Tecnologias de controle térmico
em espumas flexíveis para um
melhor conforto
Conforto Superior para seus clientes

Rogério Baixo
Novembro, 2016
The Dow Chemical Company

Dow: Uma Companhia de Inovação
Fundada em 1897
118 anos de existência
Maior companhia química dos EUA
68º na S&P Fortune 500

US$57 bilhões de receita anual em 2013
~ 53.000 funcionários em todo o mundo
Cadeias de valor integradas alinhadas a
setores de alto crescimento
6.000 produtos produzidos em 201 unidades
fabris em 36 países ao redor do globo
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Escala, Tecnologia e Expertise para Fazer a
Diferença

Centros de P&D
Centros de Serviços
Sistemas de PU
Sedes
Manufatura
Instalações da Dow
Escritórios de
Vendas
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Ciências Agrícolas

Soluções de Consumo

Soluções em Infraestrutura

Materiais de performance
& Químicos

Performace em Plásticos

Portfólio que Visa Tratar das Necessidades da Sociedade

 Defensívos Agrícolas
 Sementes

 Consumer Care
 Sistemas Automotivos


Dow
Materiais Eletrônicos
Dow

 Dow Estrutura e




Receita: $7.2B
Adj. EBITDA: $0.9B

Receita: $4.6B
Adj. EBITDA: $1.0B

construção
Materiais de
revestimento Dow
Soluções em água e
Energia
Manômeros de
desempenho

Receita: $8.5B
Adj. EBITDA: $1.1B







Chlor Alkali e Vinyl
Clorados orgânicos
Epóxi
Soluções Industriais
Poliuretanos

Receita: $14.9B
Adj. EBITDA: $2.1B

 Dow Elastrômetros
 Dow Elétrica e
comunicaçòes

 Dow Embalagens e
Plásticos especiais

 Energia
 Hidrocarbonetos

Receita: $22.6B
Adj. EBITDA: $4.4B

Aumentando o Valor por meio da Excelência Operacional, Sustentabilidade e Inovação
e Investimentos em Cadeias de Valor Integradas e Baseadas em Matérias-Primas

Indústria Química no Brasil
• A indústria química gera mais
de 533.000 empregos no Brasil
• 65% dos empregos gerados
pela indústria química no Brasil
são no setor de plásticos
• Ocupa o 6º lugar no Ranking
Mundial de Maiores Industrias
Químicas
• Em 2014, alcançou US$157,7
bilhões em Vendas Líquidas
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Dow Brasil em Números

• 60 anos na região

• US$ 3,2 bilhões em vendas em 2014
• 2688 funcionários
• 15 Unidades Fabris
• 9 Centros de Pesquisa
• 3 Escritórios
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Tecnologias de controle térmico em espumas
flexíveis para um melhor conforto

DOW RESTRICTED

Necessidades ainda não atingidas
Necessidades Globais

Benefício

• Temperatura Neutra

• Manter Temperatura do Corpo

• Controle de Conforto

• Aliviar pontos de pressão= melhor
noite de sono

• Sutentabilidade

• Reciclagem
• Agentes do sopro
• MP verdes

• Flamabilidade

• Livres de Halogenados

• Controle de Odor

• Melhor produto

• Prevenção de ácaro

• Saude/ Proteção

Necessidades Locais
• Baixo Custo/ mesma
performance

• Custos baixos com melhores
margens

• Certificação compulsória

• Medidas contra baixa qualidade

• Marca

• Marca forte associada a qualidade
Referência: Entrevistas a clientes

Ciclo de vida das tecnologias
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Alternativas DOW para o controle térmico de espumas flexíveis

VORA Zzz 100 High Airflow Additive

VE convencional

Vora Zzz

Tecnologia de Gel Poliuretano

O que é espuma de ultra alta passage de ar e isso importa?
• Nova Tecnologia = alta
passage de ar

• O que é conforto?
• Umidade e temperatura
estar em um
determinado intervalo
(Human Comfort Model
from U-Berkeley)
• Acreditamos que alta
passagem de ar
aumenta o conforto.
• “Alta passage de ar não
importa ja que a
espuma fica
comprimida”

Espuma de baixa pass. de ar (<1 CFM)

Espuma de alta pass. de ar(3-4 CFM)

Nova Tecnologia(Ultra pass. de ar)
Visco (7-9 CFM)
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Propriedades mecanicas de espumas de Produção continua
New Technology
Visco

Control Visco

IFD @ 25% Deflection (lbf)

9.1

8.3

IFD @ 65% Deflection (lbf)

20.6

16.9

IFD @ 25% Return (lbf)
IFD Support Factor
IFD Hysteresis(%)
Air Flow (scfm)
Average Resiliency(%)
Tear Strength (lbf/in)
Ten. Strength (psi)
% Elongation

8.0
2.26
87
7.9
4
1.30
11.9
96

7.8
2.03
94
3.0
1.2
0.77
5.3
109

Density (lb/ft3)
90% CS (CT)

2.77
1.4

2.97
1.7

Properties

• Nós podemos obter um bom aumento do fluxo de ar, bem como resistência ao
rasgamento mantendo IFD e deformação a compressão (90%)
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Mas existe a questão…..
“O alto fluxo de ar de espuma não importa,
não há fluxo de ar, uma vez que espuma
esta comprimida?”
Isto é verdade? Para confirmar ou rejeitar
esta afirmação temos que ter dados….

K.Aou, Sep. 2016
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Medição da passagem de ar sob compressão
Equipamento de pass. de ar (ASTM)

(ASTM D3574 teste para aqui)

Tela de cobre de fundo

2 peças de espuma comprimida (
50% comp.)

Tela de cobre de topo

Compressão complete,
pronto para teste
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Passagem de ar sob compressão
Modified ASTM Air Flow (ft3/min)
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New Technology
Control Visco
Lower Air Flow Visco (TDI)

9
8
7

50% compression
(2 foams stacked)

6
5
4

67% compression
(3 foams stacked)

3
2
1
0
0%

20%

40%
60%
Compressive Strain

80%

100%

1.

Com a nova tecnologia, o fluxo de ar é mantido em níveis razoáveis de compressão.

2.

Diferença entre Control & Nova Tecnolgia aumenta sob compressão
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Como podemos atingir um conforto no sono?
• O que é necessário?
• Normalmente, quando estamos dormindo, espumas viscoelastica “esquentam” – o objetivo é
diminuir isso…
• Atingir uma determinada temperature e humidade relativa
Mattress
Temperature
Or %RH
Near Body

“Warm / Hot Sleep”
Zone of
Comfort

Low Air Flow
Visco Foams
Target Profile

Too Cool

Time Since Lying on Bed

Nós acreditamos que alta
passagem de ar pode ajudar
nessas metas
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O que a passagem de ar faria para o conforto humano?
Pontos de parâmetros que afetam onde é Zona-de-Conforto
• Temperatura do quarto
• Roupa
• Taxa metabólica
32 °C, 90%RH
• "Velocidade” do vento
• Maior fluxo de ar =
• Etc…
espuma mais respirável
que permite que o corpo
humano se auto-regular
(neste caso, esfriar mais
quando quente)
Nivel de umidade
Current Best

Temp.

New Technology foam

http://comfort.cbe.berkeley.edu/
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Nova tecnologia com superior absorção
Absorção mais rápida e por maior tempo pode ser observado nesta nova tecnologia.
Vista do fenómeno

New Technology
Visco foam

Absorção
vertical por 1 min.:
Current
Best
Reticulated
Nova Tecnologia (esquerda: 6 mm)
Espuma de controle (direita: 2 mm)
Visco foam
Foam
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Teste de passagem de umidade
Espuma VE convencional

Espuma VE com VoraZzz

Na situação sono real, a taxa de vapor de água libertado a partir do corpo humano pode ser muito menor em comparação com
esta condição de teste.
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conclusões
• Nova Tecnologia (Ultra passagem de ar) para espuma viscoelastica
mostrou melhores propriedades conforme abaixo enquanto manteve IFD e
densidade:
• Melhor passagem de ar
• Melhor resistência ao rasgo
• Sob compressão, mantém melhor passagem de ar quando comparada com
espuma VE convencional
• Superior Capacidade de Absorção em relação ao Controle (Visco), bem como
alta resiliência (HR) e espumas convencionais Flex

• Acredita-se que estas qualidades são benéficos para futuros desenhos de
colchão
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O que é um gel?
Os gels são materiais que possuam as propriedades coesivas dos
sólidos com as propriedades de transporte por difusão de líquidos.



gels poliméricos são criadas a partir de
dois componentes, uma rede e um
solvente



Os gels em que o solvente é água são
referidos como hidrogéis e incorporam
muitas das propriedades originais de
água



Se as ligações que seguram a rede de
gel em conjunto, são covalente e não
se dissociam são denominados como
géis permanentes



A rede de polímero em gel aprisiona o
solvente e pode ser considerado um
recipiente para a água, polióis e
plastificantes
DOW RESTRICTED

PU Gel: Sumário da Tecnologia
Tecnologia baseada em Plastificante
•

Plastificante
Tecnologia de Hidrogel

•

HYPOLTM

Tecnologia de não Plastificante
• Sem Plastificante

Controle de Umidade, Sem Palstificante
• Sem Plastificante
• Controle de Umidade
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PU Gel: Tecnologia baseada em Plastificante
Gel Poliuretano Plastificante : Esta tecnologia está em linha
com a tecnologia tradicional de PU de gel, que é
tipicamente caracterizada pela presença de uma matriz
elastomérica sólida, combinado com um componente nãoreactivo líquido. O componente não-reactivo atua como
plastificante, e é utilizado para amaciar a matriz
elastomérica PU.
Química:
• plastificante
• química plastificante compatível
• Formulas de dois componentes
• base MDI / TDI / Isocianatos alifáticos
• Apresentando PO / EO backbones +
plastificante + aditivos
• Cura: Média a temperatura ambiente

Caracteristica:
• transparência óptica: clara
• Shore dureza, escala OO: 19 - 30, muito
elevada suavidade gel PU
• Térmica / estabilidade dimensional: Alta
• transferência de umidade/Absorção: Baixa
• Tração (psi): 35,0
• Alongamento (%): 600
• Resistência ao rasgamento (lbf / pol): 4.0
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PU Gels: Tecnologia Hidrogel
Hidrogel é uma rede molecular macro reticulado feito de polímeros
hidrófilos, capazes de conter uma quantidade muito elevada de água (>
95% do seu peso total). É um sistema de dois componentes composto
por a rede polimérica e a fase de água absorvida. A estrutura 3D incha
por absorver água.

Química:
• tecnologia HYPOL TM propriedade Dow
• cadeias poliméricas em hidrogéis ligados de 2
maneiras:
• ligação cruzada permanente -> gel de química
• reticulação reversível (interações Van der Walls
, delimitadora de hidrogênio ...) -> gel física
• sistema 2K
• Fase A: TDI / MDI / IPDI
• Fase B: Fase Aquosa
• Cura: não exotérmica / ambiente a
temperatura média

TM Trademark of The Dow Chemical Company.

Caracteristicas:
• HYPOLTM com base TDI
• perfil de reatividade fácil de manusear on-line
(cura rápida)
• Oferece uma solução dinâmica aos requisitos
laminado e revestimento
• hidrogéis industriais e de consumo para aplicações
de cuidados de ar
• HYPOLTM base MDI
• gel forte - Boas propriedades mecânicas
• Aplicável na fabricação de hidrogéis e sistemas de
laminados / revestidos
• HYPOLTM base IPDI
• estável UV
• Aplicável na fabricação de cuidados pessoais /
home e aplicações industriais
• Plastificante: Não plastificante
• transparência óptica: opaco-claro
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PU Gel: Plasticizer Free Technology
PU Gels: Tecnologia
Hidrogel
Gel sem plastificante: um elastômero de poliuretano
super-macio, que atinge as suas propriedades
através da concepção de sua arquitetura molecular, e
sem o uso de qualquer tipo de plastificante.
Química:
• Livre plastificante
• Formulas de dois componentes,
• base MDI / TDI / Isocianatos
alifáticos
• Apresentando backbones de
poliéter
• Cura: temperatura ambiente

Eletronicos

Caracteristica:
• transparência óptica: clara
• Dureza (shore), escala OO: 30
• hidrofóbica
• Térmica / estabilidade
dimensional: Alta
• Lixiviação (em UV): Estável
• tração (psi): 0,2-30
• Alongamento (%): 450-600
• Rasgo (lbf / pol): 5.0 -6.0
• Redução de ruído: Alta

Assentos de
bicicletas

palmilhas

Assentos

PU Gel: Tecnologia de Gerenciamento de Umidade
Gel de controle de Umidade: Dow desenvolveu esta Tecnologia
de PU que permite que os fabricantes preparem combinações de
géis de PU de alta elasticidade com elevada suavidade, bem
como excelente retenção de forma e propriedades de controle
de umidade eficientes.
Química:
• Sem Plastificante
• não tóxico
• Poliol compatível / química Iso
• Formulas de dois componentes
• base MDI isocianatos
• Apresentando backbones PO / EO +
aditivos
• Índice de NCO: índice Tunable NCO

Caracteristica:
• transparência óptica: claro para opaca
• dureza, OO: ≥ 18 (ajustável)
• Hidrofilicidade: hidrofílico (pode ser
adaptado para atender às necessidades
de aplicação)
• Lixiviação (em UV): Estável
• Gestão de umidade: ajustável
• tração (psi): 32,0 ~
• Alongamento (%): 400
• Rasgo (lbf / pol): 4-5,5
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Comparação de geis
Novos pré- polimeros oferecem um incremento térmico em
termos de controle e respirabilidade!

DOW método para medição de temperatura

• HYPOLTM tecnologia que melhora a eficiência do
resfriamento
• HYPOLTM gels - toque frio
• Nova Espuma HYPOLTM – alta respirabilidade &
conforto

Aplicação de calor por 1 h
Temperatura

Tecnologias

espuma VE padrão 56 C

Gel padrão sem
plastificante
Hypol 45 C

Hypol gel 38  C

Valor
Mais durável e controle de umidade e calor
(arrefecimento e respirabilidade) do que as
alternativas

Nota: todas as amostras
com massa equivalente

Tempo
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conclusões

Summary

 tecnologia do gel da Dow PU, apresenta géis com alta elasticidade,
excelentes propriedades de retenção de forma e de compressão, disponível
em:
•
larga gama de dureza
•
transparente a opaco
•
hidrófoba para hidrófilo
•
controle - umidade, resistência UV, redução de ruído antibacteriano

 Nova tecnologia de gel de PU não requer o uso de plastificantes ou outros
ingredientes não-reactivos para atingir as suas propriedades.
 tecnologia de ‘controle de umidade' da Dow permitiu concepção de soluções
de controle de umidade para aplicação de conforto específico

 Dow acredita que desenvolveu a capacidade de teste e de projetar géis para
atender às necessidades dos clientes
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