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O que é o produto ? 

 

O produto é uma carga liquida  
misturado a resina sem que altere as 
características da mesma. 



Aditivo Polimérico 
3 

Como surgiu a ideia ? 
 
A principio não se tinha ideia de que o 
produto iria abranger de uma forma tão 
positiva;  Aumentar o volume da resina 
com baixo custo. Lembrando que já 
existem no mercado as cargas minerais 
que não dão mesmos resultados 
esperado. 
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Elaboração dos testes: 

 

Quando foi percebido que o produto 
era compatível com a resina , 
começamos a fazer testes em varias 
situações. Em placas, peças em geral 
com exposição ao sol chuva, 
ambientes agressivos etc...  



Aditivo Polimérico 
5 

SURPRESA NOS RESULTADOS: 

 

Efeitos superiores aos resultados 
esperados, dureza, homogeneidade, 
e com o aspecto de um resina normal 
com pigmento. 
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COMEÇO DE TESTES MAIS 
ELABORADOS. 

 

inicio de testes com fibra de vidro 
para formação de um compósito a 
um custo mais baixo. 
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RESULTADOS POSITIVOS.  

 

Vasta gama de produtos produzidos 
com aparência ótima, sem notar 
nenhuma diferença a um compósito 
normal. 
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Este produto foi desenvolvido para 
suprir a necessidade do mercado de 
fibra de vidro, em reduzir os 
impactos ambientais, causados pela 
alta concentração de monômero de 
estireno, na linha de resinas 
poliéster. 
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Já que sua composição é basicamente ÁGUA ( H2O ), 
e não oferece nenhum risco ambiental. 

 

Podendo assim, trazer incentivos fiscais a sua 
empresa. 

 

E ainda reduzir custo de produção, podendo ser 
adicionado até 50 % sobre o peso da resina.   



Objeto de estudo Caracterização da amostra 

 Para levar a cabo o 
desenvolvimento foi  
tomado por referência o 
produto tubo como 
base de estudo; 

 Ensaios realizados: 
 Tração axial 
 Tração circunferencial; 
 Compressão entre pratos 

paralelos 
 Ruptura instantânea 
 Dureza Barcol; 

 
 

 Tubo Ø 150 mm 

 Liner de PVC 

 Ângulo de enrolamento 70º 
 Classe de pressão 10 kgf/cm² 

 Tração axial ..................270 kgf/cm² 

 Tração circunferencial..1750 kgf/cm² 

 Rigidez .......................5000 N/m² 

 Ruptura...................40 kgf/cm² 

 Dureza Barcol..........30 
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 Caracterização da amostra 

 Tubo Ø 150 mm 

 Liner de PVC 

 Ângulo de enrolamento 70º 

 Classe de pressão 10 kgf/cm² 

 Tração axial .......................................................270 kgf/cm² 

 Tração circunferencial........................................1750 kgf/cm² 

 Rigidez ...............................................................5000 N/m² 

 Ruptura..............................................................40 kgf/cm² 

 Dureza Barcol.....................................................30 
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MÁQUINA DE ENSAIO UNIVERSAL 

Equipamento importante no  
apoio a pesquisa e 
desenvolvimento de produto 
mediante a versatilidade e 
capacidade de ensaios que 
podem ser feitos. 

 Suas características permitem 
realizar inúmeros ensaios tais 
como: tração, compressão, 
flexão, cisalhamento, histerese, 
deflexão, indentação, 
determinação, COF, tack, 
perfuração, coluna entre 
outros. 

Através do software que 
acompanha o equipamento, é 
possível automatizar os 
ensaios e imprimir relatórios 
com os resultados com várias 
configurações entre unidades 
de medidas, cálculos, dados 
estatísticos etc.. 



Ensaio de tração 
axial – ASTM D638 
 
Os ensaios seguem uma padronização: 

• Corpos de prova stands; 

• Norma de referência; 

• Controle  ambiente de temperatura 
e umidade; 

 

Corpo de prova é preso entre as 
garras do equipamento; 

Equipamento é regulado para o 
ensaio de acordo com a norma 
de referencia; 

O ensaio é monitorado desde o 
inicio até o final mediante 
software  ao equipamento 
acoplado. 

Três jogos de amostras foram 
testados em três momentos 
diferente (0), (30) & (90) dias.  
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300,6 298,3 298,8 

Kgf/cm² 
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Ensaio de tração 
circunferencial 
– ASTM D 2290 
 

Corpo de prova é um anel 
extraído do tubo na largura 
de 1”; 

É introduzido o dispositivo 
visto na figura e o mesmo é 
preso na máquina de 
ensaio; 

Equipamento é regulado 
para o ensaio de acordo 
com a norma de referencia; 

O ensaio é monitorado 
desde o inicio até o final 
mediante software  ao 
equipamento acoplado. 

Três jogos de amostras 
foram testados em três 
momentos diferente (0), 
(30) & (90) dias 
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1866,76 2046,23 2149,56 

Kgf/cm² 
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Ensaio de rigidez 
– ASTM D 2412 
 O propósito do ensaio é 
avaliar a capacidade de 
carregamento que o tubo 
suporta sem que ocorra 
danos. 

Para tanto são definidos 
alguns parâmetros: 

1. Deformar 5% do 
(avalia a rigidez) 

2. Deformar 20% do 
diâmetro (avalia 
falhas) 
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5151,95 5007,66 5123,17 

N/m² 
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Ensaio de ruptura 
instantânea – 
ASTM D 1599 

• Pressão de projeto 
40 kgf/cm² 

• O Cp deve romper a 
uma pressão ≥ 40 
kgf/cm². 

• A ruptura ocorreu a 
70 kgf/cm². 
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Dureza Barcol 
ASTM D 2583 

Instrumento utilizzado para 
avaliar o grau de cura do 
polímero. 

É seemelhante aos 
instrumentos utilizados 
para avaliar a dureza em 
aço. 

Foram realizados inúmeras 
medições: 

Após 24h00 a menor leitura 
foi de 28* 

As outras leituras foram 
médias de 10 leituras 
tomadas a 72h00, 30 dias , 
60 dias.  
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28* 30,5 33 36 

Valores apurados  
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Testes de dureza Barcol realizador 
por 60 dias  

DUREZA 

BARCOL APÓS     

24 HORAS 

28/01/14  

DUREZA 

BARCOL APÓS     

36 HORAS 

29/01/14  

DUREZA 

BARCOL  

31/01/14          

DUREZA 

BARCOL  

03/02/14         

DUREZA 

BARCOL  

05/02/14         

DUREZA 

BARCOL  

10/02/14         

DUREZ

A 

BARCOL  

21/02/14         

15 36 27 38 26 28 38 

25 25 22 35 42 45 30 

25 35 34 20 28 20 28 

28 20 17 34 32 33 36 

30 32 33 26 34 38 35 

30 15 30 32 34 37 24 

MÉDIA     

25,5 

MÉDIA    27,16 MÉDIA    27,16 MÉDIA    

30,83 

MÉDIA    32,5 MÉDIA    33,5 MÉDIA    

31,83    



 
Resultados finais 
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Ensaio de tração axial  97,03 kN/m 

Ensaio de tração circunferencial  715,27 kN/m 

Ensaio de rigidez  5123,17 kN/m 

Ensaio de ruptura instantânea  70 kgf/cm2 

Dureza Barcol  após 36 h 27,3 
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TESTES PRATICOS MAIS 
ELABORADOS. 

 

Utilização de placas com resinas normais 
e aditivadas. Expostas ao sol, ambientes 
ácidos e alcalinos, resistência a hidrolise 
e envelhecimento etc. 
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OBSERVAÇÃO INTERESSANTE: 

 

redução no cheiro característico do 
estireno, na resina liquida e curada. 
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FATOR ECOLÓGICO E 
ECONOMICO: 

 

Peças mais baratas e menor impacto 
ambiental na sua produção 
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USO DO PRODUTO 

 

Transformadores no ramo de peças 
automotivas, piscinas, tubos e pecas 
técnicas. 

 Satisfação com resultados econômicos, 
proporcionando bons resultados. 
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TESTES CONSTANTES: 

 

Diariamente são feitos testes usando 
várias resinas de fabricantes 
diferentes. 
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OBJETIVO DO PRODUTO: 

 

Trazer aos transformadores 
alternativas, econômicas e 
ambientais. 



ADITIVO POLIMÉRICO NANOMODIFICADO 
30 


