso total dos 

monômeros. Desejavelmente, a quantidade do agente oxidante 
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contendo clorina adicionado é, mais preferivelmente, de 500 

ppm ou menos. O agente oxidante está presente em quantidade 

suficiente tal que após o tratamento a quente, o nível de 

monômero residual é reduzido e o balanço desejado da 

capacidade de retenção na centrífuga e as propriedades AUL é 

conseguida. 

[0046]   As SAPs podem ser preparadas em um processo em 

batelada ou em processo contínuo. A polimerização em batelada 

pode ser realizada de uma maneira onde todos os materiais de 

reação são contatados simultaneamente e a reação prossegue, 

ou ela pode acontecer com a adição contínua de um ou mais dos 

componentes durante o período de reação. A publicação 

internacional WO 2003/022896 contém uma descrição de um 

processo contínuo para a preparação de SAP. Preferivelmente, 

a polimerização é realizada sob uma atmosfera de gás inerte, 

por exemplo, nitrogênio ou argônio. A reação pode ser 

realizada em qualquer temperatura que a polimerização ocorre, 

preferivelmente 25°C ou maior e, mais preferivelmente 50°C ou 

maior. A reação é conduzida por um tempo suficiente para 

resultar na conversão desejada do monômero para o SAP 

reticulado. Preferivelmente, a conversão é de 98 por cento ou 

maior. Vantajosamente, o início da reação ocorre em uma 

temperatura de pelo menos 0°C. 

[0047]   É possível realizar o processo de polimerização 

usando técnicas de processamento de polimerização de 

múltiplas fases tais como polimerização de emulsão inversa ou 

procedimentos de polimerização de suspensão inversa. Os 

procedimentos de polimerização de suspensão inversa estão 

descritos em maiores detalhes nas patentes norte-americanas 

U.S. 4,340,706; U.S. 4,506,052 e U.S. 5,744,564. Quando a 
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polimerização de suspensão inversa ou técnica de 

polimerização de emulsão inversa são empregadas, ingredientes 

adicionais tais como surfactantes, emulsificantes e 

estabilizantes de polimerização apropriados são adicionados à 

mistura de polimerização completa.  

[0048]   Durante a polimerização, o SAP absorve geralmente 

todo o meio de reação aquoso para formar um hidrogel aquoso e 

é removido a partir do reator naquela forma. O termo 

“hidrogel” refere-se a um polímero super-absorvente 

intumescido de água, e pode estar na forma de partículas 

poliméricas. Preferivelmente, o hidrogel compreende de 25 a 

45 por cento em peso do polímero, com o remanescente sendo 

água (como determinado pela perda de peso após a secagem do 

hidrogel em cerca de 100 graus Celsius, por pelo menos uma 

hora ou pelo peso ganho na hidratação das partículas 

poliméricas secas). O hidrogel é, preferivelmente, processado 

em uma forma particular durante o processo de reação de 

polimerização no reator através da agitação ou outro meio de 

modo a facilitar a remoção do hidrogel do reator. O tamanho 

da partícula do hidrogel varia preferivelmente de 0,01 a 10 

cm. Mais preferivelmente, o tamanho da partícula do hidrogel 

varia de 0,05 a 0,3 cm. Na polimerização de múltiplas fases, 

as partículas de hidrogel SAP podem ser recuperadas a partir 

o meio de reação através de destilação azeotrópica e/ou 

filtragem seguida por secagem. Se recuperado através da 

filtragem, meio comumente conhecido da técnica de remoção de 

solventes presentes no hidrogel são então utilizados. 

[0049]   Após a remoção a partir do reator, o polímero de 

hidrogel é submetido a uma pulverização, por exemplo, através 

de um meio mecânico convencional de redução de tamanho de 
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partículas, tal como moagem, corte, incisão, ou extrusão. O 

tamanho das partículas do gel após a redução de tamanho de 

partículas permitiria uma secagem homogênea das partículas. 

Preferivelmente, a redução do tamanho da partícula é 

realizada através de extrusão do hidrogel. 

[0050]   As partículas do polímero hidrogel pulverizadas são 

submetidas às condições de secagem para remoção do meio de 

polimerização remanescente e qualquer líquido dispersante 

incluindo o solvente ótimo e, substancialmente toda a água. 

Desejavelmente, o conteúdo da umidade de SAP após a secagem é 

então zero e 5 por cento em peso. 

[0051]   A temperatura de secagem é uma temperatura alta 

suficiente para remover o meio de pulverização líquido, 

incluindo água e opcionalmente solvente, em um período de 

tempo razoável, ainda não tão alta de modo a causar a 

degradação das partículas de SAP, tal como por quebra das 

ligações de reticulação no polímero. Preferivelmente, a 

temperatura de secagem é de 180°C ou menos e, desejavelmente, 

é de 15°C ou acima. O tempo de secagem deve ser suficiente 

para remover, substancialmente, todos os meios líquidos. 

Preferivelmente, o tempo de secagem varia de 20 minutos a 60 

minutos. A secagem é realizada sob condições tais que a água 

e, opcionalmente, o solvente, volatilizaria a partir da 

partícula do polímero absorvente sendo removida. Isto pode 

ser conseguido através do uso de técnicas de vácuo ou através 

da passagem de gases inertes ou ar quente ou através das 

camadas das partículas do polímero. Em uma configuração 

preferida, a secagem ocorre em secadores onde o ar aquecido é 

soprado através de ou sobre as camadas das partículas do 

polímero. Os secadores preferidos que podem ser utilizados 
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são camas fluidizadas ou cintas secadoras ou um secador de 

tambor. Alternativamente, a água pode ser removida através de 

destilação azeotrópica. As referidas técnicas são bem 

conhecidas da técnica. 

[0052]   Durante a secagem, as partículas SAP podem formar 

aglomerados e podem então ser submetidas a pulverização, por 

exemplo, através de meios mecânicos para quebrar os 

aglomerados. Os referidos meios podem incluir, corte, incisão 

e/ou moagem. Em uma configuração preferida, as partículas 

secas do polímero são cortadas e então trituradas. O tamanho 

da partícula seca e triturada varia, preferivelmente de 0,1 

mm a 0,8 mm. As partículas secas podem ser utilizadas como 

polímero de base para tratamento adicional do núcleo/casca. A 

segunda geração moderna de SAPs foi fabricada através das 

partículas de polímeros tendo uma estrutura de núcleo/casca. 

A formação da casca pode ser feita através de várias 

técnicas, uma delas sendo a aplicação de uma superfície, 

reticulada as partículas SAP secas e triturada, as quais têm, 

originalmente, uma densidade de reticulação, que pode ser 

presumida por ser essencialmente uniforme em toda a 

partícula. Uma técnica microscópica para visualização da 

referida estrutura de núcleo/casca da superfície reticulada 

dos polímeros absorventes de água é apresentada por Y.-S., 

Kim nos procedimentos do Congresso INDEX 99 (Abril de 1999), 

Genebra, Suíça. 

[0053]   Esta tecnologia de reticulação de superfície é de 

importância comercial e é baseada na formação de novas 

ligações co-valentes nas regiões da superfície, por exemplo, 

através da esterificação dos grupos carboxílicos pendentes 

com vários reagentes em temperaturas elevadas. A reticulação 
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da superfície é de qualquer processo que aumente a densidade 

de reticulação do polímero nos arredores da superfície da 

partícula do polímero absorvente de água com relação à 

densidade de reticulação do interior da partícula. As 

partículas do polímero absorvente de água na superfície 

reticulada são tipicamente preparadas através de tipos e 

concentrações variantes de reticulantes de superfície. Os 

reticulantes de superfície preferidos incluem químicos com um 

ou mais grupos funcionais reativos que são reativos em 

direção aos grupos pendentes (tipicamente, os grupos de ácido 

carboxílico) da cadeia principal do polímero. Um exemplo é o 

uso dos compostos polihídricos, por exemplo, glicerina, 

adicionados em uma mistura de isopropanol aquoso à superfície 

das partículas secas e de tamanho ajustado. As partículas 

tratadas são então aquecidas em torno de 200°C, por muitos 

minutos. A esterificação dos grupos pendentes pode também ser 

acompanhada pelo uso de compostos de carbonato diglicidil ou 

orgânicos, por exemplo, éter diglicidil etileno glicol, ou 

carbonato de etileno, respectivamente, em solução aquosa à 

superfície reticulada. 

[0054]   Um objetivo típico é adicionar uma mistura de 

revestimento ao agente reticulante de superfície e um 

solvente e/ou água à superfície das partículas secas. A 

quantidade de reticulante de superfície adequada é de cerca 

de 0,01 a cerca de 4% em peso e, preferivelmente, de cerca de 

0,1 a cerca de 2,0% em peso com base no peso do polímero 

absorvente de água seco. O solvente orgânico e/ou mistura de 

solvente orgânico aquoso melhora a uniformidade da 

distribuição do reticulante. Os solventes orgânicos típicos 

são álcoois inferiores, e incluem metanol, etanol, 2-propanol 
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e butanol, bem como as misturas destes álcoois. 

[0055]   Devido á formação de uma casca da superfície 

uniforme em cada partícula individual é altamente desejável, 

que a reação de reticulação ocorra mais apropriadamente após 

a distribuição do tamanho desejado da partícula ter sido 

conseguido. A profundidade de penetração e, portanto, a 

espessura da casca resultante, pode ser controlada em algumas 

extensões através do conteúdo de água na mistura de 

revestimento. Na solução alcoólica na qual o agente 

reticulante de superfície ou uma mistura dos agentes 

reticulantes de superfície é dissolvido, o álcool tipicamente 

é utilizado em uma quantidade de 0,1 a 6,0% em peso, e/ou 

água em uma quantidade de 0,1 a 6% em peso, ambos com base no 

peso do polímero absorvente de água seco. A quantidade de 

álcool empregada é preferivelmente mantida tão baixa quanto 

possível para proteger contra o perigo de explosão. Acredita-

se que as conseqüências principais do reticulante de 

superfície sejam a formação de uma casca de alta densidade de 

reticulação com uma determinada espessura da casca. As 

partículas revestidas são então aquecidas em um misturador, 

tal como um misturador de pás, um misturador com uma cama 

fluidizada, um misturador de rosca dupla em uma temperatura 

entre cerca de 120°C e 220°C durante poucos minutos até 60 

minutos ou mais, dependendo da temperatura aplicada. Como 

resultado, uma camada de superfície mais rígida é formada, a 

qual pode prevenir ou inibir as partículas de gel a partir do 

bloqueio do gel durante o intumescimento. Consequentemente, a 

absorção das partículas sob carga (AUL) melhora. 

[0056]   Na etapa de reação de reticulação da superfície, 

aditivos de natureza inorgânica e orgânica podem ser 
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adicionados à mistura de modo a modificar a superfície das 

partículas do polímero. Exemplos de aditivos são aditivos 

inorgânicos e/ou orgânicos incluindo, por exemplo, silicatos, 

carbonato de cálcio, óxido de zinco, fosfato de cálcio, óxido 

de alumínio, óxido de magnésio, dióxido de titânio, argila, 

ciclodextrina, carbono ativado, zeólitos, bentonita, Caolin, 

clorofilina e vários polímeros solúveis em água, biocidas e 

agentes de controle de odores. 

[0057]   Um outro tipo de tecnologia reticulante de 

superfície que foi utilizada na fabricação de SAP é o 

reticulante de superfície iônica. Os reticulantes iônicos de 

superfície usam o fato de que os cátions polivalentes podem 

se associar com mais que um grupo carboxílico em cadeias 

policarboxiladas. O sal de metal polivalente é 

preferivelmente, solúvel em água, e os cátions de metal 

preferidos incluem os cátions de Ca, Mg, Al, Zn, Zr e Ti. 

Preferivelmente, o cátion de metal tem uma valência de pelo 

menos +3. Um cátion trivalente, tal como o alumínio, é mais 

preferido. Os ânions preferidos no sal de metal polivalente 

incluem haletos, acetato, e o sulfato. O sulfato de alumínio 

é o mais preferido dos sais de metal polivalente. O sulfato 

de alumínio está comercialmente disponível como um sulfato de 

alumínio hidratado, tendo de 12 a 14 águas de hidratação. O 

sulfato de alumínio preferido é utilizado como uma solução 

aquosa, que tem uma concentração de cerca de 5 a 49 por cento 

em peso. 

[0058]   As reações de reticulação de superfície são 

processadas, geralmente, em temperatura ambiente. Nesta 

tecnologia, as partículas SAP secas e opcionalmente tratadas 

a quente têm as superfícies tratadas com sulfato de alumínio 
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ou outro sal de metal polivalente. O polímero absorvente de 

água e o sal de metal polivalente são misturados, usando as 

técnicas de mistura de rotina. Os polímeros absorventes de 

água podem, tipicamente, compreender de 0,1 a cerca de 8% em 

peso de um sal de metal polivalente com base no peso do 

polímero absorvente de água seco. Na etapa de mistura a seco, 

um ligante, que pode, por exemplo, ser óleo mineral, 

propileno glicol, glicerina, ou poli(etileno glicol), pode 

ser adicionado à mistura. Na etapa de mistura a seco, a 

mistura do sal de metal polivalente e do polímero absorvente 

de água pode também ser combinada cm aditivos particulados 

finos de vários tipos de natureza inorgânica e orgânica em 

várias morfologias de partícula, como observados acima em 

outro lugar, de modo a modificar a superfície das partículas 

de polímero. 

[0059]   Para aumentar a fluidez das partículas SAP secas do 

dióxido de silicone, preferivelmente sílica pirogênica, ou 

outro pó inorgânico ou orgânico fino pode ser misturado com 

as partículas do polímero. Quaisquer outros aditivos em pó 

são desejavelmente adicionados a e misturados com as 

partículas do polímero junto com a sílica pirogênica. A 

sílica pirogênica é preferivelmente utilizada em quantidades 

de cerca de 0,01 a 5 e, mais preferivelmente, de 0,05 a 3 por 

cento em peso, todos com base no peso do polímero seco. Um 

exemplo de sílica pirogênica é Aerosil r972, disponível na 

Degussa AG, Alemanha. Os aditivos podem ser adicionados secos 

ou na forma de uma dispersão aquosa. 

[0060]   Em uma outra configuração, uma partícula 

estruturada com núcleo/casca é conseguida através de uma 

degradação térmica controlada do polímero de trabalho em 
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presença de agentes oxidantes especiais como ensinado na 

patente norte-americana U.S. 5,629,377. Com esta tecnologia, 

a estrutura núcleo/casca é imaginada por ser formada através 

da diminuição da densidade do reticulante no núcleo enquanto 

a densidade do reticulante na superfície permanece inalterada 

ou é ainda aumentada. Por exemplo, o clorato de sódio ou de 

potássio utilizado como oxidante é adicionado antes da 

polimerização de modo que ele esteja presente uniformemente 

nas partículas secas resultantes. O oxidante (“clorato”) é 

substancialmente inerte através das etapas do processo de 

polimerização e de secagem, mas é então ativado durante uma 

etapa subseqüente de tratamento a quente. Nesta tecnologia, 

as partículas SAP secas e trituradas contendo clorato são 

submetidas a uma etapa de tratamento a quente após a secagem 

e de uma redução ótima no tamanho da partícula. O tratamento 

a quente provê um aumento benéfico no AUL da SAP, 

particularmente, o AUL sob altas pressões. Acredita-se que a 

separação controlada da cadeia do polímero de trabalho, na 

região do núcleo através do clorato ativado, conduza a uma 

estrutura de núcleo/casca na partícula. As propriedades de 

absorção dos SAPs feita através da tecnologia do clorato são 

comparáveis às propriedades conseguidas com a tecnologia de 

reticulação da superfície. Os dispositivos adequados para o 

tratamento a quente incluem, mas não se limitam a, secados de 

disco de rotação, secados de cama de fluido, secadores 

infravermelhos, secadores com cama de agitação, secadores com 

pás, secadores com agitação e secadores de disco. O período 

de tempo e a temperatura da etapa de tratamento a quente são 

escolhidos de modo que as propriedades de absorção do 

polímero são melhoradas como desejado. Os polímeros são 
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desejavelmente tratados a quente em uma temperatura de cerca 

de 220°C ou acima de 235°C ou inferior. Os polímeros são 

aquecidos a uma temperatura de tratamento a quente desejada 

e, preferivelmente, mantidos na referida temperatura durante 

10 minutos ou mais, mas durante não mais do que cerca de 40 

minutos. 

[0061]   Se as partículas de SAP disponíveis não tiverem 

propriedades apropriadas, por exemplo, o tamanho de partícula 

desejado, capacidade de retenção na centrifugação e/ou 

absorção sob carga (AUL) (ambas como medido em 0,9% em peso 

da solução de NaCl em temperatura ambiente), então as 

partículas tendo as referidas propriedades normalmente podem 

ser preparadas a partir das partículas SAP disponíveis por 

meios de tratamento adequados, por exemplo, moagem, 

peneiramento, e/ou submeter as SAP a um ou mais tratamento a 

quente, reticulantes de superfície e/ou processos de 

reticulação iônico, como descrito acima. 

Preparação da Espuma contendo micro-cavidades: 

[0062]   A espuma da invenção compreende micro-cavidades na 

ou próximo a pelo menos uma superfície da espuma e estas 

microcavidades são criadas apropriadamente através da técnica 

de formação simples ensinada em maiores detalhes abaixo. 

Próximo da superfície, como utilizado aqui, refere-se a uma 

distância de pelo menos 1 mícron de qualquer superfície da 

espuma. Uma porção maior das microcavidades é preferivelmente 

de um tamanho geralmente uniforme. Também, preferivelmente as 

microcavidades são arranjadas em um padrão substancialmente 

uniforme na ou próximo à pelo menos uma superfície da espuma. 

[0063]   Referindo-nos às figuras 2A-2D, um meio simples 

para formar as micro-cavidades nas espumas da invenção é 
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espalhar o precursor de espuma espumada em um molde de forma 

desejada que tem múltiplos promontórios, protuberâncias ou 

projeções e/ou depressões ou endentação prolongada, 

respectivamente, a partir e/ou dentro de pelo menos uma face 

daquele molde. A referida face forma então a superfície molde 

adjacente para a espuma e no final a superfície da espuma sob 

a qual a estrutura de microcavidades se tornará 

permanentemente impressa, como uma imagem reversa, sob 

secagem. Consequentemente, a forma das microcavidades que 

resulta na superfície da espuma após a secagem do espumado 

precursor, pode facilmente ser predeterminada no desenho do 

molde. Referindo-nos à figura 3, é demonstrado na figura (não 

em escala) a representação de uma espuma com micro-cavidades 

que pode ser preparada a partir do referido processo de 

espumagem/secagem/moldagem, usando o referido molde. 

Obviamente, uma projeção no molde criará uma correspondente 

depressão e uma endentação no molde criará uma correspondente 

protuberância na superfície adjacente da espuma. 

[0064]   Referindo-nos às figuras 3A-3B, consequentemente, a 

forma aproximada e o tamanho das microcavidades resultantes 

303 na espuma resiliente resultante pode também ter um 

desenho predeterminado da forma e no tamanho daquelas 

características do molde. Uma microcavidade de forma 

geralmente cilíndrica é facilmente obtida através do uso de 

um molde com desenho apropriado, tal como mostrado nas 

figuras 2A a 2D. As figuras 3A e 3B têm micro-projeções 302 e 

microcavidades 303 resultantes representadas na forma de 

cone, além das cilíndricas a partir do molde encontrado na 

figura 2A-2D, por ser mais aparente nas referidas 

representações de como as partículas são forçadas nas 
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microcavidades. 

[0065]   O diâmetro médio ou o tamanho da abertura das 

microcavidades da espuma, como medido através de um medidor 

mecânico, microscopia óptica, microscopia eletrônica de 

varredura (SEM), ou ainda como predeterminado no desenho do 

molde, é apropriado em pelo menos 0,1 mm ou maior; 

preferivelmente pelo menos 1 mm ou maior; mais 

preferivelmente, pelo menos 2 mm ou maior; e é apropriado que 

seja menor que ou igual a 10 mm; preferivelmente menor que ou 

igual a 5 m; e mais preferivelmente menor que ou igual a 3 

mm. 

[0066]   A profundidade média das microcavidades da espuma, 

como medido através de um medidor mecânico, microscopia 

óptica ou através do método de microscopia eletrônica de 

varredura (SEM), ou como predeterminado pelo desenho do 

molde, é adequado que seja de pelo menos 0,5 mm ou maior; 

preferivelmente pelo menos 2mm ou maior; mais preferivelmente 

pelo menos 3 mm ou maior; e é apropriado que seja menor que 

ou igual a 10 mm; preferivelmente menor que ou igual a 7 mm; 

e mais preferivelmente menor que ou igual a 5 mm. 

[0067]   Para o volume total vazio na espuma, ocupada de 

forma cumulativa através das microcavidades naquela espuma é 

apropriado pelo menos 5%, preferivelmente 7% ou mais, mais 

preferivelmente 9% ou mais, mais preferivelmente 12% ou mais; 

e apropriadamente é de 29% ou menos, preferivelmente 25% ou 

menos, mais preferivelmente 22% ou menos, ainda mais 

preferivelmente 18% o menos; e mais preferivelmente de 14 por 

cento ou menos, do volume total da espuma. 

[0068]   Referindo-nos às figuras 3A-3B, o volume total 

vazio para as microcavidades 303 na espuma pode ser calculado 
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como a seguir: 

Porcentagem do volume total vazio= VMC /VTot [Equação (1)], 

Onde: 

VTot = volume total de microcavidades na espuma espumada em 

cm3 = (1) x (L) x (P); 1 = comprimento da espuma em cm  

L = largura da espuma em cm;  

P = profundidade da espuma em cm; e 

VMC = volume total das microcavidades em cm3= (N) 

x[(π)x(r2)]x(p) 

N = número de microcavidades; 

r = raio das microcavidades em cm; 

p = profundidade da microcavidade em cm.  

[0069]   A invenção compreende ainda uma estrutura de espuma 

resiliente onde partículas, preferivelmente partículas de um 

material absorvente (“partículas absorventes”), mais 

preferivelmente, partículas absorvente de fluidos, são 

amarradas ou essencialmente confinadas nos vazios formados 

através das microcavidades na ou próximas à pelo menos uma 

superfície da espuma. O termo “confinada’, “forçada” ou 

“contida’ como utilizado aqui pretende conduzir ao conceito 

de que as citadas partículas não são capazes de se mover 

livremente na superfície da espuma, não são necessariamente 

entalhadas dentro ou firmemente ligadas ás células 

individuais da espuma e, normalmente são capazes de se mover 

restritamente dentro dos limites de cada microcavidade – 

sendo forçadas adequadamente ou restritas em seu movimento 

lateral pelas paredes de cada referida micro-cavidade. 

[0070]   Como observado, as micro-cavidades estão situadas 

na ou próximas a, como definido acima, pelo menos uma 

superfície da espuma. Elas podem estar situadas na ou 

Petição 870170099342, de 19/12/2017, pág. 40/136



31/118 
 

próximas à, como definido anteriormente, em mais do que uma 

superfície. Para simplicidade de fabricação e arranjo, a 

formação das microcavidades na ou próximas a, como definido 

anteriormente, apenas uma superfície, preferivelmente, uma 

superfície maior, é desejável. Referindo-nos à figura 3B, é 

demonstrado pelas microcavidades 303 formadas entre as 

projeções 302 de uma estrutura de espuma com microcavidades 

301, que esta pode ser carregada com material particulado.   

[0071]   Em uma configuração particular, quando as micro-

cavidades são formadas na/em, como definido anteriormente, 

uma superfície do espumado precursor e em uma espuma 

resiliente resultante após a secagem, as microcavidades terão 

pelo menos uma cavidade na parede aberta em direção à 

superfície do molde e em efeito “viradas para fora” da 

superfície da espuma. Na referida configuração, com relação à 

figura 3B, a “parede” aberta é apropriadamente fechada 

através da aplicação de um membro de revestimento 310, 

preferivelmente uma camada compreendendo o mesmo ou um outro 

material de espuma flexível absorvente, dita camada 310 é 

ligada na forma apropriada ao revestimento e incluída na 

superfície da espuma com micro-cavidades. As partículas 305 

apropriadas dentro das micro-cavidades 303 são forçadas, 

desse modo, ao fechamento substancial dos espaços formados 

nas microcavidades entre as projeções 302, da superfície da 

espuma e da camada de revestimento 310 como uma “gaiola”. 

Algumas comunicações de uma quantidade limitada de 

partículas, entre as microcavidades adjacentes individuais, 

não são prejudiciais à natureza absorvente geralmente útil da 

estrutura de espuma resultante. Entretanto, uma grande 

migração de partículas, a partir de um número grande de 
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microcavidades de uma área para a outra área de espaços 

vazios definidos pelas microcavidades, poderia resultar em 

uma distribuição pobre da capacidade de absorção das 

referidas partículas e um fluxo de fluido irregular através 

da superfície da espuma. Consequentemente, uma comunicação 

grosseria das partículas a partir de múltiplas microcavidades 

para outras não é desejado. Geralmente, a circulação das 

partículas deve ser desencorajada para uso em espumas 

contendo partículas e em aplicações médicas, por exemplo, 

como meio absorvente/elementos em fraldas, panos cirúrgicos, 

e do gênero. 

[0072]   O membro de revestimento 310 pode ser preparado a 

partir de qualquer material, construção, e configuração 

apropriada à pretensão de uso para estrutura, tanto quanto as 

partículas sejam apropriadamente forçadas. Exemplos de 

construção dos membros de revestimento 310 incluem, mas não 

se limitam a, tecidos, lençol, e filmes, preferivelmente, de 

material permeável e/ou absorvente, incluindo espuma, um 

tecido ou uma camada de não-tecido e compósitos dos mesmos. 

[0073]   A invenção imediata inclui, mais preferivelmente, 

uma espuma resiliente, compreendendo pelo menos um 

interpolímero de etileno, a espuma contendo uma 

multiplicidade de microcavidades na ou próximas à pelo menos 

uma de suas superfícies, ditas microcavidades compreendendo 

cumulativamente uma porcentagem do volume total da espuma 

como observado em maiores detalhes acima. Um precursor 

espumado do polímero termoplástico disperso com base aquosa 

para espuma, é preparado adequadamente a partir das 

partículas de um polímero termo-moldável semicristalino, o 

qual abrange uma característica reciclável à espuma 
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resiliente resultante.   

[0074]   A composição de espuma de célula aberta, com 

microcavidade, da presente invenção é uma espuma resiliente. 

Ela pode ser obtida a partir da secagem de uma dispersão 

aquosa espumada de partículas de polímero termoplástico, sob 

condições selecionadas, para inibir a coalescência de bolhas 

de gases individuais ao espumado, durante um período de tempo 

suficiente para permitir que as partículas do polímero 

termoplástico se dispersem na camada aquosa fina, em torno da 

bolha de ar capturada, e se fundam ao molde de configuração 

apropriada, antes da estrutura de filme aquoso passar por um 

colapso significante. O processo de espumagem pode ser 

realizado abaixo do ponto de fusão do polímero termoplástico 

ou em temperatura ambiente, por exemplo, 25°C + 10°C. O 

espumado pode ter qualquer viscosidade; por exemplo, o 

espumado pode ter uma viscosidade menor que 50,000 

centipoises. Todos os valores individuais e sub-faixas 

menores que 50,000 centipoises estão incluídos aqui e 

descritos aqui; por exemplo, o espumado pode ter uma 

viscosidade menor que 30,000 centipoise; ou em uma 

alternativa, o espumado pode ter uma viscosidade menor que 

20,000 centipoise. A secagem ocorre quando a água evapora a 

partir da superfície das bolhas e a partir dos canais ou 

interstícios entre as bolhas. 

[0075]   As formas de uso preferidas e os artigos 

compreendendo as espumas termoplásticas com microcavidades 

incluem absorvente de fluido aquoso, artigos conformáveis de 

higiene, mais particularmente, fraldas de bebê, produtos para 

incontinência em adultos, produtos de higiene feminina, 

bandagens de enfermaria, almofadas de limpeza de arranjos 
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domésticos, tapetes absorventes de urina de animal usados 

para, por exemplo, linha de box de animais pequenos, etc.., 

ou almofadas para absorção de urina de animais, faixas para 

transpiração, toalhas e esponjas para enxugar, faixas para 

revestir machucados, esponjas cirúrgicas, vestuário médico e 

tecidos cirúrgicos bem como para almofadas absorventes para 

embalagens de alimentos e deposição de resíduos. As referidas 

almofadas são tipicamente empregadas para absorver caldo de 

alimentos e pingos no final das bandejas de alimentos e, por 

exemplo, nos restos disponíveis/sacos de lixo. A espuma 

também é útil em sistemas de liberação com tempo controlado, 

por exemplo, como na liberação sustentada de produtos 

farmacêuticos ou medicamentos, quando através de almofadas de 

contato com a pele e do gênero. 

[0076]   A invenção compreende ainda, artigos recicláveis e 

absorventes. No caso de artigos, geralmente não disponíveis 

com uma característica mais permanente e de re-utilização, 

tal como som e isolamento térmico e aplicações de enchimento, 

em particular, a natureza reciclável faz da espuma absorvente 

um material muito atrativo a partir do qual se fabrica os 

artigos. Isto é devido à sua outra propriedade relacionada à 

absorção de fluido, por exemplo, no enchimento de assentos 

automobilísticos, componentes isolantes de som e forros de 

teto, tapete de apoio para autos ou casas, enchimento de 

mobiliário e colchão e almofadas, dispositivo de filtragem de 

gás ou de líquidos e aplicações similares. 

Polímeros termoplásticos 

[0077]   Os polímeros termoplásticos utilizados na 

preparação da espuma da invenção podem ser qualquer um 

daqueles que podem ser moldados ou formados dentro de uma 
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espuma resiliente tendo microcavidades na ou próximas à, como 

definido anteriormente, uma superfície da referida espuma. 

Devidamente adaptado para uso na presente invenção está o 

polímero de olefina semi-cristalina, selecionado de 

interpolímeros de etileno e/ou propileno e outros monômeros 

selecionados a partir de olefinas C4 a C20, preferivelmente, 

alfa-olefinas tais como, isobuteno, 1-buteno, 1-hexeno, 4-

metil-1-penteno, 1-hepteno, 1-octeno, 1-noneno e 1-deceno, 

ainda mais preferivelmente, alfa-olefinas de C4 a C8 e, mais 

preferivelmente selecionado a partir de alfa-olefinas, n-

buteno, n-hexeno e n-octeno. O conteúdo de etileno ou de 

propileno do polímero varia de cerca de 2-98 por cento em 

peso do polímero. Quando uma espuma leve, mais flexível é 

desejada, primeiramente, uma poliolefina baseada em etileno é 

selecionada, na qual o etileno compreende de cerca de 98 a 65 

por cento do polímero. Os co-monômeros selecionados 

constituem o remanescente do polímero. Um polímero 

termoplástico particularmente preferido é um copolímero de 

etileno com um co-monômero selecionado de alfa-olefinas C3 a 

C8. 

[0078]   O grupo preferido de polímeros de olefina a ser 

utilizado na invenção tem as características e propriedades a 

seguir: 

1) cristalinidade como determinado pela observação de pelo 

menos um endotérmico, quando submetido à avaliação do padrão 

diferencial de varredura calorimétrico (DSC), (ver, para o 

propósito ilustrativo, a figura 1); 

2) para os polímeros baseados em etileno, um índice de 

fusão (“MI”) determinado de acordo com ASTM D1238 a 190°C 

(375°F) com um 2,16kg (4,71lb) de peso (ou seja, condição de 
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190°C/2,16 kg) é de cerca de 30 ou menos, preferivelmente, de 

cerca de 25 ou menos, mais preferivelmente, de cerca de 22 ou 

menos e, mais preferivelmente de cerca de 18g/10minutos ou 

menos e de cerca de 0,1 ou mais, preferivelmente de cerca de 

0,25 ou mais, mais preferivelmente de cerca de 0,5 ou mais e, 

mais preferivelmente de cerca de 1 g/10 minutos ou mais; e 

para os polímeros baseados em propileno uma razão de fluxo de 

fundido (“MRF”) determinada de acordo com a ASTM D1238 em 

230°C (446°F) com um 2,16 kg (4,75 lb) de peso (ou seja, 

condição 230°C/2,16 kg) de cerca de 85 ou menos, 

preferivelmente de cerca de 70 ou menos, mais 

preferivelmente, de cerca de 60 ou menos e, mais 

preferivelmente de cerca de 50g/10 minutos ou menos e cerca 

de 0,25 ou mais, preferivelmente de cerca de 0,7 ou mais, 

mais preferivelmente de cerca de 1,4 ou mais e, mais 

preferivelmente, de cerca de 2g/10 minutos ou mais; e 

3) para os polímeros baseados em etileno, uma densidade de 

acordo com ASTM D 792, de cerca de 0,845 ou mais, 

preferivelmente, de cerca de 0,85 ou mais, mais 

preferivelmente, de cerca de 0,855 e mais preferivelmente de 

cerca de 086 g/cc ou mais, e cerca de 0,925 ou menos e, 

preferivelmente, de cerca de 0,91 g/cc ou menos, mais 

preferivelmente em cerca de 0,905 ou menos, e mais 

preferivelmente de cerca de 0,90 g/cc ou menos; e para os 

polímeros baseados em propileno, devido à densidade ser uma 

medida menor comumente utilizada da composição principal, do 

que àquela para os polímeros de etileno, um polímero baseado 

em propileno compreende cerca de 5 por cento ou mais, 

preferivelmente, cerca de 7 por cento ou mais e, cerca de 35 

por cento ou menos, preferivelmente cerca de 25 por cento ou 

Petição 870170099342, de 19/12/2017, pág. 46/136



37/118 
 

menos do conteúdo de co-monômero. 

[0079]   Uma classe de polímeros de olefina particularmente 

apropriado para utilização na presente invenção são os 

copolímeros de etileno e 1-octeno, 1-hexeno, 4-metil-1-

penteno ou 1-buteno, onde o etileno compreende de cerca de 

90% ou menos, preferivelmente cerca de 85 ou menos a cerca de 

50% ou mais, preferivelmente de cerca de 55 ou mais, e os 

referidos co-monômeros compreendem de cerca de 10 ou mais, 

preferivelmente de cerca de 15 ou mais a cerca de 50 ou 

menos, preferivelmente a cerca de 45 ou menos, por cento em 

peso do copolímero, e àqueles copolímeros que têm o índice de 

fusão de cerca de 0,25 ou mais, preferivelmente de cerca de 

0,5 ou maior e cerca de 30 ou menos, preferivelmente de cerca 

de 20 ou menos g/10 minutos. 

[0080]   Uma outra classe particularmente preferida de 

polímeros para uso na presente invenção são os copolímeros de 

propileno e etileno, 1-octeno, 1-hexeno, 4-metil-1-penteno ou 

1-buteno, onde o propileno compreende de cerca de 95 ou 

menos, preferivelmente cerca de 93 ou menos a cerca de 65 ou 

mais, preferivelmente de cerca de 75 ou mais, e os co-

monômeros compreendem de cerca de 5 ou mais, mais 

preferivelmente de cerca de 7 ou mais a cerca de 35 ou menos, 

preferivelmente 25 ou menos por cento em peso do copolímero, 

e àqueles copolímeros que têm a razão de fluxo fundido em 

cerca de 0,7 ou mais, preferivelmente de cerca de 1,4 g/10 

minutos ou mais e cerca de 85 ou menos e, preferivelmente 

cerca de 55 g/10 minutos ou menos. 

[0081]   Alternativamente, ao invés de um polímero único uma 

blenda de polímeros pode ser empregada, a qual apresente as 

características físicas descritas acima. Por exemplo, ela 
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pode ser desejavelmente uma blenda com um primeiro polímero 

com um MI relativamente alto ou um MFR que está fora da faixa 

descrita acima, com um outro de MI ou MFR relativamente 

baixo, de modo que o MI ou o MFR combinados e a densidade 

média da blenda caia dentro das faixas acima observadas. Um 

polímero de alfa-olefina mais cristalino pode ser combinado 

com um de cristalinidade relativamente inferior, tal como um 

tendo uma quantidade significante de uma cadeia ramificada 

longa, para prover uma blenda que tenha a capacidade de 

processamento substancialmente equivalente no preparo do 

espumado estável e da espuma resiliente da invenção. 

[0082]   Quando é feito referência a um “polímero” nesta 

especificação, deve ser entendido que uma blenda de polímero 

com característica física equivalente pode ser empregada com 

o mesmo efeito e é considerada como estando dentro do escopo 

de proteção da invenção. Em uma configuração mais preferida, 

pelo menos um polímero baseado em etileno é combinado com um 

ou mais de um segundo polímero baseado em etileno. 

[0083]   Uma classe de polímeros particularmente preferida, 

quando utilizada sem outros polímeros ou filmes formando 

aditivos, é caracterizada devido à presença de um tipo 

particular de lote DSC do endotérmico do polímero. Na classe 

preferida, referindo-nos à figura 1, o endotérmico observado 

apresenta uma inclinação relativamente leve quando a 

temperatura de varredura é aumentada passando para o 

endotérmico final máximo (ou seja, o último ponto de inflexão 

na curva de DSC, por exemplo, o ponto A encontrado na figura 

1, onde a inclinação da curva torna-se positiva e a curva 

retorna então para o estado de linha de base). Isto reflete 

em um polímero de ampla faixa de fusão ao invés de um 
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polímero tendo o que é geralmente considerado como sendo um 

ponto de fusão rígido. 

[0084]   O tamanho médio da partícula dos polímeros 

termoplásticos utilizados na preparação de uma dispersão 

aquosa de mesma adequabilidade é igual a ou maior do que 

cerca de 0,1 mícron, preferivelmente, igual a ou maior do que 

1 mícron mais, preferivelmente igual a ou maior que 1,5 

mícron; e apropriadamente igual a ou menos que 10 microns, 

preferivelmente igual a ou menor que 5 microns e, mais 

preferivelmente, igual a ou menor que 2 microns. 

[0085]   Exemplos de polímeros de etileno apropriados para 

uso incluem, mas não estão limitados aos, polímero do tipo 

Ziegler-Natta tais como DOWLEX, ASTUTE, e FLEXOMER. Exemplos 

dos polímeros denominados metalocenos incluem, EXACT, 

AFFINITY e ENGAGE e ainda EXCEED. Outros tipos de polímeros 

apropriados para uso incluem polímeros catalisados com 

vanádio tais como TAFMER. Os polímeros baseados em propileno 

que podem ser utilizados incluem VISTAMAXX e VERSIFY. Novos 

copolímeros de olefina bloqueadores, feitos pela “The Dow 

Chemical company”, marca comercial INFUSE, também são úteis 

para fazer as espumas da invenção. As blendas destes 

polímeros podem ser também utilizadas como misturas com 

outros tipos de copolímeros bloqueadores tais como SEBS, SBS, 

SIS, etc., incluindo parcialmente ou totalmente os 

copolímeros bloqueadores hidrogenados. Um dos referidos 

copolímeros é o denominado comercialmente KRATON. Outros 

polímeros apropriados para uso, tanto sozinhos quanto em 

blendas incluem etileno/ácido carboxílico (por exemplo, ácido 

acrílico ou metacrílico) copolímeros e ionômeros feitos a 

partir dos mesmos, e ainda o tradicional polietileno de baixa 
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densidade em alta pressão (LDPE). 

Outros componentes e aditivos: 

[0086]   Para resultar em um tipo de SAP fina, o modificador 

de superfície das partículas SAP com outros particulados 

finos, por exemplo, partículas de sílica pirogênica que são 

partículas com tamanho micrométrico, compreendendo nano-

partículas de sílica aglomerada, resulta em uma melhor fio 

para a estrutura de compósito sob contato com o líquido 

aquoso, quando comparado com as mesmas SAP finas utilizadas 

sem o tratamento de superfície. Para o tratamento da 

superfície de SAP finas, a sílica pirogênica e o Magadiite e 

partículas de Magadiite modificadas são especialmente úteis. 

O comprimento do fio melhorado sob contato com o líquido 

aquoso da estrutura de compósito super-absorvente é 

especialmente útil em aplicações para as quais a absorvência 

dos polímeros super-absorventes finos é utilizada. 

[0087]   Os particulados finos podem assumir a morfologia de 

plaquetas, tubos com características de tamanho diferentes, 

por exemplo, tubos de nano-carbono, cilindros, policilindros, 

esferas, bolas, por exemplo, tipos de fulerenos, poliedros, 

discos, agulhas, poli-agulhas, cubos, formas irregulares ou 

elipsóides de vários materiais orgânicos e/ou inorgânicos. 

[0088]   As superfícies de SAP podem ser modificadas através 

de vários tipos de aditivos. Também, aditivo em pó inorgânico 

e/ou orgânico, por exemplo, silicatos, carbonato de cálcio, 

dióxido de titânio, argila, ciclodextrina, carbono ativado,  

zeólitos, clorofilina e vários polímeros solúveis em água, 

biocidas, e agentes controladores de odor podem ser 

adicionados tanto diretamente ao material cru para preparar o 

espumado quanto podem ser adicionados às e contidos nas 
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micro-cavidades da espuma resultante. Os referidos aditivos 

inorgânicos e/ou orgânicos podem, se desejado, serem 

adicionados separadamente às micro-cavidades da espuma sem a 

inclusão das partículas SAP. As fibras produzidas de estoques 

com base celulósica, por exemplo, algodão fino/fibras 

básicas, e/ou polipropileno podem ser incorporados 

apropriadamente dentro do espumado utilizado para preparar a 

espuma de modo a prover uma resistência adicional e um módulo 

de flexura para a espuma ou para reduzir ou eliminar as 

quebras na espuma seca. 

Método/procedimento de teste 

[0089]   A menos que de outro modo indicado, os 

procedimentos de teste a seguir são empregados 

apropriadamente para medir as características e desempenho 

das partículas de polímero super-absorventes e das amostras 

de espuma bem como o desempenho das amostras do compósito de 

espuma que compreende as partículas do polímero super-

absorventes compelidas nas micro-cavidades da estrutura de 

espuma. Exceto onde de outro modo afirmado, as porcentagens e 

partes são baseadas em peso.  

Material de polímero super-absorvente (“SAP”): 

[0090]   Um polímero super-absorvente que pode ser empregado 

apropriadamente na invenção é o polímero super-absorvente da 

marca DRYTECHST10. Ele está comercialmente disponível na “The 

Dow Chemical Company” e tem um tamanho de partícula entre 

aproximadamente 100 e 850 micrômetros, ou seja, ~100-850 

microns, (daqui em diante, denominado “Polímero A”). 

[0091]   Em algumas configurações, o polímero super-

absorvente utilizado é preparado por peneiração através de 

uma peneira de 500 mícrons e sobre uma peneira de 100 mícrons 
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de modo que a SAP final compreende uma fração de tamanho 

dentro de aproximadamente 100 e 500 mícrons (daqui em diante 

denominado de “Polímero B). 

[0092]   Um material SAP com tamanho fino (doravante 

denominado “fino”) utilizado em determinadas configurações é 

obtido a partir de uma planta comercial durante a fabricação 

de um polímero super-absorvente normalmente como um sub-

produto, quando um produto SAP seco e básico é filtrado antes 

do tratamento a quente. A distribuição da partícula por 

tamanho das partículas finas é ligeiramente mais ampla e o 

tamanho da partícula é menor que aproximadamente 315 mícrons 

(daqui em diante, denominado “Polímero C”). As referidas 

partículas finas estão mostradas na publicação do pedido de 

patente norte-americano No. 2004/068,057 A1. 

[0093]   Em alguns casos, os polímeros A, B e C são 

submetidos ao procedimento de tratamento da superfície com 

aditivos em pó inorgânico e/ou orgânico, por exemplo, 

silicatos, carbonato de cálcio, dióxido de titânio, argila, 

ciclodextrina, carbono ativado, zeólitos, clorofilina e/ou 

vários agentes ativos de controle de odor biocidas solúveis 

em água ou agentes ativos de controlo de odor poliméricos 

solúveis em água, como descrito abaixo. 

Tratamento da superfície das partículas de polímeros super-

absorventes 

[0094]   As partículas do polímero C seco (200 gramas) são 

colocadas em temperatura ambiente dentro de uma garrafa de 

vidro de 500 mL. A sílica pirogênica (2.0 g de AEROSIL R972, 

disponível na “Degussa-Huels Company”, Alemanha) é adicionada 

com agitação ao pó do polímero, primariamente ao aumento da 

fluidez da partícula. Quando outros aditivos em pó inorgânico 
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e/ou orgânico e agentes de controle de odor, são utilizados, 

eles são adicionados a esta mistura dos respectivos polímeros 

a, B, ou C, etc. A mistura de polímeros e a sílica 

pirogênica, com ou sem outros aditivos, é então combinada 

durante 30 minutos em uma amostra do cilindro (U.S. Stoneware 

Inc., U.S.A.). 

[0095]   Em outra configuração, o polímero seco é tratado na 

superfície usando íons de alumínio. O pó do polímero (2,0 Kg) 

é colocado em temperatura ambiente dentro de um misturador 

Forberg que tem um volume de mistura de aproximadamente 2500 

mL, uma coluna com rotor em pás e um bico. Uma porcentagem de 

48,5 em peso de uma solução de tratamento de alumínio é 

preparada, através da dissolução de 485 g Al2(S04)3-14H2O em 

515 g de água destilada. Para cada amostra de polímero, 125g 

da solução de sulfato de alumínio (6,25% de alumínio ativo, 

baseado no polímero seco) é aspergida diretamente sobre as 

partículas do polímero e a mistura é misturada com 15 

minutos. Quando o outro pó ou aditivos particulados, por 

exemplo, ciclodextrina, carbono ativado, clorofilina, etc., 

são utilizados, eles são adicionados à mistura do polímero e 

da solução de sulfato de alumínio. O conteúdo da mistura é 

então misturado durante 15 minutos. 

Capacidade de retenção da centrífuga (CRC) 

[0096]   Partículas de polímero super-absorventes (300 mg) 

são peneiradas a um tamanho de malha variando de 30-50 padrão 

U.S., resultando em uma variação de partículas de SAP, de 

aproximadamente 300 a 600 micrômetros (mícrons) partícula de 

tamanho médio, e são colocados dentro de uma “bolsa de chá 

selável” (63,5 mm por 76,2 mm) (Grade 7291, disponível na 

Ahlstrom Fibercomposites, Chirnside, Dunes Berwickshire, 
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Escócia). Se as SAP finas são testadas, a amostro é utilizada 

como está. A bolsa de chá é selada a quente usando um 

elemento de aquecimento em todos os quatro lados e as 

partículas SAP são distribuídas plenamente através da bolsa 

por descanso desta horizontalmente e sua agitação é gentil. 

Uma solução salina (2 litros) de uma solução de cloreto de 

sódio (0,9%) é entornada dentro de uma estrutura inoxidável 

utilizando uma bandeja com dimensões aproximadas de  42 cm x 

25 cm x 6,4 cm. A bolsa de chá é imersa durante 30 minutos na 

solução salina. A bolsa de chá é removida da solução salina e 

então centrifugada por três minutos a 1600 rpm. O peso da 

solução salina absorvida é determinado por diferença no peso 

da bolsa de chá com as partículas secas, e o peso da bolsa de 

chá e as partículas após a centrifugação. A proporção de peso 

da solução salina absorvida para o peso das partículas SAP 

secas é a capacidade de retenção da centrífuga (CRC) e é 

gravado em solução em grama por grama das partículas SAP 

secas (g/g). 

Carga sob absorbância (AUL) 

[0097]   Uma peneira de nylon de 50mm por 50mm (100 mesh/ca. 

150 mícrons) é colocada no topo de uma placa de metal 

perfurada (com furos de 5 mm de diâmetros) seguido por um 

papel filtro (30 mm de diâmetro, Whatman No. 1) e finalmente 

por um cilindro de aço inoxidável (aberto em ambas as 

extremidades) de 25,4 mm de diâmetro interno, 37 mm de 

diâmetro externo e uma altura de 50 mm. As partículas SAP 

(167 mg) com uma fração de tamanho de malha de 30-50 

(variando em cerca de 300 a 600 mícrons), foram colocadas 

dentro do cilindro e distribuídas completamente, então 

cobertas por uma fibra plástica de não-tecido fosca com um 
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diâmetro de fibra de 26 mm e prensado com um pistão plástico 

de 26 mm de diâmetro de peso conhecido. O peso total do 

pistão é de 109,4 gramas para resultar em 2,1 kPa (0,3 psi) 

de carga nas partículas. A placa de metal com o produto no 

cilindro no topo é imersa em uma solução salina aquosa de 0,9 

por cento em peso, de uma maneira que a peneira de nylon e a 

superfície da água fiquem no mesmo nível. Desta forma, o 

papel filtro e as partículas de polímero super-absorvente são 

capazes de absorver água sem a influência de qualquer pressão 

hidrostática. Um período de tempo de ensopamento de uma hora 

é aplicado. A placa é removida do reservatório de água e o 

excesso de água nos furos da placa e na peneira de nylon é 

removido por empapamento desta com papéis-tecidos separados. 

Então o peso é removido de cima do gel intumescido e o gel é 

pesado. A proporção em peso da solução salina absorvida sob 

carga, para pesar as partículas de SAP seca determinada é 

relatada (em g/g) como a absorção sob carga (AUL) para cada 

carga de peso diferente. 

Permeabilidade da camada em gel de SAP intumescido 

[0098]   Este teste é utilizado para medir a 

susceptibilidade relativa das partículas de SAP, após o 

tratamento, para o intumescimento do gel. Isto provê um meio 

de comparação para determinar as diferenças relativas no 

bloqueio do gel da estrutura de espuma contendo micro-

cavidades que incorpora as citadas partículas SAP tratadas em 

suas micro-cavidades. O cilindro de teste de permeabilidade 

consiste de, como a seguir: Um cilindro acrílico transparente 

de 2,54 cm (1 polegada) diâmetro interno e 15,24 cm (6 

polegadas) de altura e aberto em ambas as extremidades, com 

uma malha de peneira de 100, fixada em uma das extremidades e 
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uma régua métrica fixada ao longo de sua altura é preparada. 

Um corte da malha de 30-50 (cerca de 600 a 300 mícrons) das 

partículas SAP é empregado. As amostras SAP de 0,160 grama + 

0,0005 grama são medidas e colocadas dentro de um cilindro de 

teste de permeabilidade pré-tarada. O cilindro vertical é 

agitado gentilmente até os grânulos de SAP serem 

completamente distribuídos dentro do furo do cilindro. 

[0099]   Uma alíquota de 150g de uma solução salina a 0,9% é 

adicionada a um béquer de 250 mL. Cerca de 2,5 cm da 

extremidade peneirada do cilindro de permeabilidade é 

gentilmente e gradualmente submergido no béquer com o líquido 

até  o polímero ter sido umedecido. Então, o cilindro é anda 

submergido até quase tocar o fundo do béquer, e àquele nível 

do cilindro é pinçado em uma impressão do anel vertical. O 

cilindro e o conteúdo são deixados para ensopar durante 30 

minutos. 

[0100]   Após o ensopamento, o cilindro é removido do 

líquido e uma malha de nylon com um diâmetro aproximado de 

2,4 cm é colocada dentro do cilindro no topo do polímero em 

gel intumescido. Então, um pistão acrílico em plástico 

perfurado (4,153 gramas, 2,136 cm de diâmetro contendo 19 

furos de um diâmetro de 1,588 mm cada) é colocado dentro da 

célula de permeabilidade no topo da malha de nylon. O peso de 

uma seção reticulada, geralmente triangular, e o tamanho são 

aplicados em uma pressão de 2,1 kPa (0,3 psi), 

transversalmente, da base do pistão acrílico (por exemplo, um 

vaso fundo em latão com um peso de 100 gramas,  com múltiplos 

canais ao longo do eixo geométrico longitudinal de sua 

superfície externa e um plugue cilíndrico ampliado através do 

e ao longo do eixo geométrico longitudinal do peso do latão 
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para permitir um fluxo livre do líquido através de  e em 

torno do corpo de metal remanescente, assim formado) é 

adicionado à célula para diminuir o peso gentilmente até ele 

assentar no topo da superfície superior do pistão. A célula é 

então deixada assentar durante 30 segundos, após o citado 

tempo a altura do gel intumescido é registrada em centímetros 

(L). O cilindro é cuidadosamente enchido por sua extremidade 

aberta com uma solução de cloreto de sódio a 0,9% previamente 

observada, de modo que não entre bolhas de ar. A altura do 

líquido do menisco (ou seja, a distância entre o topo da 

camada de gel intumescido e o menisco do líquido acima desta) 

em centímetros (h) é medida e registrada. O tempo necessário 

para um centímetro do líquido salina para escoar através do 

gel (∆t) é medida e registrada em segundos. Este valor pode 

ser obtido através da medida do tempo requerida para a altura 

observada do menisco no cilindro até o topo em 1 cm. Cada 

amostra é medida em triplicata. Os valores para a 

permeabilidade da camada de gel SAP são relatados em unidades 

de 10-9 cm2. 

Permeabilidade do gel SAP (K) = (0,01 X L)/[(980) x (∆t) x 

(h)] [Equação (2)], onde: 

K = permeabilidade da camada de gel em 10-9 cm2. 

L = altura do gel intumescido em cm. 

∆t = tempo em segundos 

h = altura do líquido do menisco em cm. Na tabela 1 a seguir 

são valores para CRC, AUL e permeabilidade do gel nas 

amostras SAP. 
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Tabela 1: CRC, AUL e Permeabilidade do gel das amostras SAP 

ID amostra CRC 
(g/g) 

AUL 0,3 
psi (g/g) 

Permeabilidade do 
gel (10-9 cm2) 

Polímero A 34,3 31,6 29,6 
Polímero A com 0,5% 

de Aerosil R972 
33,9 24,3 121,1 

Polímero a com 6% de 
solução de alumínio 

31,2 24,8 326,2 

Preparação do espumado e da espum: 

[0101]   Um espumado com base em poliolefina útil na 

preparação da espuma que pode ser fabricada dentro das 

configurações de estrutura de espuma com micro-cavidades da 

invenção, pode, geralmente ser preparada como descrito na 

publicação do pedido de patente internacional WO 2005/021622 

A2, de 10 de março de 2005, a partir das dispersões das 

partículas de polímero de olefina apropriadas, cujos 

ensinamentos são incorporados aqui especificamente por 

referência. 

Etapa de Dispersão 

[0102]   Uma dispersão aquosa de um polímero selecionado ou 

polímeros é apropriadamente preparada através da adição do 

polímero e do dispersante(s) selecionado na quantidade 

desejada, e em uma forma escalonada, ao depósito de uma 

extrusor de polímero, bi-axial, onde eles são trabalhados na 

fusão em uma temperatura de cerca de 220°C (cerca de 430°F). 

Preferivelmente, uma cadeia longa de ácido graxo maior que 18 

átomos de carbono são trabalhados na fusão com o polímero. 

Então água deionizada e base (por exemplo, KOH) suficiente 

para formar in situ o sal do ácido graxo do dispersante, são 

adicionados em cerca de 150-165°C (~300-330°F) ao fundido sob 

uma pressão de pelo menos cerca de 28 atmosferas (~2,800 kPa) 

para produzir a dispersão. 
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[0103]   A pressão dentro do barril da extrusora é mantida 

acima da pressão de corrente saturada severamente de 20 a 35 

atmosferas (~2,000 a ~3,500 kPa) para evitar o “escapamento 

de gases”  através do espaço entre o barril e a peneira da 

extrusora, para garantir que o espaço seja preenchido 

essencialmente com a dispersão. Então a dispersão é diluída 

com água deionizada em uma porta separada a jusante no barril 

da extrusora a cerca de 193°C (~380°F) e cerca de 14 

atmosferas (~1,400 kPa) para produzir uma dispersão final de 

cerca de 50-60 por cento em sólidos. A dispersão é conduzida 

da extrusora e coletada, após a passagem através de uma zona 

de resfriamento médio para prevenir o surgimento de água a 

partir da dispersão, em uma temperatura de cerca de 95°C (~ 

200°F). 

Dispersão 1: 

[0104]   A dispersão 1 representa uma dispersão aquosa, 

feita de polietileno AFFINITYTM 8200 (disponível na “Dow 

Chemical Company, Estados Unidos”). Este é um copolímero de 

etileno/1-octeno do conteúdo do co-monômero 62/38 por cento, 

tendo uma densidade de 0,870 g/cm3 e um índice de fusão de 

5g/10 minutos através de ASTM D1238 (190°C/2,1 kg). 

[0105]   A dispersão 1 compreende o copolímero de etileno 

/1-octeno observado, disperso em um meio aquoso contendo 3% 

da dispersão INDUSTRENETM 106 (da Witco Chemicals). 

[0106]   Da mesma maneira como anteriormente descrita, sob o 

título de “Etapa de Dispersão”, 10,000 partes do copolímero 

foram alimentadas dentro do depósito alimentador de uma 

extrusora de polímero junto com 640 partes (peso ativo) do 

dispersante (INDUSTRENE 106) e uma mistura fundida por um 

extrusor de rosca única à cerca de 220°C. A jusante, dentro 
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do barril de uma extrusora dupla rosca, 70 partes de 

hidróxido de potássio em 850 partes de água deionizada foram 

adicionados à mistura de polímero/dispersante sob uma pressão 

de retorno de super-atmosfera em uma temperatura de cerca de 

155°C. Como a mistura passa abaixo do barril da extrusora, 

mais água deionizada é adicionada até uma que dispersão final 

tendo cerca de 56% do conteúdo de sólidos do polímero seja 

produzida, como mostrado na tabela 1, o qual é resfriado em 

cerca de 93°C antes da  saída da extrusora e é então 

recuperado.  

Dispersão 2: 

[0107]   A dispersão 2 representa uma dispersão do 

copolímero AFFINITY 8200 observado previamente que contém 2% 

em peso de um dispersante UNICIDTM 350 (da Baker-Petrolite) e 

2% em peso do dispersante HYSTRENETM 4516 (da Witco 

Chemicals). A dispersão 2 é preparada da mesma maneira como 

descrito acima para a Dispersão 1, exceto que os dispersantes 

utilizados foram UNICID 350 e HYSTRENE 4516 ao invés do 

INDUSTRENE 106. 

Dispersão 3 (Mistura de dispersão): 

[0108]   Uma mistura da dispersão 1 e da dispersão 2 é 

preparada através de uma mistura física. Quantidades 

variantes da Dispersão 1 foram misturadas com a Dispersão 2 

para resultar na Dispersão 3 com uma proporção desejada da 

mistura. 

Dispersão 4: 

[0109]   Uma quarta dispersão é preparada da mesma maneira 

como descrito acima para a Dispersão 1 e Dispersão 2. A 

dispersão 4 contém a mesma quantidade final e os tipos de 

dispersantes como mencionados para a Dispersão 3, mas é feita 
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a partir de uma combinação da Dispersão 1 e da Dispersão 2 em 

uma proporção de 50/50. 

Dispersão 5: 

[0110]   A dispersão 5 é preparada de modo que a quantidade 

final e os tipos de dispersantes são de 2% em peso do 

dispersante UNICIDTM 350, 1% em peso do dispersante HYSTRENETM 

4516 e 1% em peso do dispersante STEPANOLTM WAT-K. 

[0111]   As várias dispersões e suas composições e 

propriedades foram demonstradas na Tabela 2. 

Tabela 2: Várias dispersões e suas composições 

Identidade 
da Amostra 

Polímero Dispersante(s) Conc. de 
disper-
sante (% 
em peso 

Tamanho 
médio 
da 

Partí-
cula 

(µm) 

Sóli-
dos % 
em 

peso) 

Dispersão 1 AFFINITY 
TM8200 

INDUSTRENETM 106 3,0 2,04 55,9 

Dispersão 2 AFFINITY 
TM8200 

UNICIDTM 
350/HYSTRENETM 

4516 

 
2,0/2,0 

 
2,01 

 
55,9 

Dispersão 4 AFFINITY 
TM8200 

UNICIDTM 
350/HYSTRENETM 
4516/INDUSTRENE 

TM106 

 
1,0/1,0 
/1,5 

 
1,81 

 
53,3 

Dispersão 5 AFFINITY 
TM8200 

UNICIDTM 
350/HYSTRENETM 
4516/STEPANOLTM 

WAT-K 

 
2,0/1,0 
/1,0 

 
1,77 

 
51,7 

Etapa de preparação do espumado: 

[0112]   O espumado apropriado é preparado a partir de uma 

dispersão aquosa do polímero termoplástico particulado, 

obtido como mostrado acima, através do uso de um alto 

cisalhamento, processo de mistura mecânico para o arraste de 

ar ou de um outro gás na fase aquosa da dispersão. A 

quantidade ar ou de outro gás desejável (um gás em adição a 

ou outro além do ar é desejável) para que seja incorporada ao 
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espumado adequadamente compreende pelo menos 80, 

preferivelmente em pelo menos 85 e, mais preferivelmente pelo 

menos 90 por cento por volume do espumado resultante. Em 

geral, todos os componentes a serem utilizados para fazer o 

espumado são misturados juntos, com agitação média, para 

evitar o arraste de ar. Uma vez que todos os ingredientes 

estão bem misturados, a composição é exposta a um alto 

cisalhamento mecânico com agitação. Durante esta etapa o 

aumento do volume da viscosidade tanto quanto o ar é 

arrastado dentro da fase aquosa contínua. A mistura é 

misturada até que um espumado não-fluido rígido seja formado. 

Isto produz geralmente um espumado com densidade menor que 

cerca de 100 g/L. O tempo para se alcançar este estágio varia 

com a quantidade e o tipo de surfactante de espumado e com a 

quantidade de cisalhamento mecânico. Qualquer dispositivo de 

mistura mecânica capaz de arrebatar o ar dentro de uma 

dispersão aquosa espessa, tal como um misturador de 

cozinha/misturador manual; misturador Hobart adaptado com um 

fio atado ou em uma escala ampla com um “Cowie-Riding Twin 

foamer” (da Cowie Riding Ltd., patente inglesa No. GB 

1,390,180). Os espumadores comerciais também permitem uma 

injeção de ar dentro da cabeça dos misturadores de alto 

cisalhamento para obter um espumado de densidade muito baixa 

(menor que 50g/L). O processo de espumagem pode ser realizado 

sob qualquer condição como descrito acima, por exemplo, o 

processo de espumagem pode ser feito abaixo do ponto de fusão 

do polímero termoplástico ou em uma temperatura ambiente, por 

exemplo, 25°C + 10°C. O espumado pode ter qualquer 

viscosidade como descrito acima; por exemplo, o espumado pode 

ter uma viscosidade menor que 50,000 centipoises. Todos os 
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valores individuais e sub-faixas menores que 50,000 

centipoises estão incluídos e descritos aqui; por exemplo, o 

espumado pode ter uma viscosidade menor que 30,000 

centipoises; ou em uma alternativa, o espumado pode ter uma 

viscosidade menor que 20,000 centipoises. 

Método 1 – Preparação do Espumado: 

[0113]   Um espumado sem fibras ou aditivos é preparado a 

partir de uma dispersão aquosa do polímero através do uso de 

um misturador de cozinha doméstico, por exemplo, um 

misturador padrão, misturador “KitchenAid Professional” 

(Modelo KSM50) adaptado com um fio atado. 

[0114]   Uma amostra de 125 partes de qualquer uma das 

dispersões acima descritas é combinada, durante 30 segundos 

em uma taxa de agitação baixa (estabelecimento da velocidade 

um no misturador), em uma tigela de mistura convencional com 

11,5 partes de uma solução aquosa a 2% de um hidroxialquil 

éter de celulose, por exemplo, hidroxipropil metilcelulose 

METHOCELTME4M  fornecido pela “The Dow Chemical Company”. 

Após a mistura inicial ser preparada, a velocidade do 

misturador é aumentada a uma velocidade estabelecida de 10 

durante um período de tempo de aproximadamente 1 a 3 

segundos, e àquela velocidade elevada é então continuada por 

outros dois minutos. Um espumado branco é formado, o qual é 

não-fluido, rígido e de fácil manuseio. 

Método 2 – Preparação do Espumado: 

[0115]   Um espumado contendo fibras é preparado usando 

basicamente a mesma técnica descrita acima no Método 1 para 

preparação do espumado. Após uma mistura inicial da dispersão 

do polímero particulado e METHOCELTME4M, a quantidade 

desejada das fibras selecionadas a partir das fibras do 
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polipropileno (“PP”) de 3 mm ou 6 mm de comprimento (fibra de 

do adesivo AL-C que tem um núcleo de polipropileno com um 

forro de polietileno e é fornecida pelo “Fiber Vision”)ou uma 

polpa e fibra celulósica (fornecida pela “Buckeye Foley”) é 

adicionada em uma proporção de agitação baixa (velocidade 

dois pré-estabelecida) durante um período de tempo de 

aproximadamente 5-10 segundos, e a agitação da mistura é 

continuada durante outros 30 segundos. Então, a velocidade de 

mistura é aumentada a uma velocidade acima de 10 durante um 

período de aproximadamente 1-3 segundos, e a espumação é 

continuada durante outros dois minutos. 

Etapa de secagem da espuma: 

[0116]   Adequadamente, a secagem do polímero aquoso 

espumado para formar o resiliente desejado, a espuma do 

polímero pode ser conduzida de forma em batelada ou em 

processo contínuo. Os dispositivos tais como fornos de 

secagem de ar forçado convencionais ou bancos de lâmpadas de 

aquecimento infra-vermelho ou dispositivos de aquecimento 

dielétricos, por exemplo, rádios, operados tipicamente em 

bandas de freqüência permitida na faixa entre 1-100 

megaHertz, e micro-ondas, operada tipicamente em bandas de 

freqüência permitida na faixa entre 400 a 2500 megaHertz, 

fonte geradoras de energia de freqüência, revestimento de um 

túnel ou câmara na qual o espumado pode ser colocado ou 

transferido através, de uma forma contínua, pode 

apropriadamente ser empregado para secagem. Uma combinação da 

referida fonte de energia de secagem pode ser empregada 

apropriadamente, simultaneamente ou aplicada sequencialmente, 

para secagem do espumado para formar a espuma. O uso 

simultâneo de um dispositivo dielétrico e de um forno de 
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secagem de ar forçado é uma forma preferida de operação, e 

para a espuma na ordem de um quarto de polegada (~0,6 cm) de 

espessura a secagem pode ser conseguida tão rapidamente 

quanto 45-90 segundos quando o forno de ar forçado é operado 

em aproximadamente 75°C, e a proporção da freqüência do 

gerador aquece o espumado a uma temperatura interna de cerca 

de 45-50°C. a temperatura da operação de secagem é 

selecionada de acordo com a natureza e a faixa de fusão do 

polímero, como determinado por DSC, empregado para preparar a 

espuma, como descrito imediatamente abaixo. A banda de 

freqüência de aquecimento dielétrico, permitida para uso 

industrial em vários países, são designadas em maiores 

detalhes na referência “Foundations of Industrial 

Applications of Microware and Radio Frequency Fields”, Rousy, 

G. and Pierece, J.A. (1995).  

Etapas de Secagem e Recuperação: 

[0117]   A espuma é adequadamente preparada através da 

remoção do elemento líquido/aquoso de um espumado preparado 

da maneira previamente descrita. Desejavelmente, a quantidade 

do volume de espumado colapsa durante esta conversão deve ser 

minimizada. Desejavelmente, a espuma terá um volume de perda 

não superior à cerca de 30%, preferivelmente, menor que cerca 

de 10% e, mais preferivelmente menor que cerca de 5% durante 

os processos de secagem. Os espumados são secos e convertidos 

em espumas invertidas apropriadas através do aquecimento 

destes em um forno de secagem de ar forçado, em temperaturas 

selecionadas para uma secagem ótima. Tipicamente, para uma 

forma espumada a partir de uma dispersão de um interpolímero 

de etileno, o espumado é aquecido a uma temperatura entre 

cerca de 60 e 120°C (~140 e 250°F). Quando a natureza do 
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polímero termoplástico permite, o processamento é conduzido 

em temperaturas elevadas de fusão para remover a água tão 

rapidamente quanto possível a partir do espumado sem destruir 

a viscosidade do polímero na superfície das bolhas do 

espumado ou causar significante (por exemplo, mais do que 30 

volumes por cento) de colapso do espumado parcialmente seco. 

Tipicamente, é desejável realizar a etapa de secagem em uma 

temperatura que alcance, mas não exceda a faixa de fusão do 

polímero termoplástico, como definido acima. A condição 

desejada é uma ligação da temperatura, onde as regiões 

amorfas no polímero possam tornar-se coalescentes, enquanto a 

pseudo-reticulação no polímero, criada pelas regiões 

cristalinas no mesmo, são ainda capazes de conferir 

viscosidade suficiente ao polímero aquecido, para evitar ou 

pelo menos minimizar o colapso da espuma antes da espuma 

tornar-se completamente fixa ou “seca” em sua última forma e 

dimensões e ainda, de modo que, tipicamente pelo menos 95 por 

cento em peso da água no espumado tenha sido retirado. 

[0118]   A “faixa de fusão” de um polímero termoplástico é 

determinada por técnicas padrões de “Diferencial de varredura 

Calorimétrico” (DSC). A temperatura que quebra a região do 

endotérmico DSC, ou do endotérmico final se existe mais do 

que um endotérmico, imediatamente antes do retorno da linha 

de base de varredura do campo de DSC determina a faixa de 

temperatura na qual a secagem do espumado para formar a 

espuma final é mais adequada a ser realizada. 

[0119]   Os polímeros particularmente preferidos, quando 

utilizado sem outros polímeros ou aditivos, são 

caracterizados pela apresentação de um campo de DSC 

desejavelmente específico do seu(s) endotérmico(s). Nos 
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referidos polímeros, o endotérmico desejado apresenta uma 

inclinação gradual relativamente positiva, quando a 

temperatura de varredura é aumentada passando ao máximo do 

endotérmico final (ou seja, o último ponto de inflexão, como 

representado pelo ponto A na curva da figura 1, em uma curva 

DSC onde a inclinação da curva torna-se então positivo e a 

curva retorna ao estado da linha de base). Isto reflete um 

polímero de uma ampla faixa de fusão mais do que um polímero 

tendo aquela que é geralmente considerada como sendo o ponto 

de fusão exato. Consequentemente, a temperatura de secagem 

para um polímero é mantida melhor a ou próxima ao ponto (por 

exemplo, representado pelo ponto B na figura 1) na curva do 

endotérmico uma distância significante a partir do retorno à 

posição da linha de base na qual o ponto de uma parte maior, 

mas não de toda, as porções cristalinas do polímero fundem e 

as partículas do polímero fundem-se ou aglutinam-se. Durante 

o processo de secagem, através da manutenção tal como uma 

temperatura, mais do que o polímero é deixado fundir sem uma 

perda completa do comprimento de tensão do polímero e o 

colapso das bolhas que seriam de outro modo conseguidas, se 

todas as porções cristalinas do polímero fossem fundidas 

rapidamente. 

[0120]   Quando a secagem é conduzida com uma fonte de 

aquecimento dielétrico (por exemplo, gerador de microondas), 

ela é desejável por conseguir que o líquido utilizado proveja 

o elemento aquoso de um espumado contenha pelo menos uma 

quantidade residual do material iônico. Isto pode ser 

acompanhado pelo uso de um surfactante iônico como 

dispersante ou um surfactante de espumado ou pela adição de 

uma quantidade pequena (por exemplo, 100 ppm) de um 
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eletrólito de sal de metal alcalino solúvel em água, tal como 

acetato de sódio, bicarbonato de potássio ou do gênero, para 

a dispersão antes de ou durante a espumagem. 

[0121]   Quando uma mistura de polímeros com aditivos, 

incluindo misturas com outros polímeros termoformáveis, é 

empregada na preparação do espumado e da espuma, um campo de 

DSC para a mistura é produzido primeiramente de forma 

adequada. A partir daquele campo endotérmico(s) da mistura 

pode se observado e, consequentemente, a faixa de fusão final 

da mistura determinada e uma temperatura de secagem adequada 

para conversar do espumado em uma espuma resiliente pode ser 

selecionada. 

[0122]   Em um método preferido para fazer espuma, o 

espumado é continuamente monitorado em um dispositivo 

transportador a partir do qual a espuma resultante será 

recuperada. Alternativamente, um substrato selecionado é 

aplicado à superfície plana do espumado enquanto ele está em 

um molde e o espumado, quando seco, adere ao substrato para 

formar uma estrutura laminada. Em um lado do laminado, deve 

ser encontrado o substrato e, do outro lado, a espuma 

resultante com a superfície com micro-cavidades faceando 

externamente após a remoção do molde. Se desejado, camadas 

múltiplas da espuma, separadas por um ou mais elementos de 

substrato pode ser facilmente fabricado através da 

alternância da espuma/substrato/espuma/substrato, etc.. Como 

uma matéria de escolha, a espuma provê pelo menos uma camada 

externa da estrutura de laminado, com a superfície contendo 

as microcavidades moldadas da espuma faceando externamente de 

modo a ser então carregada com partículas selecionadas para o 

uso final pretendido da espuma. Entretanto, a espuma pode, 
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tipicamente, ser ligada a um substrato desejado de qualquer 

maneira convencional, por exemplo, através de meios 

mecânicos, através do uso de adesivos, por laminação a 

quente, etc., o que pode ser facilmente percebido, 

selecionado e realizado por um técnico no assunto, de maneira 

a permitir que a superfície contendo micro-cavidades moldadas 

a serem carregadas com as partículas selecionadas.  

[0123]   Em um método preferido, o espumado é monitorado em 

um molde no topo em um transportador de movimento contínuo e 

a etapa de secagem é conduzida de uma forma contínua mais do 

que uma em batelada. Mais preferivelmente, a etapa de secagem 

emprega pelo menos duas fontes de energia, e na qual ainda 

mais preferivelmente, são aplicados de uma forma contínua. 

Mais preferivelmente, pelo menos duas fontes de energia são 

configuradas de uma maneira a permitir a secagem a ser 

conduzida tanto quanto através de uma exposição simultânea ou 

uma exposição seqüencial do espumado àquelas fontes de 

energia de secagem. 

[0124]   Uma configuração particularmente preferida da 

invenção é um monitoramento contínuo do espumado em um molde 

e então a maior superfície da camada do espumado, oposta ao 

lado moldado deste último a um contato contínuo do espumado 

com um substrato, que por si mesmo tem propriedades de 

absorver o fluido e ao qual o polímero do espumado pode 

facilmente se ligar quando aquecido. A secagem resulta então 

em uma estrutura de espuma laminada que cria uma estrutura 

coesiva compreendendo duas camadas de materiais absorventes 

diferentes. Uma estrutura laminada com diferentes fios e/ou 

propriedade de absorver fluidos em cada camada de laminado é, 

formada desse modo a partir da qual, podem ser fabricados 

Petição 870170099342, de 19/12/2017, pág. 69/136



60/118 
 

artigos absorvente úteis. Por exemplo, uma camada de 

substrato de espuma poliméricas termoplástica, pré-formada, 

com uma estrutura de células abertas e com o tamanho de 

célula desejado pode servir como um substrato de base. A 

referida camada de substrato é, preferivelmente, feita 

primariamente do mesmo material termoplástico tal como àquele 

a partir do qual o espumado é principalmente compreendido. 

[0125]   Em uma configuração mais preferida da invenção, um 

espumado é monitorado continuamente tanto em uma correia em 

malha quanto em um substrato de base, tal como um não-tecido 

ou outra camada de espuma, que flutua na correia. A correia 

carrega a camada de espumado, ou um compósito de pelo menos 

uma camada de espumado, dentro de dois estágios do 

aparelho/processo de secagem que compreende tanto um 

aquecimento convecção quanto uma fonte de energia dielétrica 

ao qual a camada espumada é submetida, de modo a secá-lo. 

Para um espumado de espessura controlada que é de cerca de 1 

mm ou menos, um estágio único de secagem a quente por 

convecção pode adequadamente ser utilizado para secar a 

camada do espumado. 

[0126]   Quando a espuma seca emerge do segmento seco do 

processo contínuo, é submetido a uma etapa de realce térmico 

através da introdução dentro de um aparelho de realce, por 

exemplo, um padrão de cilindro de aquecimento que realça 

termicamente as micro-cavidades sobre a superfície de espuma 

ou superfícies que entram em contato. 

[0127]   Um outro meio para obter a referida estrutura de 

duas camadas é preparar um primeiro espumado da invenção, 

moldar e secá-lo dentro da espuma resultante e moldar 

apropriadamente durante o uso de uma primeira camada de 
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substrato. Então, acima daquele primeiro substrato de espuma, 

estabelece-se um segundo espumado da invenção e seca-se o 

segundo espumado para formar a segunda camada de espuma. 

Alternativamente, dois espumados são preparados e o primeiro 

espumado é preparado com um comprimento compressivo vertical 

suficiente, de modo que o segundo espumado pode ser colocado 

no topo da primeira camada de espumado, o que foi monitorado 

sobre o molde, sem uma redução significante no volume da 

primeira camada de espumado. 

[0128]   Um meio para se ligar a extensão compressiva 

vertical suficiente na primeira camada de espumado é 

selecionar um primeiro espumado tendo uma densidade maior do 

que àquela da segunda camada do espumado a ser colocado nela. 

Um outro meio para se ligar a extensão vertical compressiva 

suficiente é secar parcialmente a maior superfície exposta da 

primeira camada de espumado apenas o suficiente para produzir 

uma pele leve suficiente para suportar o peso da segunda 

camada de espumado a ser aplicada sobre a primeira camada de 

espumado sem uma redução significante no volume da primeira 

camada de espumado. Ambas as camadas de espumado são então, 

simultânea e completamente secas à espuma, resultando em uma 

estrutura laminada de espuma de duas camadas. 

[0129]   Em uma outra variante da invenção, uma segunda 

camada de espuma é preparada a partir de um extrudado, uma 

espuma termoplástica de célula aberta de um material com a 

mesma natureza ou similar, compatível com àquele empregado na 

formação do primeiro espumado e, o primeiro espumado sendo 

colocado na segunda espuma e a maior superfície exposta do 

espumado é então moldada e seca sobre a segunda espuma. 

Alternativamente, a segunda camada de espuma é preparada a 
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partir de um tipo compatível ainda diferente de espuma de 

célula aberta (por exemplo, uma espuma de célula aberta de 

poliuretano) então uma camada do primeiro espumado (por 

exemplo, poliolefina aquosa, espumado de célula aberta) é 

colocada na segunda espuma, a maior superfície exposta 

daquele espumado então moldado e seco, para resultar em uma 

estrutura de espuma de camada dupla útil. 

[0130]   Em qualquer uma das configurações de laminado 

estruturado da invenção, duas camadas diferentes de espuma 

tendo estruturas de força de capilaridade diferenciada, por 

exemplo, duas arquiteturas de células diferentes ou espumas 

de diferentes tamanhos médios d células, são preferivelmente 

selecionadas para a primeira e a segunda espumas de uma 

estrutura laminada. Devido à mesma ou similar natureza do 

polímero de base nas camadas da espuma, uma boa ligação é 

formada entre elas de modo que um laminado estruturado seja 

formado, o qual pode apresentar uma absorção selecionada e/ou 

uma propriedade de fio em cada camada da estrutura devido à 

força de capilaridade diferente da espuma em cada camada. 

[0131]   Uma espuma com arquitetura de célula diferente 

dentro dela é uma configuração preferida de uma estrutura 

apresentando forças de capilaridade diferenciada. A referida 

estrutura provê uma absorção diferenciada e/ou capacidade de 

fio nas camadas distintas da estrutura. A estrutura da espuma 

da camada dupla de poliolefina/poliuretano observada acima, é 

um exemplo da citada arquitetura de célula diferenciada. 

[0132]   Uma outra configuração, especialmente preferida, é 

uma espuma que tem uma porção maior de células 

substancialmente elipsoidais, e tendo seu eixo geométrico 

maior alinhado de forma paralela para uma superfície maior, e 
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repousar o plano xy-, da espuma. A referida espuma pode ser 

preparada por submeter a espuma resiliente contendo as micro-

cavidades em aquecimento médio enquanto uma pressão é 

uniformemente aplicada em pelo menos uma superfície da espuma 

na forma orientada de uma célula. Preferivelmente, uma porção 

maior da superfície das células na espuma resultante torna-se 

estavelmente formada, em uma forma geralmente elipsóide, o 

eixo geométrico maior da referida célula elipsóide sendo 

geralmente alinhada com o plano xy e grosseiramente paralelo 

à superfície maior da espuma. 

[0133]   Um método para se conseguir a referida forma 

celular elipsóide e o maior eixo geométrico de orientação é 

submeter à espuma resiliente, preferivelmente apenas após sua 

secagem a uma temperatura na extremidade inferior ou pelo 

menos substancialmente abaixo da extremidade superior da 

faixa de fusão de seus componentes de polímero. A espuma é 

aquecida a uma temperatura próxima a extremidade inferior da 

faixa de fusão, provendo aquecimento suficiente para abrandar 

pelo menos uma superfície da espuma sem iniciar o colapso da 

espuma, enquanto aplica plenamente e uniformemente uma 

pressão modesta àquela superfície. Aquecimento e pressão 

suficientes são aplicados para conduzir ao diâmetro das 

referidas células em pelo menos uma e próxima da referida 

superfície a ser diminuída ao longo de seu eixo geométrico z, 

fazendo, desse modo, com que ele assuma uma forma de bola da 

praia “aplanada” e confira uma forma elipsoidal àquelas 

células com o maior eixo geométrico (longo) da célula 

tridimensional orientada geralmente perpendicular ao eixo 

geométrico z e em um plano xy da espuma. Enquanto as células 

abaixo da superfície da espuma, à qual a pressão e o 
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aquecimento é aplicada pode também ser “aplainada” em 

elipsóides, para poder aplicar apenas ser desejável a ser 

feito às células dentro de uma distância, muito limitada, a 

partir da maior superfície da espuma; por exemplo, a uma 

profundidade daquela superfície que representa uma distância 

de 5-10% da espessura total da camada das espumas. 

[0134]   Na prática, para uma espuma baseada em polietileno 

anteriormente descrita em uma configuração preferida, a re-

orientação das células dentro da forma elipsóide é conseguida 

por aquecimento de pelo menos uma superfície a uma 

temperatura de cerca de 40 a cerca de 100°C enquanto aplicada 

a uma pressão adequada. A referida pressão apropriada típica 

(medida) de cerca de 20 kPag a cerca de 830 kPag (cerca de 35 

a cerca de 120 psig) e preferivelmente entre cerca de 310 

kPag a cerca de 620 kPag (cerca de 45 a cerca de 90 psig) 

provê uma espuma com uma estrutura celular elipsoidal 

suficiente a  ou próxima a superfície para melhorar a 

capacidade vertical de fio, na mesma espuma não modificada, 

muitas vezes. 

Método de secagem 1: 

[0135]   Para o propósito de obtenção de uma espuma adequada 

útil para teste, um espumado preparado por qualquer um dos 

métodos de preparação acima-descritos é pulverizado em uma 

fornada de papel doméstico entre duas barras de metal de um 

comprimento de um ca. de 230 mm e uma altura de 6,35 mm ou 

3,18 mm e o espumado é alisado com uma pá de metal na altura 

da barra de metal. O espumado no papel é colocado em um forno 

de ar forçado Blue M na temperatura de secagem selecionada de 

aproximadamente 75°C durante 25 minutos. Normalmente, a folha 

de espuma seca resultante é branca e muito flexível. 
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Método de secagem 2 – (Processo de secagem em molde): 

[0136]   O espumado preparado por qualquer método de 

preparação acima descrito é disseminado em um molde (como 

mostrado na figura 2a) feito de fluoro-polímero de TEFLONTM, 

um metal de alumínio, ou outro material apropriado, o qual 

pode ser processado mecanicamente, durável, em fase final 

aplainada de construção, que sustenta uma multiplicidade de 

elementos formadores de micro-cavidades de formas apropriadas 

230, dentro do corpo do molde, para preparar uma estrutura de 

espuma com micro-cavidades. O espumado é monitorado dentro e 

alisado com uma pá de metal para a altura de “dd”, como 

mostrado na figura 2c como 5mm/0,197 polegadas, do molde 

sobre os elementos formadores de micro-cavidades (elemento 

230, de altura = dd mínima ee, mostrado nas figuras 2c como 

2,5 mm/0,98 polegadas). 

[0137]   O molde adequado tem uma dimensão que se aproxima 

ou se iguala à largura desejada da estrutura de espuma 

absorvente com micro-cavidades a ser construída, a partir da 

espuma com micro-cavidades e com uma segunda dimensão que 

pode se aproximar ou se igualar à dimensão longitudinal 

desejada da referida estrutura ou pode ser maior do que a 

referida dimensão desejada, é a última a ser aparada ou 

cortada da dimensão longitudinal desejada. Para um processo 

contínuo, um molde construído em material flexível, com um 

revestimento interno de liberação flexível, tal como um 

revestimento de molde em Teflon, pode ser desejável como um 

molde em um dispositivo condutor de movimento com um 

comprimento suficiente para permitir a secagem do espumado a 

ser um produto final de espuma, esvaziando a espuma final a 

partir do molde e retornando-a ao molde no ponto de origem 
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para adição repetida do espumado. 

[0138]   Com relação à figura 2b, na configuração do molde a 

ser utilizado aqui, um molde é construído a partir de 

alumínio com dimensões aa = 101,6 mm (4 polegadas) por bb = 

355,5 mm (14 polegadas) interna, e cc = 368,3 mm (14,5 

polegadas) externa da estrutura do molde. O molde tem uma 

profundidade de 5,0 mm, e os micro-cilindros, no lado 

formador das micro-cavidades do molde, têm um diâmetro de 3,0 

mm e sustentam 2,5 mm de altura. O molde tem duas divisões, 

um molde plano, um lado formando revestimento das cavidades, 

mostrado na figura 2a, elemento 210, e um lado formando as 

micro-cavidades, mostradas na figura 2a, elemento 220.  

[0139]   O molde, carregado com espumado formado 

recentemente, é colocado em um forno de ar forçado “Blue M” 

em uma temperatura de secagem selecionada de aproximadamente 

75°C durante 25 minutos. Então, ambas as folhas de espuma 

secas a partir do lado do molde plano e do lado do molde com 

micro-cavidades são recuperados a partir do molde por 

descascamento levemente suave manual. Normalmente, espumas 

brancas e muito flexíveis são obtidas. Em alguns casos, as 

folhas de espuma secas moldadas são tão flexíveis e/ou 

friável que o descascamento delas não é possível sem danos 

e/ou destruição da espuma. O peso combinado, do lado plano e 

do lado com micro-cavidades da espuma, têm aproximadamente 25 

gramas. 

Método de Secagem 3 – (Processo de moldagem da espuma fina): 

[0140]   O espumado preparado por qualquer um dos métodos 

descritos é disseminado em um molde como previamente 

descrito, exceto pelo fato de que o molde (não mostrado) 

perde os elementos formadores das micro-cavidades e produz 
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duas folhas planas e finas de espuma em suas divisões do lado 

plano do molde (cada lado parecido com o elemento 210 da 

figura 2a). A profundidade do molde a ser cheio (e assim a 

espessura da espuma resultante), é 3,75 mm, dentro da 

estrutura. O peso da espuma com o lado plano, produzido a 

partir do molde é de aproximadamente 11 gramas, em cada lado. 

[0141]   O molde carregado com o espumado é seco como 

descrito no método de secagem 2, e então ambas as folhas da 

espuma fina secas do lado plano do molde são recuperadas a 

partir do molde por descascamento leve manual. Esta espuma 

fina é utilizada como uma folha de espuma de tampa e a folha 

de espuma do lado com micro-cavidades (a partir do método de 

secagem 2), é utilizada como um fundo para a fabricação de 

uma almofada composta em sanduíche. Em alguns casos, a espuma 

fina a partir este molde é utilizada como um topo com uma 

outra espuma fina como uma folha de espuma de fundo, para a 

preparação de uma almofada composta em sanduíche não tendo 

micro-cavidades. 

Método de secagem 4 – (Dois estágios/duas fontes de energia 

para secagem): 

[0142]   De uma maneira contínua, descrita acima para a 

configuração mais preferida, usando um processo de secagem em 

dois estágios, empregando uma fonte de aquecimento 

convencional e uma fonte de energia dielétrica (por exemplo, 

microondas), uma primeira camada de uma espuma resiliente 

desejada feita de um polímero termoplástico (por exemplo, a 

partir de um interpolímero com base em etileno) de uma 

espessura selecionada é preparado e é submetido a uma etapa 

de relevo térmico (termoformagem) em um aquecedor, elemento 

cilíndrico padrão tendo em sua superfície curvada externa um 
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desenho adaptado para salientar um padrão de micro-cavidades 

sobre em pelo menos, preferivelmente na superfície maior da 

espuma como aquela da espuma que passa sob a superfície do 

cilindro sob uma pressão de compressão apropriada. A 

superfície do cilindro aquecido submete a espuma resiliente a 

uma temperatura de cerca de 5-10°C abaixo de sua temperatura 

inicial de fusão, como determinado pelo método padrão de 

diferencial de varredura calorimétrica (“Differential 

Scanning Calorimetry Method”). Por exemplo,  espumas de 

copolímero etileno/1-octeno similar àquelas espumas descritas 

em várias configurações, são realçados apropriadamente em uma 

temperatura entre 75°C e 95°C e em uma pressão entre cerca de 

35 kPa e 105 kPa (cerca de 5 a 15 psi). Em um processo 

paralelo, uma segunda camada fina da espuma resiliente feita 

de um polímero termoplástico selecionado, o qual pode ser o 

mesmo ou um polímero diferente daquele que compreende a 

primeira camada de espuma, e sem realce térmico, ou seja, 

termoformagem, da segunda camada da espuma fina. As duas 

camadas de espuma resultantes são desse modo apropriadamente 

ligadas após as partículas selecionadas foram introduzidas 

dentro das micro-cavidades da primeira camada da espuma fina, 

compelindo, desse modo as referidas partículas nas micro-

cavidades da estrutura resultante. 

Preparação da Almofada de Compósito do Polímero super-

absorvente da Espuma moldada: 

[0143]   Sem se relacionar à preparação do espumado acima 

descrito e aos métodos de secagem, quando examinado usando um 

microscópio de varredura eletrônica (SEM), as espumas de 

célula aberta a partir da Dispersão 1 até 4 apresentam 

gradientes de tamanho celular a partir das células pequenas 
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na superfície externa até as células maiores no interior de 

cada amostra de folha de espuma. Este resultado é desejável, 

especialmente em aplicações de absorvência onde a espuma 

necessidade recolher um fluido rapidamente, também ainda um 

fio de fluido rapidamente em outro lugar a partir da 

superfície de contato da espuma em direção da superfície 

oposta.   

[0144]   Na presente invenção, as espumas são utilizadas 

preferivelmente em uma forma de almofada em sanduíche. A 

almofada na forma de sanduíche compreende uma espuma moldada 

com lado plano como topo e um molde com um lado com micro-

cavidades como fundo. Em uma ou outra das espumas, as células 

maiores da superfície externa irão contatar primeiro através 

de uma solução aquosa. Então, a ação da capilaridade do 

gradiente de tamanho celular criado pelo aumento das células 

abertas menores na direção do interior da espuma, servirá 

para afilar a solução aquosa a partir da superfície em 

direção ao interior onde as partículas SAP estão localizadas 

nas micro-cavidades da espuma em forma de sanduíche. 

[0145]   Na presente invenção, as espumas são mais 

preferivelmente utilizadas como um compósito de almofada em 

sanduíches contendo partículas absorventes compelidas entre a 

espessura, o componente de espuma fina e do componente da 

espuma estruturada com micro-cavidades. Para preparar a 

estrutura do compósito, a espuma com micro-cavidades é 

colocada de modo que as aberturas das micro-cavidades faceiem 

a superfície superior. Um modelo de aço metálico sem manchas 

que se adaptam exatamente ao tamanho e a configuração das 

micro-cavidades é então colocado sobre a folha de espuma, e 

uma quantidade medida do material particulado, 
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preferivelmente partículas SAP, é escovado através dos furos 

do modelo dentro das micro-cavidades. Tanto um pó fino quanto 

um pós SAP comercial podem ser utilizados, e exemplos estão 

descritos anteriormente e designados como Polímero A, B e C. 

[0146]   Nas configurações operativas descritas abaixo, 

frações de tamanho menores que aproximadamente 315 mícrons 

(Polímero C), de aproximadamente 100 a 50 mícrons (Polímero 

B) e de aproximadamente 100 a 850 mícrons (Polímero A) são 

utilizados. A menos que de outro modo indicado, 12 gramas de 

cada tipo de Polímero são utilizados por almofada de espuma. 

Em um lado da folha de espuma as micro-cavidades 303, como 

visto nas figuras 3 a – 3b, são capazes de acomodar 

aproximadamente 20 gramas (em uma folha de espuma de 10,16 cm 

(4 polegadas)) por 35,56 cm (14 polegadas) de partículas de 

polímero 305 sem ser completamente cheia. Após as micro-

cavidades serem preenchidas com as partículas de pó SAP e 

outros aditivos particulados orgânicos ou inorgânicos 

ópticos, limitando em torno da folha da espuma são difundidas 

de forma fina com “Rubber Cement” (ELMER’STM Products Inc., 

U.S.A.) junto com uma tira de borda de  aproximadamente 4mm. 

Então uma almofada de espuma “em forma de sanduíche” é 

preparada através da colocação de uma folha de espuma com um 

lado plano 310, como mostrado nas figuras 3a – 3b, sobre a 

folha do lado com as micro-cavidades 301, como mostrado nas 

figuras 3a-b, de modo que a cola cause a aderência entre os 

limites das bordas das tiras de 4 mm (não ilustrado nas 

figuras 3a – 3b). Em todos os casos, as folhas com lados 

planos e as folhas com lados com micro-cavidades são 

orientadas de modo que as faixas de gradiente, do tamanho 

celular, a partir das células pequenas na superfície externa, 
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para as células maiores na superfície interna da estrutura em 

sanduíche. As folhas coladas em sanduíche são então 

gentilmente pressionadas, após o contato inicial juntas sob a 

superfície plana de uma placa de molde, por aproximadamente 5 

minutos, para completar a cura da cola. 

Preparação das almofadas do compósito de SAP e da espuma via 

Processo de releve térmico (Termoformagem): 

[0147]   Os materiais poliméricos utilizados nesta invenção 

são termoplásticos. Os termoplásticos podem ser aquecidos 

àqueles pontos de amolecimento e reformados utilizando moldes 

de pré-moldagem. Estes moldes podem estar na forma de uma 

cavidade fêmea que utiliza vácuo para puxar o termoplástico 

flexível dentro do molde com o espécime resfriado resultante 

formado tomando a forma do molde. O molde pode ser também um 

molde macho aquecido que é pressionado, dentro da espuma 

termoplástica, flexibilizando desse modo à espuma que está em 

contato com este e a formação dentro da forma do molde. Isto 

por, por exemplo, ser feito em um processo contínuo através 

da utilização de um rolo incrustado aquecido. O método de 

laboratório utilizado para demonstrar esta tecnologia é 

explicado a seguir. 

[0148]   As amostras da almofada em compósito, preparadas 

via realce térmico, ou seja, através do processo de termo-

moldagem são preparadas, usando a Dispersão 5 e com o Método 

de Secagem 1. As amostras de almofadas têm uma espessura de 

3,18 mm e são cortados em um tamanho de 10,16 cm por 21,59 cm 

em um ajuste interno do molde de micro-cavidade em alumínio. 

O espécime cortado é colocado no topo do lado macho do molde 

e ambos são colocados dentro do forno a 75°C durante 5 

minutos. Imediatamente após a remoção do molde e do espécime 
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do forno, uma peça de insulação da marca STYROFOAM® é 

colocada no topo da espuma e pesos são colocados no topo do 

STYROFOAM® durante 5 minutos. Os pesos STYROFOAM® e a espuma 

espumada são removidos a partir dos moldes deixando as bolsas 

termoformadas na espuma espumada. 

[0149]   Para o enchimento das bolsas termoformadas em um 

modelo é colocado sobre o espécime formado. O modelo tem um 

furo padrão perfurado dentro dele que é o mesmo que da micro-

cavidade macho. Com o modelo de aço metálico colocado em 12 

gramas de um pó do polímero A seco são aspergidos sobre o 

espécime e gotejados diretamente dentro das bolsas 

termoformadas.  

[0150]   Para aplicar uma cobertura sobre o espécime 

termoformado preenchido, um outro processo em batelada do 

espumado é produzido no misturador (Método de Preparação do 

Espumado 1). O espécime sem o Polímero A (controle) e com as 

partículas do Polímero A são colocados em barras planas e 

finas (0,635 cm) em cada um dos lados. A espuma espumada é 

colocada na ferramenta de classificação e então aplicada ao 

espécime termoformado em um movimento de fluido contínuo 

usando uma barra de espessura em ambos os lados como um guia. 

O espécime é então colocado em um forno a 75°C até secar 

durante 25 minutos. Uma amostra de espuma circular com uma 

área de 50 cm2 (diâmetro de 8,0 cm) é cortada através da 

punção de cada almofada e é utilizado para testar a absorção 

do líquido MTS. 

Preparação da espuma comprimida: 

[0151]   A almofada de espuma em sanduíche, com ou sem um 

conteúdo de pó de SAP, é embalada com um papel molhado com 

Teflon fino com uma espessura de 25 mícrons, e então 
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comprimido. A compressão da almofada de espuma embalada é 

conduzida através de pressão durante 30 segundos ou um minuto 

(“compressão por aquecimento”), usando um “Dake Hydraulic 

Press” – (Modelo 44251). O papel molhado com Teflon permite 

que a folha de espuma comprimida a ser facilmente descascado 

durante a pressão e recuperado. Tipicamente, a almofada da 

espuma em sanduíche tem um tamanho de 10,16 cm (4 polegadas) 

por 35,56 cm (14 polegadas) e pode ter uma espessura inicial 

variante de cerca de 3,18 a 6,35 mm. A temperatura e a 

pressão são, preferivelmente variados de 55°C a 100°C e de 1 

a 2 tons métricos, respectivamente. A umidade ambiente é 

mantida em cerca de 50%, e a espessura da almofada de espuma 

comprimida por limitação da distância de pressão que pode ser 

movida. O tamanho do calço depende da espessura da almofada 

comprimida desejada. Em temperatura ambiente de 

aproximadamente 22°C, os calços são utilizados para controlar 

o experimento de compressão por aquecimento típico, um 

conjunto de calços tendo aproximadamente um comprimento de 23 

cm é utilizado. A espessura do calço varia de 0,0937 polegada 

(2,38 mm) a 0,180 polegada (4.57mm). As almofadas são 

deixadas para resfriar durante aproximadamente 5 minutos após 

a pressão, na qual o tempo de compressão da espessura da 

almofada é media. 

Perfuração: 

[0152]   Em alguns casos, as almofadas de espuma comprimidas 

são perfuradas. A perfuração de uma amostra de espuma é 

conduzida por influência de um cone que pode ser rolado de 63 

mm por uma estaca protuberante. As amostras são roladas sobre 

o cone com as estacas existentes no caminho de uma amostra 

até aproximadamente 20 furos por centímetro quadrado são 
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criados. 

Densidade da Espuma (Base seca): 

[0153]   Comprimento, largura e espessura são medidas em uma 

amostra de espuma moldada com tamanho completo ou e um 

espécime cortado da amostra moldada. A espessura é medida sob 

pressão de 0,05 psi (ca. 0,35 kPa). A dimensão foi registrada 

e a amostra ou o espécime é então pesada. O volume é 

calculado a partir das dimensões e dividido em peso da 

amostra da espuma. As unidades relatadas são gramas por 

centímetro cúbico (g/cm3). 

Aparência visual: 

[0154]   As amostras foram colocadas e divididas em três 

categorias com base na aparência visual. As três categorias 

são: Plano - o qual não tem uma superfície deformada; Poucas 

trincas/fendas – são na superfície mas não são profundas o 

suficiente para impedir, o desempenho 

significantemente/propriedades físicas; e Grandes 

trincas/fendas – são fundas o suficiente para influenciar os 

resultados do teste de propriedade física. 

Flexibilidade: 

[0155]   As amostras são colocadas e classificadas dentro de 

três categorias com base no julgamento do teste. Os três 

grupos são flexíveis, médios, e firmes. Estas classificações 

são apenas com base na população da amostra. Flexível– dá uma 

impressão de veludo e a amostra deforma com uma pressão leve 

dos dedos; Médio – é flexível/liso e requer uma quantidade 

pequena de pressão para deformar a amostra; e Firme/Dura – é 

flexível/liso ou parece áspero e é rígido à pressão dos 

dedos, dificilmente se rende a toda pressão firme. 

Permeabilidade da Espuma: 
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[0156]   A permeabilidade do ar (Kp) de uma amostra é uma 

medida de seu fluxo de ar através da amostra, relativamente à 

espessura da amostra e a queda da pressão em toda a seção 

transversal da amostra A. 

Permeabilidade Kp = (Q x µ X l)/(P x A) [Equação (3)], onde: 

Kp = permeabilidade em Darcies 

Q = fluxo de ar em cm3/segundos 

A = área da superfície em cm2 

µ = viscosidade do ar em cP 

P = medida da pressão em atm 

L = espessura em cm. 

[0157]   Um fluxograma é gerado em um “TexTest Air 

Permeability  Tester model FX330”. Se necessário, para 

resultados de permeabilidade confiáveis, que todos os pontos 

em um material de amostra tendo variação mínima em 

permeabilidade para o material tenham o mesmo fluxo de fluido 

eficiente todo o tempo. 

Módulo de mistura da espuma: 

[0158]   Este teste de medidas da inflexibilidade da mistura 

de uma espécie de espuma através da permissão de uma faixa 

estreita da espuma se misturar em um ângulo fixado sob seu 

próprio peso. O comprimento do tecido requerido para misturar 

neste ângulo é medido e é conhecido como o comprimento da 

mistura. Os espécimes de teste são cada um de 25 mm de 

largura e 200 mm de comprimento. Os espécimes são preparados 

e o teste é conduzido como descrito no método de teste por 

Shirley – teste de inflexibilidade “Physical Testing of 

Textiles”, páginas 258-259; (Editado por B.P. Saville, CRC 

Press, Woodhead Publishing Limited, Cambridge England, re-

impressão em 2000). 
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[0159]   A inflexibilidade de uma tira de espuma é 

dependente de sua densidade. A grossura da espuma, a 

inflexibilidade dela é se todos os outros fatores permanecem 

os mesmos. O módulo de mistura é independente das dimensões 

da tira testada. Ela é uma medida da inflexibilidade 

intrínseca e é dada na Equação (4). 

Módulo de mistura (em N/m2) = (12 x G x 103)/T [Equação (4)], 

onde: 

G = rigidez de flexura = M x C3 x 9,807 x 10-6 (em µNm) 

C = comprimento da mistura em cm 

M = massa da tira da espuma por unidade de área em g/m2 

T = espessura/grossura da espuma em mm. 

Teste de berço para retorno de umidade, entrada e comprimento 

de fio: 

[0160]   Ambas as habilidades para absorver rapidamente um 

fluido e para difundir ele através de uma fralda são 

características importantes para a avaliação de um desempenho 

completo da fralda. O teste de “berço” é utilizado para 

determinar o desempenho das almofadas de absorvência do 

compósito de espuma (doravante “almofadas”) e se as fraldas 

contem as almofadas de compósito da presente invenção 

(Doravante, “fraldas”) com relação à entrada, retorno de 

umidade e o comprimento de fio. De modo a conseguir dados 

realísticos razoáveis, as fraldas e as almofadas são 

avaliadas sobre pressão em um aparelho de teste de “berço” 

feito de PLEXIGLASSTM ou de outros materiais plásticos 

acrílicos comparáveis. A figura 4 ilustra um conjunto de 

congruente em base em forma de U e formas de carga-retenção 

feito de PLEXIGLASTM que faz o aparelho de teste de “berço”. 

O elemento 401 é a base do aparelho e o elemento 402 é uma 
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carga-retenção compreendendo uma câmara adaptada para 

aguardar dentro de “U” o peso desejado a ser aplicado no 

teste. O elemento 402 é de altura f, largura g e distância h. 

O dispositivo de carga-retenção 402 é construído para ajustar 

congruentemente dentro da forma em U formada por este 

elemento de base 401 tendo uma altura dentro da depressão no 

formato em “U”, uma largura interna c’ a partir de borda a 

borda e uma distância e. O aparelho é construído de modo que 

a altura f é ligeiramente maior do que a altura a, enquanto a 

largura g é ligeiramente menor que a largura c’ e a distância 

h é apreciavelmente menor que a distância e. Por exemplo, 

suas respectivas magnitudes podem ser selecionadas como a 

seguir. Para o elemento 401: a = 8,0; b = 3,4; c= 21,4; c’ = 

20,1; d = 11,4; e = 20,0; e para o elemento 402: f = 8,2 g = 

20,0; h = 15,0 unidades. 

Equipamento e teste de líquido: 

[0161]   Acurácia da Balança 0,01 grama, METTLERTM Modelo 

3600 ou equivalente; duas formas dispostas em “U” feitas de 

PLEXIGLASSTM, da figura 4 da configuração; Um peso de 4,2 

quilogramas feito de contas metálicas contidas em um saco 

plástico forte; 

[0162]   Papel de filtro Whatman No.:1, diâmetro 12,5 cm; 

[0163]   Disco de plástico (placa Plexiglas), 12,5 cm e 

diâmetro interno; 

[0164]   Aço puro carregado com 8,63 kg, com diâmetro de 

12,5 cm (rendimento de 1 psi ou 6,9 kPa); 

[0165]   Um funil de adição de 100 mL; 

[0166]   Um cilindro graduado de 100 mL; 

[0167]   Temporizador – apurado para perto de 0,1 segundo; 

[0168]   Solução NaCl a 9% aquosa como líquido e teste; e 
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[0169]   Blue dye, azul de metileno (0,5% em 0,9% de NaCl 

aquoso). 

Preparação da amostra da base da fralda: 

[0170]   A almofada do compósito da presente invenção foi 

inserida dentro de uma base de fralda comercialmente 

disponível para teste. A base empregada para testar a 

invenção foi HUGGIESTM premium tamanho de raio da fralda de 

4, a qual foi um produto comercial da Kimberley-Clark Company 

U.S.A. 

[0171]   A base foi preparada pelo estiramento da fralda 

comercial sobre o topo de uma mesa com a superfície externa 

da fralda (folha de traz) faceando para cima, e sobre cada 

uma das quatro laterais da fralda em um peso de 

aproximadamente 1 kg foi colocado. Este auxiliou a manter a 

fralda estirada e aplacar o plano para melhor manuseio. 

Usando uma lâmina de barbear a folha de traz da fralda foi 

cortada aproximadamente perpendicularmente à linha do corte 

mediano, uma vez que cada uma da extremidade de comprimento 

eu corto. O resultado está aberto para as folhas de trás em 

uma forma de um corte em “T”. O compósito do núcleo da 

fralda, foi removido completamente da fralda, compreendendo 

basicamente fibras de celulose e o polímero súber-absorvente, 

foi removido completamente da fralda, e a base do núcleo da 

fralda foi obtido. 

[0172]   Um compósito de espuma comprimida feita como 

descrito acima foi inserido dentro da base em local do 

material do núcleo da fralda ser removido, e então os cortes 

foram ligados novamente juntos com a faixa transparente. Os 

cortes foram fechados com força de modo que não existiu 

escoamento de fluido através dos cortes. 
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Procedimento de teste de berço: 

[0173]   O funil de adição é colocado em um anel padrão, e 

então enchido com 60 mL de corante azul de metileno/solução 

salina. O peso das almofadas do compósito ou da fralda é 

registrado, e então a almofada ou a fralda é centralizada na 

base do Plexiglas em formato de U, do membro de base 401 do 

aparelho de teste de berço, descrito na figura 4, com a 

porção da fralda não-tecido ou a almofada faceando para cima, 

como se ela estivesse sendo usada por um bebê. No caso da 

fralda, as tiras de adesivo podem ser movidas para fora do 

caminho. 

[0174]   A forma de berço contendo a almofada ou a fralda é 

colocada debaixo do funil de modo que o funil aberto é 

centrado sobre a fralda aproximadamente 13 cm acima do topo 

da folha. A torneira de passagem do funil é completamente 

aberta e simultaneamente o contador de tempo é iniciado. A 

solução é adicionada em aproximadamente 7mL/segundos 

aguardando uma polegada do funil (ca. 2,54 cm) a partir da 

face do não-tecido da fralda ou almofada. O marcador de tempo 

é interrompido quando todo o excesso de líquido foi absorvido 

através do topo da folha da fralda. O tempo decorrido é 

registrado como “primeiro insulto” tomado no tempo. 

[0175]   O segundo, aparelho de teste com um membro de carga 

402 menor e conformado em forma de “U”, da figura 4, é 

colocado no topo da fralda ou da almofada então um peso de 

4,2 kg é aplicado durante 10 minutos para remover o excesso 

de líquido. Seis papéis de filtro são pesados e seus pesos 

são registrados como W0. O membro de carga 402 berço em forma 

de U é removido e a fralda é levantada, pesada, e estendida 

planamente. Sobre cada um dos quatro lados da fralda um peso 
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de aproximadamente 1 kg é colocado para manter a fralda 

estirada. Os papéis de filtro e o disco de Plexiglas de 12,5 

cm de diâmetro foram colocados juntos na área de forquilha da 

fralda. Com os papéis de filtro ensanduichados entre o disco 

de Plexiglas e a fralda, um peso de 8,63 kg é colocado no 

Plexiglas. Após 1 minuto o disco Plexiglas é removido e o 

papel de filtro úmido é pesado e registrado com W1. O 

“retorno a umidade” da amostra é expresso como (W1-W0) em 

gramas. 

[0176]   A “extensão de fluido” de uma amostra, observada 

como um comprimento de fio, é medida em centímetros. Esta 

medida é uma média aritmética da máxima e da mínima extensão 

de fluido, observado ao longo do eixo geométrico principal da 

fralda (longitudinal), a partir do centro da fralda. A 

seqüência acima é repetida, usando 24 filtros de papéis para 

cada medida subseqüente de “retorno a umidade”, após cada uma 

das 2ª e 3ª adições de salina. 

Procedimento de teste de carregamento de SAP: 

[0177]   O procedimento de teste de carga de  SAP é um 

processo no qual as fraldas com quantidades desconhecidas de 

um polímero super-absorvente são testadas contra um conjunto 

conhecido de padrão. Uma troca iônica que se coloca entre o 

íon de potássio e o íon de sódio é medido para este 

propósito. O polímero SAP é um ácido carboxílico polimérico 

que é normalmente vendido em sua forma de sal de sódio, e o 

conteúdo do sal de sódio é uma quantidade conhecida, 

tipicamente, cerca de 30% - 50% do peso total de SAP seco. No 

teste de uma fralda para a carga de SAP, a o núcleo da fralda 

é misturado bem com uma solução de cloreto de potássio de 

concentração conhecida, em uma quantidade suficiente para 
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prover um excesso de carga de potássio, de modo que os íons 

de potássio irão repor todos os íons de sódio. Um eletrodo de 

sódio seletivo é então utilizado para determinar a 

concentração de íon de sódio da solução filtrada. A massa de  

SAP é determinada por comparação da leitura de milivolts (mV) 

do pH medido (ROSSTM Sodium Electrode, Modelo 84/86-11, 

Thermo Orion Inc., USA) com a curva de calibração das 

leituras mV das soluções padrões para diferentes cargas de 

SAP do conteúdo de sódio predeterminado.  

[0178]   Uma temperatura ambiente para teste deveria ser de 

aproximadamente 22°C com 50% de umidade relativa. A fralda é 

estirada com pesos de modo que o assento esteja voltado para 

cima. Usando um escalpelo ou outro instrumento penetrante, as 

costas da fralda é cortada e aberta em “forma de I”, e o 

núcleo da fralda é extraído manualmente. O núcleo da fralda é 

pesado e o peso é registrado. O núcleo é colocado em um galão 

com tampa, e 3000 ml de uma solução de KCl de concentração 

conhecida são entornadas dentro do galão. A mistura da 

solução de KCl, e o núcleo da fralda extraído são agitados 

durante 10 minutos. Então um funil grande é utilizado para 

filtrar por gravidade a mistura.  Uma peneira de nylon de ca 

150 mesh é colocada dentro do barril do funil para separar o 

gel de SAP a partir da solução de sal quando da filtragem da 

amostra. Uma jarra de 32 onças (ca. 945 mL) com tampa é 

utilizada para conter a solução filtrada. Um banho-maria com 

jarra de vidro de 150 mL, com aberturas de entrada e de saída  

são conectadas ao banho-maria é utilizado para circular a 

água em uma temperatura constante em torno de 30°C de uma 

xícara de amostra. A xícara de amostra é agitada com alguma 

quantidade da amostra pretendida e então 60 mL da amostra são 
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adicionados. O eletrodo específico de íon de sódio é inserido 

dentro da solução da amostra e após 5 minutos a leitura de mV 

é registrada. Os dados são comparados com um conjunto de 

padrões conhecidos para resultar na quantidade do polímero 

SAP em uma amostra. A quantidade de SAP na amostra da fralda 

é avaliada em triplicata. 

Método de imersão e gotejamento: 

[0179]   Este método de teste de fralda determina que a 

capacidade de absorção de uma fralda e é utilizada para 

determinar o desempenho das fraldas. 

[0180]   Uma fralda é introduzida e pesada (peso inicial). 

Uma grande bandeja, com um volume de aproximadamente 3000 mL, 

é cheia com 2500 mL de uma solução salina aquosa a 0,9%. A 

amostra da fralda é colocada na bandeja com a solução salina 

e com o conteúdo de dentro da fralda voltado para cima. Um 

painel plástico é colocado no topo da fralda para ter certeza 

de que a fralda é completamente submergida debaixo da solução 

salina. Após o trinta minutos, o painel plástico é removido, 

e a fralda é levantada por uma cinta, e é pendurada em uma 

barra com a camada da folha posterior do polietileno da 

fralda  contra a barra para permitir que a solução não-

absorvida goteje para fora. Após um minuto, a fralda é 

apanhada da barra, e é colocada em uma outra bandeja e pesada 

(“peso do gotejamento”). 

[0181]   Através do cálculo da diferença entre o peso do 

gotejamento e o peso inicial, a quantidade de solução salina 

absorvida é obtida (“absorção total”). A absorção total é 

então dividida adicionalmente através de uma quantidade da 

SAP presente na amostra da fralda para calcular a absorção da 

solução salina por grama de SAP. Este parâmetro é uma medida 
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padrão para a capacidade de absorção do polímero SAP na 

fralda. 

Método de absorção do líquido MTS: 

[0182]   Este método, de propriedade de “Marketing 

Technology Service, Inc”, mede o quanto líquido um núcleo 

pode absorver em várias proporções de fluxo, quanto é retido 

quando a pressão é aplicada e quando ocorre o colapso. 

[0183]   Uma amostra de 50cm2 (diâmetro de 8,0 cm) é 

utilizada, e a amostra é pesada e uma espessura é verificada 

para determinar a densidade e o registro inicial da 

espessura. Um béquer grande, com um volume de aproximadamente 

3000 mL, é cheio com 2500 mL de uma solução salina a 0,9%. Um 

pedestal de teste, 45 cm de altura, 28 cm de largura e 23 cm 

de profundidade é colocado em um funil de 1000 mL com uma 

abertura de fundo de 2,5 cm colocada acima de um béquer de 

recebimento de 1000 mL. Uma balança PG5002-S é colocada sob o 

pedestal de teste para registrar quanto foi absorvido dentro 

da amostra. Administradores são ligados ao tipo do pedestal 

para medir quanto da amostra intumesceu ou colapsou. 

[0184]   Uma bomba Masterflex LS – modelo 77200-60 é 

utilizada para dispensar a solução de teste em um proporção 

de 100 mL em 14 segundos. O tubo Masterflex 6409-16 Tygon é 

utilizado para distribuição do fluido a partir da solução de 

teste através da bomba dentro da amostra usando um separador 

de 0,1 kpa (igual a 0,0145 psi) que tem 8cm de diâmetro e 0,5 

cm de espessura e pesa 50,0 g é colocado no topo da amostra. 

Uma folha de reforço PE é colocada sobre a amostra, no topo 

de uma tela no pedestal de teste para prevenir que o fluido 

passe diretamente através da amostra e não filamente a 

amostra. O zero do administrador no topo do pedestal deve 
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estar no fundo da amostra. A amostra é então insultada com o 

fluido de teste. Após 2 minutos a espessura da amostra é 

medida usando o administrador no topo do pedestal. A 

quantidade de fluido que for capturada no béquer de 

recebimento também é registrada. Um peso de 3 kpa (0,435 psi) 

(diâmetro de 5,0 cm x altura de 6,5 cm e um peso de 1450,0 g) 

foi então colocada no topo da amostra e 2 minutos mais tarde 

a espessura é novamente registrada e a corrida é registrada. 

Finalmente um outro peso de 2 pka (0,290 psi) (diâmetro de 

6,0 cm x altura de 4,5 cm e o peso de 1000,0g) é adicionado e 

após 2 minutos, a espessura e a corrida são registradas. 

Configuração específica da invenção: 

[0185]   Todos os relatórios de porcentagens foram através 

de peso, a menos que de outro modo afirmado. 

[0186]   Os Exemplos de 1 a 10 demonstram os compósitos 

compreendendo as partículas dos polímeros super-absorventes e 

uma espuma com células abertas estruturada com micro-

cavidades, compreendendo uma mistura de um polímero de 

olefina e uma multiplicidade de fibras bem como uma fralda 

contendo os compósitos da presente invenção. Os exemplos 

também demonstram a eficácia relativa das partículas de  SAP 

com tamanhos de partículas diferentes e com tratamento de 

superfície, bem como os vários métodos para incorporação das 

partículas SAP dentro das micro-cavidades em uma estrutura de 

compósito. 

Exemplo 1: 

[0187]   Almofadas de compósito de SAP e espuma feita a 

partir da dispersão 1 utilizando o método de secagem 1: 

[0188]   Amostras de espumas são preparadas a partir do 

fundo das almofadas, usando a dispersão 1 e com o método de 

Petição 870170099342, de 19/12/2017, pág. 94/136



85/118 
 

secagem 1. As amostras das espumas têm uma espessura de 6,35 

mm ou 3,18 mm e são cortadas em um tamanho de 10,16 cm por 

21,59 cm. Então 7,68 gramas do Polímero B foram distribuídas 

sobre o fundo plano da almofada por espalhamento através de 

um padrão de aço inoxidável. No topo das micro-ilhas de SAP 

resultantes é colocada uma folha de espuma de polipropileno 

de células abertas tri-dimensional, tendo uma espessura de 

aproximadamente 150 mícrons com as mesmas dimensões que as da 

almofada de espuma (3,18 mm e 6,35 mm de almofada na tabela 

3). Em um experimento, um pedaço da fibra de polipropileno 

fina é inserido sobre a folha de polipropileno (6,35 mm 

“Almofada com o pedaço de fibra” na tabela 3). A camada fina 

do pedaço de fibra é preparado por espalhamento de cerca de 1 

grama a 6 mm de fibras de polipropileno ( fibra de 

polipropileno adesiva AL-C FIBERVISIONTM com 6 mm de 

comprimento). A fibra AL-C FIBERVISIONTM  é espalhada em um 

revestimento de Teflon em um tamanho aproximado de 10,16 cm 

por 21,59 cm, envolvido com papel empregado de Teflon, e 

então comprimido com aquecimento sob uma pressão de 2 tons 

métricos (MT) a 75°C durante um minuto, sem enchimento. 

[0189]   As almofadas de espuma ensanduichadas com as micro-

ilhas de SAP em uma camada mediana são comprimidas sob uma 

pressão de 2MT a 75°C durante um minuto, usando enchimentos 

de 3,18 mm de espessura. As amostras foram submetidas ao 

teste de berço na entrada, de retorno da umidade e de 

comprimento de fio. Os resultados estão resumidos na Tabela 

3. 
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Tabela 3 

Experimento com espumas contendo SAP 

 Identidade 
da amostra 

Almofada 
de 3,18 

mm 

Almofada 
de 6,35 

mm 

Almofada de 6,35 
mm/ pedaço de 

fibra 
Entrada 

(segundos) 
1º insulto 45,5 60,2 42,2 
2º insulto 59,2 112,0 60,3 
3º insulto 153,3 117,3 122,4 

Retorno de 
umidade (g) 

1º insulto 0,4 0,4 0,5 
2º insulto 2,2 2,3 1,7 
3º insulto 10,0 7,2 6,6 

Comprimento 
do fio (cm) 

1º insulto 15,5 14 13 
2º insulto 18 16 15 
3º insulto 21 18 17 

[0190]   A almofada de 6,35 mm mostra uma menor tomada e um 

comprimento do fio menor e uma ligeira melhora na almofada 

quanto ao retorno da umidade em mais que 3,18. Uma porção de 

fibra inserida dentro de uma almofada de compósito de 3,18 mm 

para fazer uma almofada de 6,35, melhora o tempo de entrada e 

o retorno da umidade acima de 6,35 mm da almofada sem a 

porção de fibra. 

Exemplo 2: 

[0191]   Almofadas de compósito SAP finas/espumas feitas a 

partir da Dispersão 1 usando o método de secagem 1: 

[0192]   As amostras de espuma foram preparadas, usando a 

Dispersão 1 e o Método de Secagem 1. As espumas tiveram uma 

espessura de 3,18 mm e foram cortadas em um tamanho de 10,16 

cm por 21,59 cm. As superfícies de SAP finas sem tratamento 

de superfície e as superfícies de SAP finas com tratamento de 

superfície (Polímero C) (7,68 gramas) foram distribuídas 

sobre o fundo da almofada pelo espalhamento através do modelo 

de aço inoxidável sobre a superfície da espuma não 

apresentando micro-cavidades. No topo das SAPs com micro-

ilhas resultantes foi colocada uma folha de espuma de 
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polipropileno, com células abertas tridimensionais tendo uma 

espessura de aproximadamente 150 mícrons do mesmo comprimento 

e largura que as da almofada de espuma. As almofadas de 

espuma ensanduichadas com as micro-ilhas de SAP na camada 

mediana foram comprimidas sob uma pressão de 2 MT a 75°C 

durante um minuto, usando um enchimento com uma espessura de 

3,18 mm. As amostras foram submetidas ao teste de berço para 

entrada, retorno de umidade e comprimento de fio. Os 

resultados estão resumidos na tabela 4. 

Tabela 4 

Experimentos das almofadas com espumas contendo SAP finas 

 Identidade 
da amostra 

Almofada de 3,18 
mm com superfícies 
finas não tratadas 

Almofada de 
3,18 mm com 
superfícies 

finas  
tratadas 

Entrada 
(segundos) 

1º insulto Gel bloqueador 148,8 
2º insulto N/A 260,7 
3º insulto N/A 318,4 

Retorno de 
umidade (g) 

1º insulto Gel bloqueador 1,0 
2º insulto N/A 2,4 
3º insulto N/A 4,3 

Comprimento 
do fio (cm) 

 

1º insulto Gel bloqueador 16 
2º insulto N/A 17 
3º insulto N/A 18 

N/A = não aplicável 

[0193]   A almofada com 3,18 mm com superfícies SAP finas 

não tratadas da tabela 4 demonstraram nenhuma absorção devido 

ao gel bloqueador. O líquido do primeiro insulto no teste de 

berço remanescente não carregado e não-absorvido, mesmo após 

20 minutos. O teste foi interrompido. A almofada, com a 

superfície fina tratada com partículas de sílica pirogênica 

(Polímero C), demonstrou diferentes desempenhos. O gel 

bloqueador não foi visto. A entrada foi um tanto quanto menor 

do que para a amostra da almofada de 3,18 mm com o Polímero B 
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no Exemplo 1. Entretanto, os dados do retorno de umidade 

demonstraram um valor melhor do que este, e os dados de fio 

similares aos da almofada de 3,18 mm no Exemplo 1. 

Exemplo 3: 

[0194]   Efeitos da mistura das Dispersões 1 e 2 na 

qualidade da espuma: 

[0195]   A dispersão 3, com várias proporções de misturas 

entre a Dispersão 1 e a Dispersão 2, foi preparada usando o 

método de secagem 2 com um molde de Teflon. Os resultados 

para densidade, permeabilidade, aparência visual bem como 

flexibilidade das espumas secas são resumidas na tabela 5. 

[0196]   As espumas feitas com 100% da dispersão 2 são muito 

mais flexíveis e demonstram poucas rachaduras. Entretanto, 

estas espumas são tão flexíveis e quebradiças que descascam a 

espuma a partir do lado das micro-cavidades e a moldagem é 

difícil e resulta em danos na espuma. A espuma feita com 100% 

da dispersão 1 em geral demonstra uma aparência visual com 

grandes rachaduras e uma sensação firme. A mistura da  

Dispersão 1 e da Dispersão 2, variando de 25% a 50% da 

Dispersão 2 demonstra melhora na flexibilidade e na aparência 

visual com reduzido ou nenhuma rachadura. 

Exemplo 4: 

[0197]   Experimentos de compressão e efeitos das fibras e 

temperaturas. 

[0198]   As espumas foram preparadas a partir do Método 2 de 

preparo do espumado usando diferentes proporções de mistura 

entre a Dispersão 1 e a Dispersão 2 e usando o Método de 

secagem 2 em um molde de Teflon. As fibras de diferentes 

tipos e quantidades foram incorporadas dentro das dispersões. 

As espumas moldadas foram colocadas dentro de uma almofada de 
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espuma ensanduichada e a almofada sem qualquer pó SAP, foi 

então comprimida. A compressão foi conduzida com um conjunto 

de enchimentos tendo uma espessura de 4,32 mm durante um 

tempo de compressão de 30 ou 60 segundos. A temperatura e a 

pressão foram variadas entre 55°C e 75°C e em uma pressão de 

1  a 2 tons métricos, respectivamente. Os resultados para as 

almofadas obtidos a partir da operação de compressão estão 

demonstrados na tabela 6, os quais incluem as qualidades da 

espuma de flexibilidade, aparência visual e densidade, bem 

como permeabilidade. 

[0199]   É claro, como visto na Tabela 6, que uma mistura 

50/50 da Dispersão 1 e da Dispersão 2 com 1g de fibra PP 

tendo um comprimento de 3 mm resulta em uma espuma de muito 

boa qualidade. Por exemplo, flexibilidade, maciez e 

dificuldade de quebra bem como espumas mais permeáveis são 

criadas mesmo após o processo de compressão. Em alguns casos, 

uma espuma com maior densidade é obtida quando uma quantidade 

de 4% de fibras é utilizada. Esta descoberta é atribuída a um 

colapso parcial da espuma espumada. É interessante observar 

que as espumas comprimidas, a partir de uma mistura de 50/50 

por cento também apresentam uma maior permeabilidade em 

relação às outras espumas. Em todos os casos, as espumas na 

tabela 6 não mostram rachaduras. Em particular, uma proporção 

de mistura de 50/50 por cento da Dispersão 1 e da Dispersão 2 

resulta em espumas macias mesmo quando da compressão da 

Dispersão 1 e da Dispersão 2 sozinha ou ainda uma mistura de 

75/25 por cento da Dispersão 1 e da Dispersão 2. 

Exemplo 5: 

[0200]   Dispersão 4 e Qualidade da Espuma: 

[0201]   As espumas foram preparadas com a Dispersão 4 que 
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continha à mesma quantidade final e os tipos de dispersantes 

como na Dispersão 3 com uma proporção de mistura de 50/50 por 

cento. As propriedades da Dispersão 4 são dadas na Tabela 7. 

[0202]   Em geral, as espumas foram tão quebradiças que 

descamaram as espumas dos moldes resultando em  alguns danos 

para as espumas. Grandes rachaduras, que foram vistas em 

ambas as espumas moldadas, as de Teflon e de alumínio sem 

fibras, foram amplamente melhoradas através da adição de 

fibras mas as rachaduras ainda estavam presente após um por 

cento das fibras PP (3 mm) terem sido adicionadas às espumas. 

Esta descoberta surpreendentemente forte sugere que os 

resultados vistos na tabela 5 e na tabela 6, com relação à 

porcentagem da mistura em 50/50 por cento, efeito da 

Dispersão 1 e da Dispersão 2, não são vistos com a Dispersão 

4, a qual tem a mesma concentração final do dispersante. 

Exemplo 6: 

[0203]   Efeitos das Fibras na Qualidade da Espumas: 

[0204]   Diferentes quantidades de fibras PP, com 3 mm de 

comprimento, foram incorporadas dentro da Dispersão 1 ou da 

Dispersão 2 ou uma mistura de diferentes proporções da 

Dispersão 1 e da Dispersão 2 e foram secas através do Método 

de secagem 2. Os resultados para o lado plano da espuma e 

para o lado com micro-cavidades da espuma (ou seja, a partir 

do respectivo lado do molde) são vistos nas Tabelas 8 e 9, 

respectivamente. 

[0205]   Independente do tipo do molde, muitas das folhas de 

amostra de espuma nas Tabelas 8 e 9 apresentam maciez e 

superfícies muito uniformes sem rachaduras. Devido às micro-

cavidades, a densidade das espumas com lados com micro-

cavidades (Tabela 9) foi menor do que as espumas com lados 
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planos (Tabela 8), e significantemente mais flexíveis, o que 

teve um módulo mais curvado foi significativamente menor. A 

mistura das Dispersões 1 e 2 (onde a Dispersão 2 variou entre 

aproximadamente 30 a 75 por cento), demonstrou boa 

flexibilidade e maciez/flexibilidade e um menor grau de 

rachaduras. Uma mistura de 50/50 por cento demonstrou 

surpreendentemente uma completa boa propriedade com relação à 

flexibilidade, aparência visual, e flexibilidade. 
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Tabela 5 

 
Não comprimida, não-fibrosa contendo espuma moldada com lado plano a partir do molde de Teflon 

através do Método de secagem 2 
 

 % Dispersão Densi-
dade 

Permeabi-
lidade 

Aparência Visual Flexibilidade 

ID da 
Amostra 

Disper-
são 1 

Disper-
são 2 

(g/cm3) (Darcy) Unifor-
midade 

Poucas 
Rachaduras

Grandes 
Rachaduras 

Maciez Médio Firmeza 

5-1 0% 100% 0,055 286  X  X   
5-2 50% 50% 0,096 216 X   X   
5-3 65% 35% 0,086 251 X   X   
5-4 75% 25% 0,075 325  X   X  
5-5 80% 20% 0,075 288   X   X 
5-6 100% 0% 0,061 110   X   X 

 
  

9
2
/
1
1
8
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Tabela 6 
 

Comprimida, Fibra contendo almofada de espuma ensanduichada a partir do molde de Teflon através 
do Método de secagem 2 

 
 % 

Dispersão 
 Compressão Densi-

dade  
y 

Permea 
bi-

lidade 

Flexibilidade  

ID da 
Amostra

Dis-
per-
são 
1 

Dis-
per-
são 
2 

% de 
Fibra* 

Temp. 
°C 

MT T (g/cm3)(Darcy) Unifor-
midade 

Poucas 
Racha-
duras 

Grandes-
Racha-
duras 

Maciez Média Firmeza 

6-1 0% 100% 4% CF  75 2T 60s 0,199 31 X  X X X X 
6-2 0% 100% 4% PP 3 mm 75 2T 60s 0,182 26 X  X   X 
6-3 50% 50% 4% PP 3 mm 65 2T 30s 0,171 38 X  X   X 
6-4 50% 50% 1% PP 3 mm 65 1T 60s 0,159 92 X    X  
6-5 50% 50% 1% PP 3 mm 65 2T 30s 0,151 108 X X   X  
6-6 50% 50% 1% PP 3 mm 60 2T 30s 0,164 90 X X   X  
6-7 50% 50% 1% PP 3 mm 55 2T 60s 0,169 78 X     X 
6-8 75% 25% 4% CF  75 2T 60s 0,303 23 X     X 
6-9 75% 25% 4% PP 3 mm 65 2T 30s 0,177 55 X     X 
6-10 75% 25% 4% PP 3 mm 60 2T 30s 0,172 44 X     X 
6-11 75% 25% 4% PP 3 mm 55 2T 30s 0,193 35 X     X 
6-12 75% 25% 1% PP 3mm 65 1T 60s 0,151 38 X     X 
6-13 75% 25% 1% PP 3mm 65 2T 30s 0,147 41 X X    X 
6-14 75% 25% 1% PP 3 mm 60 2T 30s 0,155 39 X X    X 
6-15 75% 25%  55 2T 60s 0,157 41 X X    X 
6-16 100% 0% 1% PP 3 mm 75 2T 60s 0,316 28 X X    X 
6-17 100% 0% 4%4% PP 3 

mm CF 
75 2T 60s 0,219 55 X X    X 

*CF = Fibras de celulose; PP 3 mm = Fibras de Polipropileno de 3 mm de comprimento 
  

9
3
/
1
1
8
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Tabela 7 

 
Dispersão 4 (Espuma moldada com lado plano) através do Método de secagem 2 

 
ID da 
amostra 

Tipo de 
molde 

Fibras Densidade Permeabili-
dade 

 
Aparência Visual 

Flexibilidade 

  (%) (g/cm3) (Darcies) Uniformi-
dade 

Poucas 
Rachaduras 

Muitas 
Rachaduras 

Maciez Média Firmeza 

7-1* TEFLON 0 0,061 110   X   X   
7-2* TEFLON 1 0,077 140  X    X  
7-3* ALUMÍNIO 0 0,082 47   X  X   
7-4* ALUMÍNIO 1 0,071 56  X    X   

*Espumas são tão quebradiças que descamam as espumas do molde com um lado com micro-cavidades 
resultando em alguns danos à espuma. 
  9

4
/
1
1
8
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Tabela 8 

 
Porcentagem de Mistura de diferentes dispersões e Tipo de Molde; Não comprimida, Espuma com 

superfície plana 
 

Amostra % Dispersão Fibra Tipo de  
Molde  

Densidade Módulo de 
Curvatura 

Aparência Visual Flexibilidade 

ID Disper-
são 1 

Disper-
são 2 

(%) (g/cm3) (N/m2) Unifor-
midade 

Poucas 
Fendas 

Muitas 
Fendas 

Maciez Média Firmezza 

8-1 0 100 1 TEFLON 0,066 27 X   X   
8-2 25 75 1 TEFLON 0,078 42,5 X   X   
8-3 50 50 1 TEFLON 0,095 42,5 X   X   
8-4 50 50 0,5 TEFLON 0,082 20,5 X   X   
8-5 50 50 0,25 TEFLON 0,077 23 X   X   
8-6 65 35 1 TEFLON 0,084 38 X    X  
8-7 70 30 1 TEFLON 0,084 47 X    X  
8-8 100 0 1 TEFLON 0,066 45 X  X   X 
8-9 0 100 1 TEFLON 0,061 17,5    X   
8-10 25 75 1 ALUMÍNIO 0,071 45 X   X   
8-11 50 50 1 ALUMÍNIO 0,081 43 X   X   
8-12 50 50 0,5 ALUMÍNIO 0,071 26 X   X   
8-13 50 50 0,25 ALUMÍNIO 0,080 27 X   X   
8-14 65 35 1 ALUMÍNIO 0,072 29,5 X    X  
8-15 70 30 1 ALUMÍNIO 0,078 36,5 X    X  
8-16 100 0 1 ALUMÍNIO 0,108 102,5  X    X 

 
  

9
5
/
1
1
8
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Tabela 9 
 

Porcentagem de Mistura de diferentes dispersões e Tipo de Molde; para Espumas Não-comprimida, e 
com superfícies com micro-cavidades 

 
Amos-
tra 

% Dispersão Fibra Tipo de  
Molde  

Densi-
dade 

Módulo de 
Curvatura 

Aparência Visual Flexibilidade 

ID Disper-
são 1 

Disper-
são 2 

(%) (g/cm3

) 
(N/m2) Unifor-

midade 
Poucas 
Fendas 

Muitas 
Fendas 

Maciez Média Firmezza 

9-1 25 75 1 TEFLON 0,066 20,5 X   X   
9-2 50 505 1 TEFLON 0,064 12 X   X   
9-3 50 50 0,5 TEFLON 0,056 2 X   X   
9-4 50 50 0,25 TEFLON 0,055 3 X   X   
9-5 65 35 1 TEFLON 0,058 12,5 X    X  
9-6 70 30 1 TEFLON 0,064 9,5  X   X  
9-7 100 0 0 TEFLON 0,051 13,5   X  X  
9-8 25 75 1 ALUMÍNIO 0,065 21 X   X   
9-9 50 50 1 ALUMÍNIO 0,060 17 X   X   
9-10 50 50 0,5 ALUMÍNIO 0,052 10,5 X   X   
9-11 50 50 0,25 ALUMÍNIO 0,053 8 X   X   
9-12 65 35 1 ALUMÍNIO 0,054 12 X    X  
9-13 70 30 1 ALUMÍNIO 0,059 16  X   X  
9-14 100 0 1 ALUMÍNIO 0,087 39  X    X 

9
6
/
1
1
8
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[0206]   A menos que de outro modo afirmado, nos 

experimentos a seguir, as amostras de espuma foram preparadas 

da maneira descrita para o Método de Preparação de Espuma 2 e 

o Método de Secagem 2, usando tanto um molde de Teflon quanto 

um de Alumínio e uma porcentagem em peso de 1 da fibra PP de 

3 mm com base no peso total da dispersão. Através dos 

Exemplos de 7 a 10 abaixo, uma Dispersão 3 consistindo de 50 

por cento da Dispersão 1 e 50 por cento da Dispersão 2 foi 

utilizada para a preparação do compósito de espuma. As 

espumas resultantes foram em todos os casos muito uniformes e 

tiveram excelente flexibilidade e maciez. Em todos os casos, 

a quantidade de SAP (Polímero a ou Polímero B) foi mantida em 

12 gramas por almofada de compósito. A almofada do compósito 

SAP foi então comprimida com um conjunto de enchimentos com 

uma espessura de 4,32 mm para um tempo de compressão de 60 

segundos. A temperatura e a pressão foram de 65°C e 2 tons, 

respectivamente. A almofada de espuma do compósito SAP 

comprimida (doravante denominada de “almofada de compósito”) 

foi testada, ou a almofada do compósito foi então inserida 

dentro do chassi da fralda (doravante  “Fralda”) e então a 

fralda foi testada no teste de berço. 

Exemplo 7: 

Teste de desempenho da Fralda: 

[0207]   A almofada de compósito foi preparada usando 

espumas moldadas em um molde de Teflon, e a fralda contendo a 

almofada do compósito foi testada. O controle da fralda foi o 

tamanho 4 super da HuggiesTM (22-37 libras/10-17 kg). Os 

resultados do teste de berço para as amostras da almofada do 

compósito e da fralda controle estão ilustrados na Tabela 10. 
  

Petição 870170099342, de 19/12/2017, pág. 107/136



98/118 
 

Tabela 10 

Desempenho da Fralda e da Fralda controle 

 Fralda Controle Fralda 
 Entrada 

(s) 
Retorno 
Umidade 

(g) 

Fio 
(cm) 

Entrada 
(s) 

Retorno 
Umidade 

(g) 

Fio 
(cm) 

1º INSULTO 8,9 0,1 10,5 17,6 4,8 12 
2º INSULTO 10,2 3,9 12 11,8 10,2 14 
3º INSULTO 12,3 12,3 15,5 12,4 17,4 17 

[0208]   A fralda desta invenção mostra um fio melhor que o 

da fralda controle. A entrada e o retorno de umidade mostra 

ser diminuído pela perda do contato íntimo entre a superfície 

da almofada do compósito e a entrada da camada. 

Exemplo 8: 

[0209]   Texto do desempenho da Fralda e da Almofada de 

Compósito 

[0210]   As almofadas do compósito foram preparadas usando 

espumas obtidas dos moldes de alumínio. O desempenho de uma 

almofada de compósito e da fralda foi testado usando o teste 

de berço, e os resultados estão ilustrados na tabela 11. 

Tabela 11 

Desempenho da Fralda e da Almofada de Compósito 

 Fralda Almofada de Compósito 
 Entrada 

(seg) 
Retorno 
Umidade 

(g) 

Fio (cm) Entrada 
(seg) 

Retorno 
Umidade 

(g) 

Fio 
(cm) 

1º Insulto 17,5 3,7 12 49,8 0,9 11 
2º Insulto 17,8 6,8 14 120,8 5,6 14 
3º Insulto 12,4 16,1 16 178,2 9,9 18 

[0211]   A almofada de compósito desta invenção demonstrou 

melhor retorno de umidade, comparado com a fralda contendo a 

mesma almofada de compósito. O fio  para ambas a almofada com 

o compósito e a fralda foram similares. O teste de tempo de 

entrada, para a almofada de compósito sozinha, demonstrou 

valores muito melhores do que àqueles da fralda. Esta 
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descoberta indicou que a camada de entrada da fralda 

participa de uma regra para a rápida entrada. Um tempo de 

entrada muito maior para a almofada do compósito foi 

parcialmente devido à espessura da almofada que limita o 

contato com o líquido a ser absorvido. 

Exemplo 9: 

[0212]   Teste de desempenho da Fralda e da Almofada como 

compósito e Efeitos de não-tecidos e perfuração. 

[0213]   As almofadas com compósito na Tabela 12 foram 

preparadas usando as espumas moldadas em alumínio e contém 

uma folha de espuma PP e um tecido não-tecido e foram 

perfuradas. No topo da espuma com um lado com micro-cavidades 

enchida com SAP foi colocado um tecido não-tecido com as 

mesmas dimensões que as da espuma e tendo uma espessura de 

aproximadamente 180 mícrons e uma densidade de 17,20 g/m2, e 

então uma folha de espuma PP foi colocada nela para formar a 

almofada de compósito. As amostras da almofada de compósito e 

da fralda contendo a almofada com o compósito foram testadas 

usando o teste de berço. Os resultados estão ilustrados na 

Tabela 12. 

Tabela 12 

Desempenho da Fralda e da Almofada de Compósito: 

Efeitos do não-tecido e da perfuração 

 Peso Fralda/almofada de 
compósito perfurada com 

folha não-tecido 

Almofada de compósito 
perfurada com folha 

não-tecido 
 Entrada 

(s) 
Retorno 
Umidade 

(g) 

Fio 
(cm) 

Entrada 
(s) 

Retorno 
Umidade 

(g) 

Fio 
(cm) 

1º Insulto 13,4 3,2 11 50,1 0,3 11 
1º Insulto 13,0 6,4 14 79,0 4,5 16 
1º Insulto 12,5 12,6 17 218,1 8,0 21 

[0214]   O tempo de entrada para a almofada com o compósito 
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demonstrou valores muito altos, que foram, a entrada foi 

baixa devido à pequena área de contato acima descrita da 

almofada. Os resultados na Tabela 12 indicaram que o uso de 

uma almofada de compósito perfurada tendo uma camada de 

tecido não-tecido melhora não apenas o desempenho da almofada 

mas também o desempenho completo da fralda, quando comparado 

com os resultados da tabela 11. 

Exemplo 10: 

[0215]   Teste de imersão e gotejamento para a fralda. 

Desempenho da Fralda 

[0216]   Ambas as almofadas com o compósito contendo 12 

gramas e 16 gramas de SAP, respectivamente, foram preparadas 

usando uma folha inferior (espuma com um lado com micro-

cavidades moldada em Teflon obtida do Método de secagem 2) e 

uma folha superior fina (a espuma com um lado plano obtida do 

Método de Secagem 3). Uma média de 16 gramas de SAP foi 

encontrada na Fralda. Como um controle comparativo adicional, 

uma Fralda contendo uma espuma com almofada com compósito sem 

partículas SAP também foi preparada com o controle da Fralda. 

O teste de imersão e gotejamento resultou em uma capacidade  

total de absorção da fralda contendo a espuma com almofada de 

compósito SAP e a fralda controle estão ilustrados na Tabela 

13. 
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Tabela 13 

Capacidade de absorção total das fraldas 

 Fralda 
controle 

Fralda com 
12 gramas 

do Polímero 
A 

Fralda com 
16 gramas 

do Polímero 
A 

Fralda 
Comparativa 

/Sem SAP/ sem 
compressão 

Peso Inicial 
(g) 

47,2 46,1 51,9 35,4 

Peso 
gotejamento 

(g) 

773,2 674,3 857,3 148,6 

Quantidade de 
absorção (g) 

726,0 628,2 805,4 184,0 

Quantidade de 
SAP (g) 

16 12 16 N/A 

Absorção por 
grama de SAP 

45,4 52,4 50,3 N/A 

N/A = Não aplicável 

[0217]   Independente da quantidade de SAP, as fraldas 

compreendendo a espuma com as almofadas de compósitos SAP 

desta invenção demonstraram uma absorbância melhor por grama 

de SAP do que a da fralda controle, quando a absorvência foi 

medida pelo teste de imersão e gotejamento. 

Exemplo 11: 

[0218]   Almofadas de compósito de SAP e Espumas feitas a 

partir da Dispersão 5 usando o Método de Secagem 1 e micro-

cavidades incorporadas via relevo térmico (termoformagem) 

Processo e teste de absorção de líquido: 

[0219]   As amostras das almofadas como o compósito 

apresentando relevo térmico com e sem SAP (Polímero A) foram 

preparadas, usando a Dispersão 5 e com o Método de secagem 1. 

Uma amostra da espuma circular de 50 cm2 de área (diâmetro de 

8,0 cm) com e sem SAP (Polímero A) foram preparadas e 

submetidas ao teste de absorção de líquido MTS. As amostras 

do compósito de espuma circular foram pesadas e a espessura 
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inicial foi tomada para determinar a densidade e a espessura 

inicial foi registrada. O teste de absorção de líquido na 

amostra de espuma circular controle sem o Polímero A 

(Exemplos 14-1A e 1B) e as amostras circulares com o Polímero 

A (14-2A e 2B) foi conduzido seguindo os procedimentos como 

descrito acima. Os resultados estão resumidos na Tabela 14. 
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Tabela 14 

 
Resultados para o teste de absorção de líquidos MTD das almofadas de compósito com e sem 
as SAP feitas através do Processo de realce térmico em laboratório (termomoldagem) usando 

molde de alumínio 
 

    Carga de 0,1 KpA Carga de 3 KpA Carga de 5 KpA 
ID da 
Amostra 

Espessura 
(cm) 

Peso 
(gramas)

Densidade
(g/cm3) 

Espessura 
(cm) 

Líquido 
Retido 
(g) 

Espessura 
(cm) 

Líquido 
Retido 
(g) 

Espessura 
(cm) 

Líquido 
Retido 
(g) 

14-1A 0,333 0,989 0,059 0,333 20,2 0,133 12,2 0,133 10,9 
14-1B 0,339 1,001 0,059 0,339 19,0 0,139 11,0 0,139 9,5 
14-2A 0,360 2,644 0,147 0,460 21,5 0,260 20,2 0,26 20,2 
14-2B 0,367 2,634 0,144 0,467 22,2 0,267 20,3 0,267 20,3 
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[0220]   As almofadas de compósito circulares com SAP 

(Polímero A) demonstraram ser, claramente, melhores na 

absorção de líquidos e na retenção, quando comparadas com as 

almofadas controles sem SAP. Enquanto as almofadas controle 

tiveram uma redução muito forte na absorção com aumento na 

pressão, as almofadas de compósito com SAP demonstraram pouca 

redução e mantiveram valores maiores de absorção. 

Exemplos de Configuração:  

[0221]   As configurações exemplificativas da invenção, 

descritas a seguir, incluem, mas não se limitam a:  

Configuração 1 

[0222]   Uma espuma resiliente compreendendo pelo menos um 

polímero termoplástico e contendo uma multiplicidade de 

micro-cavidades em ou próximas a pelo menos uma superfície da 

espuma, nas quais as micro-cavidades compreendem, 

cumulativamente, não mais do que 29 por cento do volume total 

da espuma. 

Configuração 2 

[0223]   A espuma da configuração 1 sendo ainda 

caracterizada pelo fato de uma porção maior de multiplicidade 

de micro-cavidades estar localizada na superfície da espuma. 

Configuração 3 

[0224]   A espuma da configuração 1 sendo caracterizada 

ainda pelo fato de as micro-cavidades da referida espuma 

compreender cumulativamente não mais do que 18 por cento do 

volume total da espuma. 

Configuração 4 

[0225]   A espuma da configuração 1, 2 ou 3, sendo 

caracterizada ainda pelo fato de as micro-cavidades da 

referida espuma compreender cumulativamente não mais do que 5 
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por cento do volume total da espuma. 

Configuração 5 

[0226]   A espuma da configuração 1, 2 ou 3, sendo 

caracterizada ainda pelo fato de as micro-cavidades da 

referida espuma compreender cumulativamente não mais do que 9 

por cento do volume total da espuma. 

Configuração 6 

[0227]   A espuma da configuração 1, sendo caracterizada 

ainda pelo fato de pelo menos um polímero termoplástico ser 

selecionado a partir de interpolímeros de etileno e/ou 

propileno, com ou sem outros monômeros selecionados a partir 

de co-monômeros alfa-olefinas C4 a C20.  

Configuração 7 

[0228]   A espuma da configura 6, na qual o interpolímero 

tem um Mp/Mn de cerca de 1,5 a cerca de 3. 

Configuração 8 

[0229]   A espuma da configuração 6, na qual o interpolímero 

compreende: um interpolímero de olefina linear catalítico 

multi-bloqueador; sendo que o interpolímero de olefina linear 

catalítico multi-bloqueador compreende pelo menos um segmento 

duro e pelo menos um segmento flexível. 

Configuração 9 

[0230]   A espuma da configuração 8, na qual o interpolímero 

de olefina linear catalítico multi-bloqueador compreende de 5 

a 70 por cento em peso de pelo menos um segmento duro. 

Configuração 10 

[0231]   A espuma da configuração 8, na qual o interpolímero 

de olefina linear catalítico multi-bloqueador compreende pelo 

menos um interpolímero bloqueador de etileno/α-olefina, um 

interpolímero bloqueador de propileno/α-olefina, ou uma 
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combinação dos mesmos.  

Configuração 11 

[0232]   A espuma da configuração 8, na qual pelo menos um 

segmento duro compreende de 0 a 5 por cento em peso de α-

olefina. 

Configuração 12 

[0233]   A espuma da configuração 8, na qual pelo menos um 

segmento flexível/macio compreende de 6 a 60 por cento em 

peso de α-olefina 

Configuração 13 

[0234]   A espuma da configura 8, na qual o interpolímero de 

olefina linear catalítico multi-bloqueador compreende pelo 

menos uma fração do polímero obtido através do TREF 

preparado, sendo que a fração tem um índice de bloqueio de 

0,3 a 1,0.  

Configuração 14 

[0235]   A espuma da configuração 8, na qual o interpolímero 

de olefina linear catalítico multi-bloqueador tem uma 

densidade de, em g/cc, e pelo menos um ponto de fusão Tm, em 

°C, correspondendo à seguinte relação: Tm > -2002,9 + 

4538,5(d) – 2422,2(d)2. 

Configuração 15 

[0236]   A espuma da configuração 8, na qual o interpolímero 

de olefina linear catalítico multi-bloqueador tem uma 

densidade de, em g/cc, e pelo menos um ponto de fusão Tm, em 

°C, correspondendo à seguinte relação: Tm > 858,1 – 1825,3(d) 

+ 1112,8(d)2. 

Configuração 16 

[0237]   A espuma da configuração 1 sendo caracterizada pelo 

fato de pelo menos um dos polímeros termoplásticos ser um dos 
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interpolímeros de etileno e pelo menos um 1-octeno, 1-hexeno, 

4-metil-1-penteno, 1-buteno, isobuteno ou propileno. 

Configuração 17 

[0238]   A espuma da configuração 1 sendo caracterizada pelo 

fato de pelo menos um dos polímeros termoplásticos ser um 

copolímero de etileno e 1-octeno.  

Configuração 18 

[0239]   A espuma da configuração 1 sendo caracterizada 

ainda pelo fato de pelo menos algumas das multiplicidades de 

micro-cavidades terem uma forma substancialmente cilíndrica. 

Configuração 19 

[0240]   A espuma da configuração 1 sendo caracterizada 

ainda pelo fato de a espuma compreender, adicionalmente, 

disperso na mesma, uma multiplicidade de fibras. 

Configuração 20 

[0241]   A espuma da configuração 19, sendo caracterizada 

ainda pelo fato de pelo menos uma porção das referidas fibras 

ser selecionada a partir de fibras celulósicas ou de 

polipropileno. 

Configuração 21 

[0242]   A espuma da configuração 19, sendo caracterizada 

ainda pelo fato de o comprimento médio da multiplicidade de 

fibras ser maior do que cerca de 0,1 mm e menor que cerca de 

15 mm, e que a média da espessura das multiplicidades de 

fibras é maior do que 0,001 mm e menor que cerca de 0,05 mm. 

Configuração 22 

[0243]   A espuma da configuração 21 sendo caracterizada 

ainda pelo fato de a maioria das fibras apresentarem uma 

média de dtex maior que 0,5 e menor que 50, preferivelmente, 

maior que 1,4 e menor que 2,3. 
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Configuração 23 

[0244]   A espuma da configuração 1, sendo caracterizada 

ainda pelo fato de a maioria das microcavidades serem de 

tamanhos geralmente uniformes. 

Configuração 24 

[0245]   A espuma da configuração 1 sendo caracterizada 

ainda pelo fato de as micro-cavidades serem arranjadas em um 

padrão substancialmente uniforme na ou próximas a pelo menos 

uma superfície da espuma. 

Configuração 25 

[0246]   Uma estrutura de compósito compreendendo a espuma 

da configuração 1, sendo caracterizada ainda pelo fato de que 

a multiplicidade de partículas é substancialmente restringida 

dentro da multiplicidade de microcavidades na referida 

espuma. 

Configuração 26 

[0247]   A estrutura da configuração 25 sendo caracterizada 

ainda pelo fato de que a multiplicidade de partículas 

compreende pelo menos 0,1 por cento do peso combinado da 

referida espuma e das referidas partículas. 

Configuração 27 

[0248]   A estrutura da configuração 25 sendo caracterizada 

ainda pelo fato de que a multiplicidade das partículas 

compreende menos que 80 por cento do peso combinado da 

referida espuma e das citadas partículas. 

Configuração 28 

[0249]   A estrutura da configuração 26 ou 27 sendo 

caracterizada ainda pelo fato de a multiplicidade de 

partículas compreender partículas absorventes de fluido. 

Configuração 29 
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[0250]   A estrutura da configuração 25 sendo caracterizada 

ainda pelo fato de a multiplicidade de partículas compreender 

partículas de um polímero absorvente de água. 

Configuração 30 

[0251]   A estrutura da configuração 25 sendo caracterizada 

ainda pelo fato de a multiplicidade de partículas compreender 

partículas de um polímero absorvedor de água, o qual é 

selecionado a partir de partículas de um interpolímero 

acrílico compreendendo pelo menos um monômero etilenicamente 

não-saturado selecionado de ácido acrílico, ácido metacrílico 

e sais dos referidos ácidos. 

Configuração 31 

[0252]   A estrutura da configuração 30 sendo caracterizada 

ainda pelo fato de as partículas do polímero absorvedor de 

água compreender ainda um ou mais co-monômeros ou substratos 

de enchimento conhecidos da técnica para uso no preparo de 

polímeros super-absorventes ou copolímeros de enxerto, tais 

co-monômeros sendo selecionados a partir de acrilamida, uma 

acrilonitrila, um vinil pirrolidona, um ácido vinil sulfônico 

ou um sal do mesmo, e o substrato de enxerto ou copolímero de 

enxerto sendo selecionados a partir de celulose, uma celulose 

modificada ou um amido hidrolisado, onde os co-monômeros 

compreendem até 25 por cento do peso seco do polímero 

absorvente de água.  

Configuração 32 

[0253]   A estrutura da configuração 30 sendo caracterizada 

pelo fato de as partículas do polímero absorvedor de água ter 

cerca de 30, preferivelmente de cerca de 50 por cento até 

cerca de 100 por cento, preferivelmente até cerca de 80 por 

cento e suas porções ácidas neutralizadas em seus respectivos 
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sais. 

Configuração 33 

[0254]   A estrutura da configuração 32 sendo caracterizada 

pelas porções dos sais ácidos das partículas do polímero 

absorvente de água estando na forma de um Grupo I dos sais de 

íons metálicos, preferivelmente, um sal de sódio ou de 

potássio. 

Configuração 34 

[0255]   A estrutura da configuração 32 sendo caracterizada 

pelo fato de as partículas do polímero absorvedor de água ter 

uma capacidade de retenção de centrífuga como medida em 0,9% 

em peso da solução de NaCl, baseada no peso seco das 

referidas partículas, que é menor que cerca de 70g/g, 

preferivelmente menor que cerca de 60g/g e, mais 

preferivelmente, menor que cerca de 50 g/g. 

Configuração 35 

[0256]   A estrutura da configuração 32 sendo caracterizada 

pelas partículas do polímero absorvente de água tendo uma 

capacidade de retenção de centrífuga como medida em 0,9% em 

peso da solução de NaCl, baseada no peso seco das referidas 

partículas, que é maior que cerca de 10g/g, preferivelmente 

maior que cerca de 20g/g e, mais preferivelmente, maior que 

cerca de 30 g/g. 

Configuração 36 

[0257]   A estrutura da configuração 29 sendo caracterizada 

ainda pelo fato de as partículas do polímero absorvedor de 

água estando presente em uma quantidade, com base em base 

seco, de pelo menos cerca de 0,1, preferivelmente pelo menos 

cerca de 10, mais preferivelmente pelo menos cerca de 20, 

ainda mais preferivelmente pelo menos cerca de 30, e mais 
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preferivelmente pelo menos cerca de 40 por cento em peso e 

não mais que cerca de 80, preferivelmente, não mais que cerca 

de 70, mais preferivelmente não mais que cerca de 60, ainda 

mais preferivelmente não mais que cerca de 50, e mais 

preferivelmente não mais que cerca de 45 por cento em peso, 

com base no peso seco do polímero e o peso total da 

estrutura.  

Configuração 37 

[0258]   A estrutura da configuração 29 sendo caracterizada 

ainda pelo fato de as partículas do polímero absorvedor de 

água, antes de sua incorporação dentro das micro-cavidades da 

espuma, serem tratadas em um processo para controlar sua 

capacidade de retenção centrífuga, como medida em 0,9% em 

peso da solução de NaCl, baseada no peso seco das referidas 

partículas, entre cerca de 20g/g, e cerca de 60 g/g e que o 

processo de tratamento é selecionado  a partir de um ou mais 

de um grupo consistindo de tratamento a quente, reticulação 

de superfície e reticulação iônica.  

Configuração 38 

[0259]   A estrutura da configuração 25, 26 ou 27 é ainda, 

caracterizada pelo fato de a multiplicidade de partículas 

compreender partículas de polímero absorvente de água, as 

referidas partículas do polímero absorvente de água tendo uma 

absorção sob carga (AUL) como medido em 0,9% em peso da 

solução de NaCl e sob uma pressão de 0,3 psi, baseada no peso 

seco das referidas partículas, que é menor que cerca de 

50g/g, preferivelmente menor que cerca de 40g/g e, mais 

preferivelmente, menor que cerca de 30 g/g e, que é maior do 

que cerca de 10g/g, preferivelmente maior que cerca de 15g/g, 

e mais, preferivelmente, maior que cerca de 20g/g. 
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Configuração 39 

[0260]   A estrutura da configuração 38 sendo caracterizada 

ainda pelo fato de as partículas do polímero absorvedor de 

água, antes de sua incorporação dentro das micro-cavidades da 

espuma, serem tratadas de modo a controlar seu AUL, entre 

cerca de 15 e cerca de 40g/g, e que o referido tratamento é 

selecionado a partir de um ou mais de um grupo consistindo de 

tratamento a quente, reticulação de superfície e reticulação 

iônica.  

Configuração 40 

[0261]   A estrutura da configuração 25, 26 ou 27 sendo 

caracterizada ainda pelo fato de as partículas do polímero 

absorvedor de água tendo um tamanho, em base seca, como 

medido com análise de peneira que é menor que cerca de 1000 

mícrons, preferivelmente menor que cerca de 800 mícrons, e 

mais preferivelmente menor que cerca de 600 mícrons, e que é 

maior que cerca de 35 mícrons, preferivelmente maior que 

cerca de 100 mícrons, e mais preferivelmente maior que cerca 

de 300 mícrons. 

Configuração 41 

[0262]   A estrutura da configuração 37 sendo caracterizada 

ainda pelo fato de as partículas do polímero absorvente de 

água ter sua superfície modificada com partículas finas de 

natureza inorgânica ou orgânica, selecionadas a partir de 

sílica pirogênica, Magadiite e Magadiite modificada, 

silicatos, carbonato de cálcio, dióxido de titânio, argila, 

ciclodextrina, carbono ativado, zeólitos, clorofilina, 

polímeros solúveis em água, biocidas, e agentes de controle 

de odor que foram adicionados tanto diretamente aos materiais 

crus utilizados para preparar a espuma quando adicionados a 
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esta última e contidos nas micro-cavidades da espuma. 

Configuração 42 

[0263]   A estrutura da configuração 41 sendo caracterizada 

ainda pelo fato de as partículas finas de natureza inorgânica 

ou orgânica serem selecionadas, pela morfologia das 

plaquetas, dos tubos com características comprimentos 

diferentes (por exemplo, tubos nano-carbono), cilindros, 

policilindros, esferas, bolas (por exemplo, tipos fulereno), 

poliedro, discos, agulhas, poli-agulhas, cubos, e formas 

irregulares e elipsóides.  

Configuração 43 

[0264]   A estrutura da configuração 25 sendo caracterizada 

ainda por ter uma multiplicidade de fibras feitas a partir de 

um estoque com base celulósica (por exemplo, fibras finas de 

algodão/fibras estáveis) ou fibras poliméricas sintéticas 

tais como polipropileno, as referidas fibras sendo 

incorporadas na espuma e provendo comprimento adicional e 

módulo de flexura à espuma, ou redução ou eliminação de 

rachaduras na espuma, quando comparado com àquelas 

propriedades da mesma espuma preparada sem a incorporação das 

referidas fibras. 

Configuração 44 

[0265]   A estrutura da configuração 29, sendo caracterizada 

ainda pelo fato de o componente de espuma tanto antes quanto 

depois da incorporação na estrutura, ser submetido a um 

tratamento de compressão a quente quando a compressão a 

quente é conduzida em uma temperatura de pelo menos 50°C, 

preferivelmente em uma temperatura de pelo menos 55°C e, mais 

preferivelmente em uma temperatura de pelo menos 65°C, e 

abaixo de 90°c, preferivelmente abaixo de 80°C e, mais 
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preferivelmente abaixo de 70°C. 

Configuração 45 

[0266]   A estrutura da configuração 44 sendo caracterizada 

ainda pelo fato de a espuma comprimida e as partículas do 

polímero absorvente de água formar um compósito e sendo que o 

compósito foi perfurado para formar furos em pelo menos uma 

porção da superfície do compósito.  

Configuração 46 

[0267]   A estrutura da configuração 25 sendo caracterizada 

ainda pelo fato de a multiplicidade das partículas 

compreenderem, pelo menos em parte, uma gente de controle de 

odor. 

Configuração 47 

[0268]   Um artigo de higiene compreendendo, como um 

componente, a estrutura de compósito da configuração 25. 

Configuração 48 

[0269]   O artigo de higiene da configuração 47 sendo 

caracterizado ainda pelo fato de a multiplicidade de 

particulares compreender partículas absorventes de fluido e 

por sua seleção ser a partir de uma fralda infantil, um 

artigo para incontinência em adultos e um artigo absorvente 

do ciclo menstrual feminino, onde um elemento absorvente de 

insulto do artigo de higiene compreender pelo menos a 

referida estrutura de compósito. 

Configuração 49 

[0270]   O artigo da configuração 48 sendo caracterizado 

pelo fato de a espuma da estrutura de compósito compreender 

pelo menos um copolímero de etileno e 1-octeno; as micro-

cavidades cumulativas compreenderem pelo menos 5% do volume 

total da espuma; e a multiplicidade de partículas 
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primariamente compreender partículas preparadas a partir de 

um interpolímero compreendendo ácido acrílico e pelo menos 

seu sal de sódio ou de potássio. 

Configuração 50 

[0271]   O artigo de higiene da configuração 47 sendo 

caracterizado pelo fato de a espuma resiliente da estrutura 

do compósito compreender pelo menos um copolímero de etileno 

e 1-octeno; e as micro-cavidades compreenderem 

cumulativamente pelo menos 5% do volume total da espuma. 

Configuração 51 

[0272]   O artigo de higiene da configuração 47 sendo 

caracterizado pelo fato de o referido artigo apresentar uma 

absorvência, em base seca, por grama de partículas do 

polímero absorvente de água na estrutura de compósito 

excedente, quando medida pelo teste de imersão e gotejamento, 

46 gramas, preferivelmente 50 gramas e mais preferivelmente 

52 gramas, de 0,9% de solução salina. 

Configuração 52 

[0273]   Um artigo absorvente de líquido aquoso, 

compreendendo apenas um elemento da estrutura do compósito da 

configuração 25 e, sendo caracterizado pela seleção a partir 

de uma almofada de absorção de urina animal, um tapete de 

absorção de urina animal e uma almofada de limpeza doméstica. 

Configuração 53 

[0274]   O artigo da configuração 52 sendo caracterizado 

pelo fato de a multiplicidade das partículas compreender 

partículas de um polímero absorvente em água. 

Configuração 54 

[0275]   Um artigo de higiene caracterizado como uma fralda 

infantil, tal artigo compreendendo um elemento absorvedor de 
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insulto que compreende pelo menos uma estrutura de compósito 

compreendendo uma espuma resiliente, dita espuma 

compreendendo pelo menos um interpolímero com, em peso, 80 

por cento de etileno e 20 por cento de 1-octeno e contém uma 

multiplicidade de micro-cavidades na ou próximas á pelo menos 

uma superfície da espuma, ditas micro-cavidades compreendendo 

cumulativamente pelo menos 7 por cento e não mais que 14 por 

cento do volume total da espuma, caracterizada pelo fato de a 

multiplicidade de partículas estar substancialmente contida 

dentro das referidas multiplicidades de micro-cavidades, e 

caracterizada ainda pelo fato de a multiplicidade de 

partículas compreender em uma base de peso seco pelo menos 35 

por cento e não mais que 55 por cento do peso combinado da 

referida espuma e das referidas partículas, e caracterizada 

ainda pelo fato de a multiplicidade de partículas compreender 

ácido acrílico e pelo menos um de seus sais de sódio ou de 

potássio e, baseado no peso seco da referida partícula 

absorvedora de água, ter uma capacidade de retenção em 

centrífuga como medido em 0,9% em peso de uma solução de NaCl 

que é menor que cerca de 50g/g, mas que é maior que cerca de 

25g/g e também tem uma absorção sob carga, como medido em 

0,9% em peso da solução de NaCl e sob pressão de 0,3 psi, que 

é menor que cerca de 40g/g mas que é maior que cerca de 15g/g 

e que o artigo de higiene é caracterizado ainda  pelo fato de 

o referido artigo ter uma absorvência por grama (em peso 

seco) de partículas do polímero absorvente de água nas micro-

cavidades da estrutura do compósito de espuma que excede, 

quando medida pelo teste de imersão e gotejamento, 46 gramas 

de 0,9% da solução salina. 

Configuração 55 
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[0276]   A espuma da configuração 1, onde a referida espuma 

tendo um conjunto de compressão de 85°C , 20 minutos, em uma 

pressão de 0,5 psig, menor que 70 por cento. 

Configuração 56 

[0277]   A espuma da configuração 1, tendo um conjunto de 

compressão de 85°C, 20 minutos, em uma pressão de 0,1 psig de 

menos que 45 por cento. 

Configuração 57 

[0278]   A espuma da configuração 1, compreendendo células 

tendo um tamanho variando de cerca de 5 micrômetros de 

diâmetro a cerca de 1000 micrômetros de diâmetro.  

Configuração 58 

[0279]   A espuma da configuração 57, onde as células 

compreendem células abertas. 

Configuração 59 

[0280]   A espuma da configuração 58, onde as células 

compreendem células abertas. 

Configuração 60 

[0281]   Um método para formar uma espuma espumada, 

compreendendo as etapas a seguir: (1) prover uma dispersão; 

(2) contatar a dispersão com ar e outros gases inertes para 

formar uma dispersão espumante; (3) depositar a dispersão 

espumante sobre um substrato; e (4) pelo menos parcialmente 

secar a dispersão espumante para formar uma espuma espumada; 

onde a dispersão espumante é formada em uma temperatura menor 

que o ponto de fusão dos polímeros dispersos da referida 

dispersão, mais preferivelmente, cerca de 25°C +/-10°C. 

Configuração 61 

[0282]   O método para formar a espuma espumada da 

configuração 60, onde a dispersão espumante tem um volume de 
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pelo menos 20%, maior que a dispersão antes do contato com o 

ar ou outros gases inertes. 

Configuração 62 

[0283]   O método para formar a espuma espumada da 

configuração 60, onde a dispersão espumante tem uma densidade 

de pelo menos 5% menor que a dispersão antes do contato com 

ar ou outros gases inertes. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Espuma espumada, caracterizada pelo fato de compreender: 

pelo menos um polímero termoplástico; sendo o referido 

polímero termoplástico selecionado a partir de interpolímeros 

de etileno e/ou propileno com outros monômeros selecionados a 

partir de olefinas C4-C20; e uma pluralidade de micro-

cavidades arranjadas em um padrão substancialmente uniforme 

sobre ou próximo de pelo menos uma superfície da referida 

espuma espumada, sendo que as micro-cavidades tem um diâmetro 

médio, como medido por um medidor mecânico, microscopia 

óptica, microscopia eletrônica de varredura (SEM), ou como 

predeterminado pelo desenho do molde, de pelo menos 0,1 mm a 

menos que ou igual a 10 mm; e 

- a referida espuma espumada compreende, ainda uma 

pluralidade de partículas, sendo que a referida pluralidade 

de partículas está substancialmente contida dentro da 

referida pluralidade de micro-cavidades.  

2. Espuma, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada 

pelo fato de a citada pluralidade de micro-cavidades 

compreender pelo menos 7 por cento do volume total da citada 

espuma espumada. 

3. Espuma, de acordo com a reivindicação 2, caracterizada 

pelo fato de a citada pluralidade de micro-cavidades 

compreender menos que 29 por cento do volume total da citada 

espuma espumada. 

4. Espuma, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada 

pelo fato de a citada espuma espumada compreender cerca de 

pelo menos 35 por cento do peso total da citada pluralidade 

de partículas, com base no peso combinado da citada espuma 

espumada e da citada pluralidade de partículas. 
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5. Espuma, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada 

pelo fato de o citado interpolímero ter um Mw/Mn de cerca de 

1,5 a cerca de 3. 

6. Espuma, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada 

pelo fato de o citado interpolímero compreender um 

interpolímero alfa-olefina multi-bloqueador linear catalítico 

incluindo pelo menos um segmento duro e pelo menos um 

segmento flexível. 

7. Espuma, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada 

pelo fato de o citado polímero termoplástico ser um 

interpolímero de etileno e pelo menos um 1-octeno, 1-hexeno, 

4-metil-1-penteno, 1-buteno, isobuteno ou propileno. 

8. Artigo, caracterizado pelo fato de compreender a espuma 

espumada, conforme definida em qualquer uma das 

reivindicações de 1 a 7. 

9. Artigo, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado 

pelo fato de a citada multiplicidade de partículas 

compreender pelo menos 0,1 por cento do peso combinado da 

citada espuma e das citadas partículas. 

10. Artigo, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado 

pelo fato de a citada multiplicidade de partículas 

compreender menos que 80 por cento do peso combinado da 

citada espuma e das citadas partículas. 

11. Artigo, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado 

pelo fato de a citada multiplicidade de partículas ser de 

partículas absorvente de fluidos. 

12. Artigo, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado 

pelo fato de as citadas partículas absorventes de fluido 

terem a superfície modificada com partículas finas de 

natureza inorgânica ou orgânica selecionadas a partir do 
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grupo consistindo de sílica pirogênica, Magadiite, Magadiite 

modificado, silicatos, carbonato de cálcio, dióxido de 

titânio, argilas, ciclodextrina, carbono ativado, zeólitos, 

clorofilina, polímeros solúveis em água, biocidas, e agentes 

controladores de odores. 

13. Artigo, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado 

pelo fato de o citado artigo incluir ainda uma multiplicidade 

de fibras. 

14. Uso de um artigo, conforme definido na reivindicação 8, 

caracterizado pelo fato de o citado artigo ser utilizado como 

um artigo de higiene.  

15. Fralda infantil, caracterizada pelo fato de compreender 

um artigo tal como definido na reivindicação 8, sendo que o 

citado artigo é um artigo de absorção de insulto. 

16. Artigo para incontinência em adultos, caracterizado pelo 

fato de compreender um artigo tal como definido na 

reivindicação 8, onde o citado artigo é um artigo de absorção 

de insulto. 

17. Artigo para absorção de ciclo mensal feminino, 

caracterizado pelo fato de compreender o artigo definido 

conforme a reivindicação 8, na qual o citado artigo é um 

artigo absorvente de insultos. 
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