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REIVINDICAÇÕES 

 1. Processo de extrusão ram para preparo de painéis de UH-

MWPE (9; 100) de larguras superiores a 0,6 m, compreendendo: 

 - fornecimento de matriz do tipo fenda (20; 30; 40; 55; 66; 70) 

com corte transverso retangular, sob pressão operacional da extrusão ram, a 5 

matriz com uma porção superior (31; 41) e uma porção inferior (30; 42) e 

uma face de entrada e uma face de saída (44) 

 - a introdução de forma crescente de partículas de resina de 

UHMWPE na matriz, sob pressão de um pistão (46); 

 - o aquecimento das partículas de UHMWPE até uma temperatu-10 

ra acima da temperatura de fusão cristalina de UHMWPE para formar um 

termoplástico amolecido contínuo; 

 - o resfriamento do UHMWPE enquanto ainda no interior da ma-

triz, ao mesmo tempo em que mantendo contato com as paredes da matriz; 

e 15 

 - a obtenção de um produto em forma de painel de UHMWPE 

solidificado que sai da matriz, 

 caracterizado pelo  fato de que  

 - a matriz do tipo fenda possui pelo menos três zonas de resfri-

amento (33) que podem ser controladas independentemente em cada parte 20 

superior e inferior, as referidas zonas de resfriamento localizadas próximas à 

face de saída da matriz e posicionadas por toda a largura da matriz; e 

 - o UHMWPE é resfriado até uma temperatura abaixo da tempe-

ratura de fusão cristalina. 

 2. Processo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 25 

pelo  fato de que um dispositivo de contra-pressão, localizado no lado exter-

no e em sentido descendente da matriz, exerce uma pressão contra painéis 

de UHMWPE que deixam a matriz, aumentando o contato do UHMWPE com 

as paredes da matriz. 

 3. Processo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 30 

pelo  fato de que a referida matriz (40) possui uma cavidade retangular (49) 

para receber UHMWPE em pó e para processá-lo até a formação de um 
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painel de UHMWPE consolidado, a cavidade substancialmente retangular 

compreendendo: 

 a) uma cavidade de entrada (45); 

 b) uma fenda de saída (43); 

a altura da cavidade de entrada sendo maior do que a altura média da fenda 5 

de saída; 

 c) uma cavidade de consolidação, posicionada entre a cavidade 

de entrada e a fenda de saída e contendo uma zona aquecida (32) em senti-

do descendente da cavidade de entrada e uma zona de resfriamento (33), 

próxima à fenda de saída; e 10 

 d) um cabeçote vertical, na transição entre a cavidade de entra-

da e a cavidade de consolidação, o qual é opcionalmente aquecido. 

 4. Processo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo  fato de que a matriz do tipo fenda é contida em uma estrutura de supor-

te (21; 22), a matriz atuando juntamente com a estrutura de suporte para 15 

distorcer uma forma retangular sob pressão da extrusão ram. 

 5. Processo de acordo com a reivindicação 4, caracterizado 

pelo  fato de que a referida estrutura de suporte compreende, pelo menos, 

uma estrutura de suporte de quadro de janela (21; 22; 23). 

 6. Processo de acordo com a reivindicação 5, caracterizado 20 

pelo  fato de que a superfície superior e superfície a inferior da fenda de saí-

da da matriz do tipo fenda são paralelas planas, e a estrutura de suporte de 

quadro de janela possui uma espessura de forma a ser extrusado um painel 

com variação de espessura de, no máximo, ± 1,27 mm. 

 7. Processo de acordo com a reivindicação 4, caracterizado 25 

pelo  fato de compreender ainda uma contra-pressão exercida contra um 

painel que sai da matriz do tipo fenda. 

 8. Processo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo  fato de que o referido resfriamento é efetuado por uma pluralidade de 

zonas de resfriamento (33) controladas independentemente, localizadas 30 

acima e abaixo da fenda e próxima à face de saída da matriz do tipo fenda. 

 9. Processo de acordo com a reivindicação 8, caracterizado 
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pelo  fato de que compreende ainda o ajuste da temperatura de uma ou mais 

das referidas zonas de resfriamento, durante a referida extrusão, para man-

ter ou melhorar características do produto. 

 10. Processo de acordo com a reivindicação 8, caracterizado 

pelo  fato de que a temperatura média das zonas de resfriamento, na metade 5 

de baixo da matriz, é mais baixa do que a temperatura média das zonas de 

resfriamento da metade de cima da matriz. 

 11. Processo de acordo com a reivindicação 8, caracterizado 

pelo  fato de compreender ainda o monitoramento da espessura do painel 

em locais por toda a largura; a determinação se a espessura em qualquer 10 

um dos referidos locais é menor do que outras; e o ajuste da temperatura da 

zona correspondente ao local da menor espessura para que esta aumente 

naquele local. 

 12. Painel de UHMWPE por extrusão ram (100) produzido pelo 

processo como definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 11, carac-15 

terizado pelo  fato de possuir uma largura de 0,6 m ou mais, uma variação 

de espessura abaixo de 1,27 mm e superfícies superior e inferior lisas e bri-

lhantes que possuem brilho especular a 60º de 35 ou mais alto, quando me-

dido de acordo com ASTM D2457 com as referidas superfícies superior e 

inferior tendo uma pluralidade de marcas de disparo (101) paralelas com 20 

altura média de 70 µm ou menos. 

 13. Painel de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pe-

lo  fato de que a espessura média do painel é entre 4 mm e 2 cm. 

 14. Painel de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pe-

lo  fato de que possui largura de 1,0 m a 3,0 m.  25 
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