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NO
TÍC

IA
S Substrato aponta a

uniformidade da
pressão em moldes
de injeção

AAAAA norte-americana Sensor
Products Inc. desenvolveu
um substrato à base de
celulose que registra a dis-
tribuição e a magnitude das
pressões exercidas sobre sua
superfície. O material foi
elaborado para monitorar a
uniformidade da pressão em
moldes usados especifi-
camente nos processos de
injeção e é impregnado com
microcápsulas de tinta que
são liberadas quando sub-
metidas à pressão da fer-
ramenta. Quanto maior a
pressão exer-
cida sobre uma
determinada
região do subs-
trato, mais in-
tenso é o tom
da cor da ima-
gem formada.
O produto ge-
ra uma ima-
gem permanen-
te que mapeia
as forças em
ação.

A companhia
já havia anun-
ciado no pas-
sado (Plástico
Industrial, fe-
vereiro de 2010, p. 10) o
Pressurex, um laminado
plástico com as mesmas
características do substrato
de celulose para ser usado
por diferentes segmentos
industriais em que o mo-
nitoramento da pressão
entre superfícies em con-
tato é importante.

 O Mold-Align, nome
comercial do novo mate-
rial, pode ser usado em
ferramentas com pressão
mín ima  de  14  kg / cm 2

(200 psi) e tem 0,1016 mm
de espessura. Ele é for-
necido pela Sensor Products
em uma bobina com 76,2 cm
de largura e 90,96 m de
comprimento, e pode ser
facilmente recortado para se
adequar ao projeto da fer-
ramenta. O substrato é
posicionado entre as me-
tades do molde, que deve
ser fechado usando a tone-
lagem mínima da máquina.

A leitura dos dados re-
gistrados graficamente pe-
lo produto pode ser feita

visualmente, pela com-
paração do produto com um
gráfico de referência, ou por
sistemas ópticos. A Sensor
Products também fornece
um sistema computado-
rizado para a análise dos
resultados, composto por
um scanner calibrado espe-
cificamente para a aplicação

e o software Topaq de análise
de imagens.

Companhias desenvolvem
bioplásticos com
propriedades de
plásticos de engenharia

NNNNNa busca pela ampliação do
mercado consumidor de
plásticos biodegradáveis
obtidos a partir de recursos
renováveis, diferentes fa-
bricantes estão investindo
no desenvolvimento de
resinas com durabilidade,
estabilidade térmica e re-
sistência mais elevadas que
o verificado nos tradicionais
bioplásticos. O principal
objetivo dessas companhias
é tornar esses materiais cada
vez mais similares aos plás-
ticos de engenharia para que
eles possam ser usados na
fabricação de itens com alto
valor agregado.

A Purac (Compos de Goy-
tacazes, RJ), uma fabricante
holandesa de ácido láctico,
divulgou no final do ano
passado o desenvolvimento
de um composto de poli
(ácido láctico) (PLA) com
estabilidade térmica e re-
sistência comparáveis às do
copolímero de acrilonitrila/
butadieno/estireno (ABS),
que poderá ser usado na
fabricação de dispositivos
automotivos, eletrônicos e
elétricos.

No mesmo período, a
companhia japonesa NEC
Corp. (São Paulo, SP) anun-
ciou a criação de um plás-
tico de elevada durabilidade
feito a partir de celulose e

O Mold-Align é posicionado entre as metades do molde.
Submetido à pressão no interior do molde, o substrato

libera microcápsulas de tinta gerando uma imagem
permanente da distribuição e da magnitude das pressões

exercidas sobre sua superfície
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