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 Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "PRO-

CESSO PARA CONFORMAR MATERIAIS ESPUMADOS". 

Campo da invenção 

[0001] A presente invenção se refere a um novo processo que, por 

exemplo, é útil para produzir materiais compósitos tendo núcleos com-

postos de espumas rígidas. A invenção tem a considerável vantagem 

que tanto o material de espuma como a camada externa podem ser 

livremente escolhidos. Mais particularmente, o atual processo pode 

funcionar com camadas externas cujas temperaturas de processamen-

to diferem nitidamente da do material do núcleo. 

[0002] A atual invenção se refere também a um processo em que, 

em uma segunda modalidade, estruturas de espuma integrais podem 

ser parcialmente consolidadas. Em uma terceira modalidade, duas ou 

mais peças de um material de espuma podem ser unidas para formar 

um artigo oco com juntas de qualidade particularmente boa. Isto pode 

ser feito com ou sem uma camada externa. A atual invenção é tam-

bém muito útil para um processamento de espumas por conformação 

a vácuo. 

Arte anterior 

[0003] Vários processos para produzir plásticos reforçados com 

fibras contendo uma espuma rígida ou para formar espumas rígidas 

são descritos em termos gerais na arte anterior. Espumas rígidas no 

contexto desta invenção são espumas que, ao contrário de espumas 

comercialmente disponíveis como PU ou poliestireno, por exemplo, 

não são mecanicamente deformáveis por forças mínimas com recupe-

ração subsequente. Exemplos de espumas rígidas são em particular 

espumas de PP, PMMA ou PU altamente reticulado. Um material de 

espuma duro que pode ser submetido a cargas especialmente altas é 

poli(met)acrilimida (PMI), como a distribuída com o nome comercial 

Rohacell pela firma Evonik. 
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[0004] Um processo bem conhecido para produzir os materiais 

compósitos descritos é formar as camadas externas, então introduzir a 

matéria prima da espuma e finalmente espumar a matéria prima da 

espuma. Tal processo é descrito em US 4 933 131, por exemplo. Uma 

desvantagem deste processo é que a espumação é usualmente muito 

desigual (não uniforme). Isto acontece particularmente com materiais 

como PMI, que, na melhor das hipóteses, pode ser adicionada como 

grânulos. Outra desvantagem deste processo é que as camadas ex-

ternas teriam de ser removidas de novo para formar um material de 

construção de espuma pura. No caso de componentes estruturais 

compósitos, por sua vez, a aderência entre as camadas externas e o 

núcleo de espuma é muitas vezes insuficiente para componentes es-

truturais mecanicamente solicitados. 

[0005] Em Passaro et al., Polymer Composites, 25(3), 2004, p.307 

e seguintes é descrito um processo em que um material núcleo de es-

puma PP é unido a um plástico reforçado com fibra em um molde de 

compressão que aquece o material núcleo de espuma especificamente 

somente na superfície para que seja realizada uma boa ligação com o 

material externo. Em Grefenstein et al., International SAMPE Sympo-

sium and Exhibition, 35 (1, Adv.Materiais: Challenge Next Decade), 

1990, pp.234-44 um processo análogo é descrito para produzir materi-

ais intercalados tendo um material de núcleo alveolar ou um núcleo de 

espuma de PMI. Conformação não é, entretanto, possível com qual-

quer destes dois processos, somente a produção de materiais interca-

lados em forma de chapa. 

[0006] WO 02/098637 descreve um processo em que um material 

externo termoplástico é aplicado como fundido na superfície de um 

núcleo de espuma e então moldado junto com o núcleo de espuma em 

um processo de chapa dupla para formar um compósito moldado; o 

termoplástico é, então, resfriado de modo que o material externo torna-
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se rígido no molde. Entretanto, só um número limitado de materiais 

pode ser combinado usando este processo. Materiais externos refor-

çados com fibras não podem ser obtidos, por exemplo. O processo 

não pode também ser usado para formar simplesmente uma peça de 

espuma sem materiais externos. Além disso, a escolha de materiais de 

espuma é restrita a materiais que são conformáveis elasticamente em 

baixas temperaturas. Uma espuma rígida sofreria demasiado dano es-

trutural em tal processo em que o material da espuma não é aquecido 

uniformemente. 

[0007] O processo descrito na EP 0 272 359 é muito similar. Uma 

pré-forma de núcleo de espuma é primeiramente cortada numa forma 

definida e colocada em um molde. O material termoplástico fundido é 

então injetado na superfície. A temperatura é então elevada para ex-

pandir a pré-forma de núcleo de espuma, comprimindo-a contra a su-

perfície do material externo. Este processo provê melhor aderência ao 

material externo, mas é mais caro e inconveniente por causa da etapa 

adicional de conformação inicial e distintamente mais limitado em rela-

ção às formas realizáveis. 

[0008] Em W. Pip, Kunststoffe, 78(3), 1988, pp.201-5 é descrito 

um processo para produzir compósitos conformados tendo camadas 

externas reforçadas com fibras e um núcleo de espuma de PMI em um 

molde de compressão. Neste processo, as camadas individuais são 

unidas em um molde de compressão aquecido e ligeira conformação é 

efetuada pela compressão das camadas superiores sobre o material 

de espuma localmente aquecido. É também descrito um processo em 

que uma forma pode ser produzida por espumação secundária dentro 

do molde. As desvantagens de tal processo foram discutidas acima. 

Como uma terceira variante, é divulgado um processo em que o mate-

rial é submetido à compressão elástica em moldagem por compressão 

de um material de espuma preaquecido. Preaquecimento é feito em 
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um forno. Entretanto, este processo é desvantajoso porque muitos ma-

teriais de espuma exigem temperaturas muito altas para conformação 

termoelástica. Espumas de PMI, por exemplo, requerem temperaturas 

de 185°C pelo menos. É, além disso, necessário que o material do nú-

cleo tenha sido apropriadamente aquecido em todo o corpo para evitar 

falhas de material. Entretanto, em tais temperaturas, particularmente 

porque elas só são possíveis com aquecimento prolongado durante 

vários minutos, se devem ser uniformemente distribuídas, muitos ma-

teriais externos como PP, por exemplo, seriam tão severamente dani-

ficados que o processo não poderia ser realizado. 

[0009] Em U. Breuer, Polymer Composites, 1998, 19(3), pp. 275-9 

é divulgado um processo ligeiramente modificado da terceira variante 

de Pip, discutida acima, para o núcleos de espuma de PMI. O núcleo 

de espuma de PMI e os materiais externos reforçados com fibras são 

aquecidos com uma lâmpada térmica de infravermelho. Tais radiado-

res de calor infravermelho, que emitem luz em comprimentos de onda 

na faixa entre 3 e 50 µm (radiação IR-C ou MIR) em particular, são 

particularmente úteis para aquecer o substrato rapidamente. Entretan-

to, a aplicação de energia, que é desejada, é muito alta e, assim, ao 

mesmo tempo, causa danos a muitos materiais externos, como PP, 

por exemplo. Assim, somente poliamida 12 (PA12) é divulgada em 

Breuer et al. como material de matriz possível para as camadas exter-

nas. PA12 é prontamente aquecível à temperatura acima de 200°C 

sem que o plástico seja danificado. Conformação simultânea do núcleo 

de espuma não é possível neste método de operação, porque a radia-

ção térmica deste espectro de IR não penetra na matriz de espuma e 

assim nenhum estado termoplasticamente conformável é obtido. 

Problema 

[00010] Levando em conta a arte anterior discutida, a presente in-

venção tem por objetivo prover um novo processo em que materiais 
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espumados rígidos podem ser conformados rapidamente e simples-

mente sem dano estrutural e/ou ser processados junto com camadas 

externas, especialmente com materiais termoplásticos, em compósi-

tos. 

[00011] A presente invenção tem mais particularmente por objetivo 

prover um processo em que esses materiais compósitos são produzi-

dos em uma operação de conformação e ao mesmo tempo, a escolha 

do material de superfície é relativamente livre, não sendo este material 

de superfície danificado durante o processamento.  

[00012] O processo será também útil para consolidar parcialmente 

materiais espumados com ou sem material externo. O processo será 

também útil para produzir artigos ocos a partir de dois ou mais materi-

ais espumados com ou sem camadas externas. O processo será tam-

bém modificável de modo que possa ser combinado com uma opera-

ção de conformação a vácuo. 

[00013] Além disso, independentemente das modalidades individu-

ais apresentadas como objetivos, o novo processo permitirá tempos de 

ciclo rápidos distintamente abaixo de 10 min. 

[00014] Outros objetivos não discutidos aqui explicitamente podem 

ficar claros abaixo com base na arte anterior, descrição, reivindicações 

ou exemplos de modalidades. 

Solução 

[00015] Os objetivos são alcançados por um novo processo para 

formar materiais espumados. Este novo processo é particularmente útil 

para formar espumas rígidas como as de poliuretano altamente reticu-

lado (PU), polipropileno (PP) ou de poli(met)acrilimida, especialmente 

de polimetacrilimida (PMI). O processo compreende as etapas de:  

[00016] a) formação opcional de compósito com materiais externos 

e um núcleo de espuma entre eles, 

[00017] b) aquecimento do material espumado por irradiação com 
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radiação do infravermelho próximo ( radiação NIR) tendo comprimento 

de onda entre 0,78 e 1,40 µm, 

[00018] c) conformação com uma ferramenta de conformação, 

[00019] d) resfriamento e desmoldagem da peça final. 

[00020] Duas modalidades diferentes são possíveis aqui. Na primei-

ra, a ferramenta para aquecimento com a radiação NIR e a ferramenta 

de conformação são separadas uma da outra. O processo neste caso 

compreende as etapas de: 

[00021] a) formação opcional de compósito com materiais externos 

e um núcleo de espuma entre eles, 

[00022] b1) colocação na região do equipamento ativa para aque-

cimento, 

[00023] b2) aquecimento do material espumado por irradiação com 

radiação do infravermelho próximo (radiação NIR) tendo um compri-

mento de onda entre 0,78 e 1,40 µm, 

[00024] c1) transferência do material espumado para uma ferra-

menta de conformação, 

[00025] c2) conformação com a ferramenta, e 

[00026] d) resfriamento e desmoldagem da peça final. 

[00027] Em uma segunda modalidade, o equipamento de aqueci-

mento por irradiação com NIR é um constituinte do equipamento de 

conformação: 

[00028] a) formação opcional de compósito com materiais externos 

e um núcleo de espuma entre eles, 

[00029] b1) introdução em um equipamento de conformação equi-

pado com um dispositivo de aquecimento removível, 

[00030] b2) aquecimento do material espumado por irradiação com 

radiação do infravermelho próximo tendo um comprimento de onda 

entre 0,78 e 1,40 µm, 

[00031] c1) remoção do aquecimento da área operacional da ferra-
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menta de conformação, 

[00032] c2) conformação com a ferramenta, e  

[00033] d) resfriamento e desmoldagem da peça final. 

[00034] As etapas de processo b1) e b2) são para ser entendidas 

como etapas subsidiárias das etapas de processo b) na modalidade 

acima. O mesmo se aplica às etapas de processo c1) e c2) em relação 

às etapas de processo c). 

[00035] Surpreendentemente, foi verificado que com o suave aque-

cimento do material nas etapas de processo b) (ou, conforme o caso, 

b2)) é obtida uma conformabilidade plástica por uma aplicação unifor-

me de calor sem que o material sofra com isso qualquer dano. Especi-

almente o dano à superfície da espuma rígida observado no aqueci-

mento em um forno, por exemplo, não ocorre na implementação ade-

quada do presente processo. A radiação térmica devida ao espectro 

NIR usado passa através da fase gasosa nas células de espuma sem 

ser absorvida e aquece diretamente a matriz da parede celular. 

[00036] Em uma modalidade particular do processo de acordo com 

a invenção, a conformação na etapa d) é efetuada usando um proces-

so de chapa dupla sob pressão reduzida ou em vácuo. O equipamento 

de chapa dupla usado é configurado de modo que pode ser usado 

como uma máquina de moldagem por compressão.  

[00037] O princípio do processo de chapa dupla é que duas ou mais 

peças são conformadas, em uma etapa de processo, em vácuo ou em 

pressão reduzida, sendo, ao mesmo tempo, unidas uma com a outra 

sem uso de aditivos como adesivos, auxiliares de soldagem ou solven-

tes. Esta etapa do processo é executável em tempos de ciclo altos, de 

modo economicamente e ambientalmente favorável. Os atuais invento-

res verificaram que, surpreendentemente, este processo pela inclusão 

da etapa adicional de preaquecer a peça por irradiação com radiação 

NIR tendo um comprimento de onda entre 0,78 e 1,40 µm na etapa b) 
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pode também ser usado para processar as espumas rígidas acima 

mencionadas, o que parecia ser inadequado, a julgar pela arte anteri-

or. O aquecimento relativamente rápido obtido com a radiação menci-

onada provê uma distribuição de calor sem geração de tensão, unifor-

me através da peça e a radiação pode ter a intensidade variada dentro 

da faixa citada dependendo do material espumado usado. Quando ma-

teriais externos são adicionalmente usados, a temperatura dos cam-

pos de aquecimento e sua intensidade são modificadas de modo que o 

núcleo de espuma e os materiais externos são conformados juntos e 

ligados entre si mesmo em diferentes temperaturas de conformação e 

processamento. Tais adaptações são feitas por um especialista na arte 

com experimentação mínima.  

[00038] Uma imensa vantagem do processo de acordo com a in-

venção é que ele pode ser executado de um modo ambientalmente 

favorável e em tempos de ciclo muito altos com várias etapas combi-

nadas em uma operação. Este processo, que é em princípio novo, dá 

origem a uma série de variantes, cada uma das quais pode ser usada 

para produzir produtos completamente novos:  

[00039] Em uma primeira variante, a etapa de conformação d) pro-

vê uma consolidação local do material espumado. Novos produtos são 

tornados possíveis por tal consolidação local. Artigos conformados 

contendo uma espuma rígida com consolidações locais são mais ver-

sáteis em uso e mais estáveis como um todo. Novas formas podem 

também ser realizadas. Tal produto é vantajoso porque reforços, co-

nexões ou uniões (screw couplings) podem ser introduzidos particu-

larmente nas regiões consolidadas para assegurar introdução harmô-

nica de forças da periferia técnica. Tais inserções ou uniões tornam os 

materiais espumados subsequentemente simples para processamento 

posterior em construção de veículos ou aeronaves. Tais regiões mui-

tas vezes têm melhor desempenho em uma ligação adesiva ou solda-
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da. Tal variante do processo de acordo com a presente invenção pode 

ser executada com tempos de ciclo de menos de 5 min. para espumas 

de PMI por exemplo. Uma particular surpresa com esta variante é que, 

a julgar pela arte anterior, tal componente estrutural não podia ser pro-

duzido em um processo de etapa única. 

[00040] Em uma segunda modificação do processo da presente in-

venção, a etapa d) consiste em um processo de chapa dupla.  

[00041] Esta variante do processo de acordo com a presente inven-

ção é particularmente preferível quando o material espumado é cober-

to na etapa a) com um material externo de um lado ou de ambos os 

lados e o processo de chapa dupla provê assim um material compósito 

tendo uma camada externa de um lado ou de dois lados e um núcleo 

rígido de espuma. Esta segunda variante pode ser executada em tem-

pos de ciclo de menos de 6 minutos.  

[00042] Surpreendentemente, a escolha do material externo é rela-

tivamente livre. Pode-se optar, por exemplo, por termoplásticos puros, 

por tecidos ou malhas ou compósitos dos mesmos, por exemplo, os 

chamados painéis orgânicos ou chapas orgânicas, ou suportes têxteis 

revestidos com plástico como, por exemplo, couro artificial. O material 

externo preferivelmente contém um plástico reforçado por fibras. As 

fibras podem por sua vez ser, por exemplo, fibras de aramida, de vi-

dro, de carbono, poliméricas ou têxteis. O plástico pode por sua vez 

consistir em preferivelmente PP, polietileno (PE), policarbonato (PC), 

cloreto de polivinila (PVC), uma resina epóxi, uma resina isocianato, 

uma resina acrilato, ou uma poliamida.  

[00043] Em uma terceira variante do processo, duas ou mais peças 

separadas do material espumado são inicialmente preparadas na eta-

pa a) e um artigo oco é então moldado a partir destas na etapa de con-

formação d). Esta variante pode também ser projetada de modo que 

peças conformadas tendo mais de um vazio sejam obtidas. Esta vari-
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ante é vantajosa porque artigos ocos deste tipo podem ser obtidos 

sem adesivo ou soldagem térmica subsequente. Isto, por sua vez, tem 

o benefício de que o artigo oco resultante possui uma melhor combi-

nação de estabilidade e peso que artigos ocos da arte anterior. Além 

disso, o artigo oco tem melhor aparência. Isto pode mesmo ser esten-

dido à junção entre os dois materiais espumados originais que quase 

não é visível no produto final. Mais particularmente, a costura formada 

no processo é dificilmente distinguível do material circunjacente, se o 

for, e a estrutura de poros é preservada nesta junta bem como no res-

tante. Este processo pode também ter a forma de um processo de 

chapa dupla. Neste caso, mesmo geometrias muito complexas podem 

ser realizadas com boa reprodutibilidade em tempos de ciclo abaixo de 

5 min. 

[00044] Em uma modalidade da invenção, que é ligeiramente modi-

ficada em comparação com a terceira variante, mesmo uma peça indi-

vidual de espuma rígida pode ser conformada por vácuo em pressão 

reduzida em peças muito complexas. Este processo é particularmente 

útil para espessuras de espuma de até 10 mm. Preferivelmente, a 

transferência do material espumado para a ferramenta de conforma-

ção na etapa c) é diretamente precedida ou, alternativamente, direta-

mente seguida por preformação com ar comprimido na ferramenta de 

conformação. 

[00045] Em princípio, estes processos podem ser executados em 

uma ferramenta com duas faces de moldagem (double-shell tool) em 

uma modificação adicional. Isto leva à exatidão geométrica ainda mai-

or. Uma grande vantagem adicional da presente invenção é que as 

três variantes discutidas acima podem também ser livremente combi-

nadas uma com a outra em um processo executado sincronicamente 

de acordo com a presente invenção. Por exemplo, artigos consolida-

dos na borda tendo um ou mais vazios podem ser obtidos. Similarmen-
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te, compósitos tendo um núcleo espumado parcialmente consolidado 

e/ou um ou mais vazios podem ser obtidos. 

[00046] Em geral, uma estrutura de fixação é usada para fixar o ma-

terial no lugar no aparelho independentemente da modalidade da in-

venção descrita para evitar qualquer deslizamento. Para este fim, o 

material a ser processado estende-se, por exemplo, por alguns centí-

metros além da borda da ferramenta e é forçado para baixo nesta re-

gião pela estrutura de fixação mencionada.  

[00047] O material de espuma rígida que pode ser processado 

usando o processo da presente invenção pode ser livremente escolhi-

do por um especialista na arte. PMI é um material de espuma rígida 

preferido. Tais espumas de PMI são normalmente produzidas em um 

processo de duas etapas: a) preparação de um polímero fundido e b) 

expansão deste polímero fundido. 

[00048] Para preparar o polímero fundido, a primeira etapa é prepa-

rar misturas de monômeros contendo ácido (met)acrílico e 

(met)acrilonitrila, preferivelmente em uma razão molar entre 2:3 e 3:2, 

como constituintes primários. Além desses, podem ser acrescentados 

comonômeros, por exemplo, ésteres de ácido acrílico ou metacrílico, 

estireno, ácido maleico ou ácido itacônico, ou seus anidridos, ou vinil-

pirrolidona. A fração de comonômero não deve, no entanto, ser de 

mais de 30% em peso. Pequenas quantidades de monômeros de reti-

culação, por exemplo, acrilato de alila, podem também ser usados. No 

entanto, os montantes não devem ser, de preferência, maiores do que 

0,05% a 2,0% em peso.  

[00049] A mistura de copolimerização inclui ainda agentes de sopro 

que podem se decompor ou evaporar em temperaturas de cerca de 

150 a 250°C para formar uma fase gasosa. A polimerização prossegue 

abaixo desta temperatura, e assim o polímero fundido contém um 

agente de sopro latente. A polimerização convenientemente ocorre em 
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forma de placa entre duas chapas de vidro.  

[00050] O polímero fundido é, então, expandido em temperatura 

apropriada em uma segunda etapa. A produção dessas espumas PMI 

é conhecida, em princípio, por um especialista na arte e pode ser re-

vista na EP 1 444 293, EP 1 678 244 ou WO 2011/138060, por exem-

plo. Espumas PMI Rohacell® da Evonik Industries AG podem ser men-

cionadas, em particular. Espumas de acrilimida devem ser considera-

das como análogas de espumas PMI em relação à produção e proces-

samento. No entanto, elas são distintamente menos preferíveis do que 

outros materiais de espuma por razões toxicológicas. 

[00051] Espuma de PVC é uma segunda espuma rígida processá-

vel. É amplamente conhecida a partir da tecnologia de compósitos de 

fibra e produção intercalada para construção de vagões, produção de 

sistemas de energia eólica e indústria naval. As folhas finais de espu-

ma podem ser processadas similarmente às folhas de espuma de PMI. 

[00052] O mesmo se aplica às espumas rígidas de PP mutatis mu-

tandis. Espumas de PP são particularmente bem conhecidas como 

material de isolamento, em recipientes de transporte e como material 

de estruturas intecaladas. Espumas de PP podem conter cargas e são 

usualmente comercialmente disponíveis em uma faixa de densidades 

entre 20 e 200 kg/m3. 

[00053] Espumas rígidas de PU, por sua vez, são distinguidas de 

espumas flexíveis de PU por uma estrutura de poros menos aberta e 

um alto grau de reticulação. Espumas rígidas de PU podem conter 

adicionalmente montantes consideráveis de materiais de carga inorgâ-

nicas. 

[00054] As peças espumadas requeridas podem ser obtidas por 

meio de uma escolha adequada de chapas de vidro ou por meio de 

espumação em molde. Elas são alternativamente obtidas cortando, 

serrando ou moendo folhas expandidas de espuma. Pode ser preferí-
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vel cortar duas ou mais peças espumadas de uma folha.  

[00055] A densidade do material de espuma rígida pode ser esco-

lhida de maneira relativamente livre. Espumas de PMI podem ser usa-

das em uma faixa de densidades de 25 a 220 kg/m3, por exemplo.  

[00056] Peças serradas, cortadas ou moídas de núcleo de espuma 

têm a vantagem em relação àquelas produzidas por espumação em 

molde de possuírem poros abertos na superfície. Ao entrarem em con-

tato com as fibras impregnadas com resina, um pouco da resina ainda 

incompletamente curada penetrará nestes poros abertos da superfície 

do núcleo de espuma proporcionando aderência particularmente forte 

na interface entre o núcleo de espuma e o material da camada de re-

vestimento quando da finalização da cura. 

[00057] Em princípio, as peças de espuma rígida da presente in-

venção possuem muitas utilizações.  

[00058] Peças obtidas pela primeira variante com consolidação lo-

cal podem também ser referidas como espumas com estruturas inte-

grais. Estas, bem como na variante adicional de um material compósi-

to, são especialmente úteis nas aplicações que dependem de fixação 

de interfaces introdutoras de força com estruturas periféricas de mate-

riais que circundam o componente estrutural (compósito). Isto se apli-

ca a qualquer projeto concebível em que componentes estruturais fei-

tos de metal ou outros plásticos, por exemplo, são ligados ao material 

espumado e/ou ao compósito. Estes prerrequisitos presentes particu-

larmente nos campos de fabricação de automóveis, tecnologia aero-

náutica, construção naval, fabricação de veículos ferroviários, enge-

nharia mecânica, engenharia de instrumental médico, indústria de mó-

veis, construção de sistemas de energia eólica ou em construção de 

elevadores.  

[00059] Materiais compósitos da segunda variante, mesmo aqueles 

sem estruturas integrais, podem encontrar aplicação, em particular, na 
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fabricação em série, por exemplo na fabricação de carcaças de auto-

móveis ou acabamento interno na indústria automotiva, peças internas 

em veículos ferroviários ou construção naval, na indústria aeronáutica, 

engenharia mecânica, indústria de móveis ou no projeto de sistemas 

de energia eólica. 

[00060] Artigos ocos compostos de espumas rígidas podem, por 

sua vez, ser usados, por exemplo, em invólucros de baterias, dutos de 

ar em ar-condicionado ou como subconjunto aerodinâmico de pás de 

rotor de turbina eólica (como bordos de fuga, por exemplo). Mas apli-

cações nas indústrias acima mencionadas são também possíveis. 

Legenda dos desenhos 

[00061] Fig. 1: Fabricação de plásticos reforçados com fibra com 

núcleo espumado 

A: Fase de aquecimento; B: Conformação 

(1) Parte superior da ferramenta de conformação 

(2) Parte inferior da ferramenta de conformação 

(3) Aquecedor superior (radiador NIR) 

(4) Aquecedor inferior (radiador NIR) 

(3a) e (4a) Aquecedores retirados do caminho 

(5) Núcleo de espuma 

(6) Estrutura de fixação 

(7) Camadas externas 

[00062] Fig. 2: Produção de uma estrutura integral com consolida-

ção parcial de espuma 

A: Fase de aquecimento; B: Conformação 

(1) Parte superior da ferramenta de conformação 

(2) Parte inferior da ferramenta de conformação 

(3) Aquecedor superior (radiador NIR) 

(4) Aquecedor inferior (radiador NIR) 

(3a) e (4a) Aquecedores retirados do caminho 

Petição 870200019944, de 10/02/2020, pág. 18/35



15/23 

(5) Espuma 

(6) Estrutura de fixação 

[00063] Fig. 3: Conformação de artigos ocos 

A: Fase de aquecimento; B: Conformação 

(1) Parte superior da ferramenta de conformação 

(2) Parte inferior da ferramenta de conformação 

(3) Aquecedor superior (radiador NIR) 

(4) Aquecedor inferior (radiador NIR) 

(3a) e (4a) Aquecedores retirados do caminho 

(5) Espuma: (aqui:primeira peça de trabalho para a parte 

superior) 

(6) Estrutura de fixação 

(8) Espuma (segunda peça de trabalho para a parte inferior) 

[00064] Fig. 4: Conformação de espumas por vácuo 

A: Fase de aquecimento; B: Conformação 

(2) Parte inferior da ferramenta de conformação 

(3) Aquecedor superior (radiador NIR) 

(4) Aquecedor inferior (radiador NIR) 

(4a) Aquecedor inferior retirado do caminho 

(5) Espuma 

(6) Estrutura de fixação 

(7) Camadas externas 

(9a) Espaço de máquina em pressão positiva 

(9b) Espaço de máquina em pressão negativa (vácuo) 

Modalidades de Exemplo 

[00065] Algumas modalidades particulares da invenção serão agora 

descritas em termos gerais. Estes também contêm exemplos. Testes 

correspondentes foram realizados com sucesso. 

Exemplo 1: Fabricação de plásticos reforçados com fibra com núcleo 

espumado (componentes estruturais compósitos) 
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[00066] O processo é realizado em uma máquina de moldagem de 

chapa dupla como, por exemplo, o modelo T8 da Geiss AG. A máqui-

na foi montada na seguinte configuração:  

[00067] Campos de aquecimento com radiadores instantâneos 

(NIR; 0,78-1,40 µm) 

[00068] Janela da área de trabalho ajustável  

[00069] Aquecedor de topo com altura ajustável 

[00070] Força de moldagem 30 tons métricas (min), acionamentos 

de motores 

[00071] Moldes de conformação aquecíveis e resfriáveis  

[00072] A Fig. 1 é referenciada para ilustrar esta modalidade 

[00073] Em geral, os parâmetros de processo a serem escolhidos 

dependem do layout do equipamento usado no caso individual. Eles 

têm de ser determinados em testes preliminares. A temperatura de re-

ferência TF depende da Tg(S) da matriz de espuma de PMI, da tempe-

ratura de conformação das camadas externas, do ajuste de altura do 

aquecedor de topo Tg(S) ≤ TF (temperatura do aquecedor de topo). 

Quanto maior a distância entre o aquecedor superior e a matriz de es-

puma, maior a temperatura na qual o aquecedor superior tem de ser 

ajustado. Dependendo da conformabilidade (Ug) das regiões parciais 

do componente estrutural, intensidade de campo do radiador (I) pode 

também ser variada. Intensidade de campo do radiador I é escolhida 

próxima a 100% na borda próxima ao dispositivo de fixação para as-

segurar fluxo continuado do material e ao mesmo tempo sustentar o 

estado comprimido do material. 

[00074] Colocação das camadas externas: Materiais externos dife-

rentes podem ser aplicados a um lado ou ambos os lados do núcleo 

de espuma. Exemplos incluem tecidos/tecidos de reforço drapeáveis, 

de compósitos fabricados com vários tipos de fibra ou combinações de 

fibra (e conhecidos como painéis orgânicos ou chapas orgânicas), que 
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são dotados de fases termoplásticas, ou camadas externas termoplás-

ticas como PC, PMMA, PVC ou outros plásticos termoplasticamente 

conformáveis capazes de serem ligados à superfície da espuma. Isto 

pode opcionalmente ser feito usando um filme ou trama adesivo(a) 

termofusível como promotor de adesão. Em um exemplo específico, 

um revestimento de painel orgânico ou chapa orgânica com 800 µm de 

espessura da Bond Laminates (Tepex® Dynalite 102-RG600) foi usado 

em cima e em baixo. Outro exemplo usou chapa de policarbonato Le-

xan com 1500 µm de espessura em ambos os lados. 

[00075] Procedimento: O núcleo de espuma usado foi uma espuma 

PMI do tipo Rohacell® S da Evonik Industries AG com uma densidade 

de 51 kg/m³ e uma espessura de 15 mm. O dispositivo de fixação deve 

preferivelmente ser espelhado por dentro com fita adesiva de alumínio 

ou chapas de aço inoxidável de alto brilho. O tamanho do formato das 

camadas externas depende do ajuste da dimensão da janela e é de-

terminado de forma que as camadas externas ultrapassem em 5 cm 

em largura e comprimento a dimensão da janela e possam assim ser 

presas pela estrutura de fixação. O núcleo de espuma a ser conforma-

do é posicionado junto com as camadas externas acima da janela de 

trabalho e a estrutura de fixação é abaixada para fixá-lo no local. 

[00076] Durante o aquecimento à temperatura de conformação de 

210C da espuma PMI, pode-se observar que as camadas externas 

começam a ondular. No início da plastificação continuada, pulsos indi-

viduais de ar comprimido são disparados no espaço da máquina para 

evitar escorrimento para o aquecedor inferior. Dependendo dos requi-

sitos das camadas externas, a temperatura de referência e a intensi-

dade dos radiadores térmicos podem ser alteradas após cerca de 3 a 

4 min, de forma que os materiais externos se deformem plasticamente 

em um estado drapeável (drapable). A temperatura de referência é en-

tão brevemente aumentada em aproximadamente mais 5°C para dotar 
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o material com maior calor residual.  

[00077] Ao se completar a fase de aquecimento, os campos de 

aquecimento inferior e superior são retirados da área de operação das 

duas metades da ferramenta e o movimento de fechamento da ferra-

menta controlada por temperatura em uma temperatura entre 120°C e 

150°C é realizado o mais rápido possível. Desta maneira, conformação 

e drapeamento das camadas externas ao longo da geometria da fer-

ramenta ocorrem em uma única operação. Após a ferramenta ter se 

resfriado a uma temperatura abaixo de 80°C, o componente estrutural 

pode finalmente ser removido. Após a ferramenta ter sido reaquecida, 

fabricação do próximo componente estrutural compósito pode ser ini-

ciada.  

Exemplo 2: Fabricação de materiais de espuma com consolidação lo-

cal (estruturas integrais) 

[00078] O processo é realizado, por exemplo, na mesma máquina 

de moldagem de chapa dupla da Geiss AG modelo T8 descrita no 

Exemplo 1. Novamente, os parâmetros de processo a serem escolhi-

dos dependem, de maneira geral, do layout do equipamento usado no 

caso individual. A temperatura de referência TF é similarmente sujeita 

às observações correspondentes do Exemplo 1. A Fig. 2 é referencia-

da para ilustrar esta modalidade. 

[00079] Procedimento: O presente exemplo usou espuma PMI do 

tipo Rohacell® IG da Evonik Industries AG com uma densidade de 110 

kg/m³. A espessura inicial do material foi de 60 mm. Consolidação par-

cial foi obtida via cones em relevo da ferramenta que consolidaram o 

material parcialmente, a 34 mm de espessura, ao longo de um diâme-

tro de cerca de 25 mm. A geometria da ferramenta foi também repro-

duzida em outras regiões do componente estrutural com raios mais 

estreitos e graus consideráveis de consolidação no curso de um ciclo 

de tempo de cerca de 6 min. 
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[00080] O dispositivo de fixação deve preferivelmente ser espelha-

do por dentro com fita adesiva de alumínio ou chapas de aço inoxidá-

vel de alto brilho. O tamanho do formato da espuma depende do ajuste 

da dimensão da janela e é determinado de forma que o formato da es-

puma ultrapasse a janela em cerca de 5 cm em comprimento e largura 

e possa assim ser preso pela estrutura de fixação. O formato de es-

puma a ser conformado é posicionado acima da janela de trabalho e a 

estrutura de fixação é abaixada para fixá-lo no local. 

[00081] Dependendo do grau de consolidação parcial, por exemplo, 

em regiões em que acessórios como insertos devem ser introduzidos, 

a intensidade de aquecimento pode ser adaptada. Neste exemplo es-

pecífico, houve uma fase inicial de aquecimento com os radiadores 

instantâneos (NIR; 0,78-1,40 µm) a uma temperatura de 190°C. No 

início da plastificação continuada, pulsos individuais de ar comprimido 

são disparados no espaço da máquina em espessuras de espuma ≤ 

15 mm para evitar qualquer escorrimento para o aquede de espuma 

≤15 mm para pervinir qualquer escorrimento para o aquecedor inferior. 

Após a fase de aquecimento, a temperatura de referência é brevemen-

te aumentada em aproximadamente mais 5-10°C para dotar o material 

com maior calor residual.  

[00082] Para conformação, na finalização da fase de aquecimento, 

os campos de aquecimento inferior e superior são retirados da área de 

operação das duas metades da ferramenta e o movimento de fecha-

mento da ferramenta controlada por temperatura em uma temperatura 

entre 120°C e 150°C é realizado o mais rápido possível. Desta manei-

ra, conformação e a consolidação simultânea de regiões individuais do 

componente estrutural ocorrem em uma única operação. Na mesma 

operação, insertos podem ser introduzidos simultaneamente.  

[00083] Após a ferramenta ter se resfriado a uma temperatura abai-

xo de 80°C, o componente estrutural pode finalmente ser removido. 
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Após a ferramenta ter sido reaquecida, fabricação do próximo compo-

nente estrutural compósito de fibra-plástico pode ser iniciada.  

Exemplo 3: Conformação de artigos ocos 

[00084] O processo é realizado, por exemplo, na mesma máquina 

de moldagem de chapa dupla da Geiss AG modelo T8 descrita no 

Exemplo 1. Novamente, os parâmetros de processo a serem escolhi-

dos dependem, de maneira geral, do layout do equipamento usado no 

caso individual. A temperatura de referência TF é similarmente sujeita 

às observações correspondentes do Exemplo 1. A Fig. 3 é referencia-

da para ilustrar esta modalidade. 

[00085] Procedimento: O presente exemplo usou espuma PMI do 

tipo Rohacell® IG da Evonik Industries AG com uma densidade de 110 

kg/m³. A espessura inicial dos dois formatos de espuma foi de 15 mm 

em cada caso.  

[00086] O dispositivo de fixação deve preferivelmente ser espelha-

do por dentro com fita adesiva de alumínio ou chapas de aço inoxidá-

vel de alto brilho. O tamanho do formato da espuma depende do ajuste 

da dimensão da janela e é determinado de forma que o formato da es-

puma ultrapasse a janela em cerca de 5 cm em comprimento e largura 

e possa assim ser preso pela estrutura de fixação. Dois formatos de 

espuma são introduzidos na estrutura de chapa dupla da máquina. Os 

formatos de espuma a serem ligados para formar um artigo oco são 

posicionados acima da janela de trabalho e a estrutura de fixação é 

abaixada para fixá-los no local. 

[00087] De acordo com o grau de conformação, a intensidade de 

aquecimento pode ser adaptada. Neste exemplo específico, houve 

uma fase inicial de aquecimento com os radiadores instantâneos (NIR; 

0,78-1,40 µm) a uma temperatura de 195°C. No início da plastificação 

continuada, pulsos individuais de ar comprimido são disparados no 

espaço da máquina em espessuras de espuma ≤ 15 mm para evitar 
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qualquer escorrimento para o aquecedor inferior. Após a fase de 

aquecimento, a temperatura de referência é brevemente aumentada 

em aproximadamente mais 5-10°C para dotar o material com maior 

calor residual.  

[00088] Para conformação, na finalização da fase de aquecimento, 

os campos de aquecimento inferior e superior são retirados da área de 

operação das duas metades da ferramenta e o movimento de fecha-

mento da ferramenta controlada por temperatura em uma temperatura 

entre 120°C e 150°C é realizado o mais rápido possível. Conformação 

é efetuada sugando os painéis plasticamente deformáveis de espuma 

para a parede interna da ferramenta superior e inferior. Ao mesmo 

tempo, medidas de projeto da geometria da ferramenta asseguram 

que os formatos de espuma sejam soldados entre si perimetricamente. 

O artigo oco do processo reproduziu a geometria da ferramenta de 

maneira a seguir o seu contorno e foi soldado nas bordas perimétricas, 

de forma que uma estrutura de espuma homogênea foi formada sem 

costura.  

[00089] Após a ferramenta ter se resfriado a uma temperatura abai-

xo de 80°C, o componente estrutural pode finalmente ser removido. 

Após a ferramenta ter sido reaquecida, fabricação do próximo compo-

nente estrutural compósito de fibra-plástico pode ser iniciada.  

Exemplo 4: Conformação a vácuo de artigos ocos 

[00090] O processo é realizado, por exemplo, na mesma máquina 

de moldagem de chapa dupla da Geiss AG modelo T8 descrita no 

Exemplo 1. Novamente, os parâmetros de processo a serem escolhi-

dos dependem, de maneira geral, do layout do equipamento usado no 

caso individual. A temperatura de referência TF é similarmente sujeita 

às observações correspondentes do Exemplo 1. A Fig. 4 é referencia-

da para ilustrar esta modalidade. 

[00091] Procedimento: O presente exemplo usou espuma PMI do 
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tipo Rohacell® HF da Evonik Industries AG com uma densidade de 71 

kg/m³. A espessura inicial do formato de espuma foi de 5,6 mm. Esta 

modalidade da invenção preferivelmente utiliza formato de espuma de 

até 10 mm de espessura.  

[00092] O dispositivo de fixação deve também preferivelmente ser 

espelhado por dentro com fita adesiva de alumínio ou chapas de aço 

inoxidável de alto brilho. O tamanho do formato da espuma depende 

do ajuste da dimensão da janela e é determinado de forma que o for-

mato da espuma ultrapasse a janela em cerca de 5 cm em comprimen-

to e largura e possa assim ser presa pela estrutura de fixação. Dois 

formatos de espuma são introduzidos na estrutura de chapa dupla da 

máquina. Os formatos de espuma a serem ligados para formar um ar-

tigo oco são posicionados acima da janela de trabalho e a estrutura de 

fixação é abaixada para fixá-los no local. 

[00093] De acordo com o grau de conformação, a intensidade de 

aquecimento pode ser adaptada. Neste exemplo específico, houve 

uma fase de aquecimento inicial com os radiadores instantâneos (NIR; 

0.78-1.40 µm) a uma temperatura de 210°C. No início da plastificação 

continuada, pulsos individuais de ar comprimido são disparados no 

espaço da máquina para assim gerar uma bolha de espuma. 

[00094] Para conformação, somente o campo de aquecimento infe-

rior é retirado da área de operação das metades da ferramenta após a 

fase de aquecimento ter terminado, e a ferramenta de conformação é 

movida de baixo para embaixo da bolha de espuma. A ferramenta é, 

então posicionada sob a bolha. O espaço de máquina é, então, evacu-

ado tão rapidamente quanto possível. A espuma é puxada pela coluna 

de ar através do contorno da ferramenta. Durante o curso completo da 

conformação, o aquecedor superior permanece em sua posição de 

trabalho para evitar que a espuma se resfrie. Após a ferramenta ter se 

resfriado a uma temperatura ≤ 80°C, o componente estrutural pode ser 

Petição 870200019944, de 10/02/2020, pág. 26/35



23/23 

removido, e, após a ferramenta ter sido novamente aquecida, fabrica-

ção do próximo componente estrutural pode ser iniciada.  

[00095] A geometria assim produzida, tendo uma altura interna de 

cerca de 260 nm, constitui o segmento de nariz de uma cúpula de ra-

dar de helicóptero, por exemplo. 
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REIVINDICAÇÕES 

 1. Processo para conformar materiais espumados, caracte-

rizado pelo fato que o material espumado compreende PMI, e que 

compreende as etapas de: 

 (a) formação opcional de compósito com materiais externos 

e um núcleo de espuma entre eles, 

 (b) aquecimento do material espumado por irradiação com 

radiação do infravermelho próximo ( radiação NIR) apresentando com-

primento de onda entre 0,78 e 1,40 µm, 

 (c) conformação com uma ferramenta de conformação 

 (d) resfriamento e desmoldagem da peça final. 

 2. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracteriza-

do pelo fato que o aquecimento e conformação ocorre em duas ferra-

mentas separadas e compreende as etapas de: 

 (a) formação opcional de compósito com materiais externos 

e um núcleo de espuma entre eles, 

 (b1) introdução na região do equipamento ativa para aque-

cimento, 

 (b2) aquecimento do material espumado por irradiação com 

radiação do infravermelho próximo (radiação NIR) apresentando um 

comprimento de onda entre 0,78 e 1,40 µm, 

 (c1) transferência do material espumado para uma ferra-

menta de conformação, 

 (c2) conformação com a ferramenta, e 

 d) resfriamento e desmoldagem da peça final. 

 3. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracteriza-

do pelo fato que o aquecimento e conformação ocorrem em uma única 

ferramenta e compreende as etapas de: 

 (a) formação opcional de compósito com materiais externos 

e um núcleo de espuma entre eles, 
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 (b1) introdução em um equipamento de conformação equi-

pado com um dispositivo de aquecimento removível, 

 (b2) aquecimento do material espumado por irradiação com 

radiação do infravermelho próximo (radiação NIR) tendo um compri-

mento de onda entre 0,78 e 1,40 µm, 

 (c1) remoção do aquecimento da área operacional da fer-

ramenta de conformação, 

 (c2) conformação com a ferramenta, e  

 (d) resfriamento e desmoldagem da peça final. 

 4. Processo, de acordo com qualquer uma das reivindica-

ções 1 a 3, caracterizado pelo fato que a etapa (c2) inclui um processo 

de conformação a vácuo. 

 5. Processo, de acordo com qualquer uma das reivindica-

ções 1 a 4, caracterizado pelo fato que a etapa (c2) proporciona uma 

consolidação local do material espumado. 

 6. Processo, de acordo com qualquer uma das reivindica-

ções 1 a 4, caracterizado pelo fato que duas ou mais peças separadas 

do material espumado são inicialmente carregadas e um artigo oco é 

moldado a partir das mesmas na etapa (c2). 

 7. Processo, de acordo com a reivindicação 4, caracteriza-

do pelo fato que a etapa (c) é diretamente precedida ou diretamente 

seguida por preformação com ar comprimido. 

 8. Processo, de acordo com a reivindicação 4 ou 7, caracte-

rizado pelo fato que a etapa (a) é executada, e sendo que um plástico 

reforçado com fibra é usado como material externo. 

 9. Processo, de acordo com a reivindicação 8, caracteriza-

do pelo fato que o plástico inclui PP, PE, PC, PVC, uma resina epóxi, 

uma resina isocianato, uma resina acrilato, um poliéster ou uma polia-

mida, e sendo que o material de fibra compreende fibras de carbono, 

de vidro, poliméricas ou de aramida. 
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RESUMO 

Patente de Invenção: "PROCESSO PARA CONFORMAR MATERI-

AIS ESPUMADOS". 

 A presente invenção se refere a um novo método que é 

adequado, por exemplo, para produzir materiais compósitos com nú-

cleos feitos de espumas rígidas. A invenção tem a vantagem de que 

tanto o material de espuma quanto o plástico da camada externa são 

livremente selecionados. Em particular, o presente método pode tam-

bém ser usado para processar camadas externas cuja temperatura de 

processo difere nitidamente daquelas do material do núcleo.  A pre-

sente invenção se refere ainda a um método por meio do qual estrutu-

ras espumadas integrais podem ser parcialmente consolidadas em 

uma segunda modalidade. É possível, por meio de uma terceira moda-

lidade, produzir uma peça oca com juntas de qualidade particularmen-

te alta a partir de pelo menos duas peças de espuma, por soldagem. 

Isto pode ser feito com ou sem camadas externas. Além disso, pelo 

presente método, é possível processar materiais de espuma de manei-

ra particularmente satisfatória, por meio de um processo de moldagem 

a vácuo. 
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