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Nosso desafio e compromisso  -  Zero ODP ,   Baixo GWP      

The ozone layer: protecting our 

atmosphere for generations to come: 

UNEP 

Camada de ozônio: Proteger o meio 

ambiente para as geraçoes futuras : 

UNEP 



• Fatores que atuam na transferência de calor em espuma de PU   

 

    

   

  kfoam =    kg     +     ks     +     kr  
 

• Condutividade na mistura de gases no interior das celulas  (kg) 

• Condutividade na estrutura da matrix do polimero  (ks ) 

• Radiação entre as paredes das celulas (kr) 

Condutividade  Térmica 

 ~ 60%  ~ 20%  ~ 20% 



Características do Agente de Expansão [AE]  “ideal”  

Enfoque técnico     
   Condutividade térmica [Lambda]   baixa  
   Não inflamável  
   Soluvel e estável na mistura de poliois  
   Ponto de ebulição levemente acima da temperatura ambiente  
   Calor latente de  vaporização   baixo 
   Coeficiente de difusão   baixo   
   Solubilização na matrix do polimero   baixa  
 
Enfoque meio ambiente sustentabilidade   
   PDO – Pontentical de destruição de ozônio   baixo  [ Zero ODP ]   
   Potencial de Aquecimento Globa l    baixo GWP  
   Melhor balanço na  eficiência enérgetica [cadeia  toda ]   
 
Enfoque econômico 
   Menor custo por unidade  
   Menor custo de espuma  por unidade   [do agente de expansão  modificação de planta ]    
   Menor custo aplicado por unidade de equipamento  



A escolha do Agente de expansão [AE]  “ideal ”     

A escollha  do AE “ ideal ”  Impacto direto no custos & desempenho  da espuma. Deve 
ser uma decisão estratégica que considere  dimensões de planta e volume processado de 
espuma bem como o padrão de exigência dos equipamentos produzidos 
 
Processabilidade , Manuseio   Fluidez e latitude de temperatura, investimento em planta 
 
Condutividade Térmica   Eficiência energética & isolamento térmico  
  
Estabilidade Dimensional    Baixa densidade aplicada  vs temperatura de operação  
 
EH&S   Toxicidade, higiene industrial, risco de operação, capacitação de pessoal  
 
Inflamabilidade & classificação  AE  inflamáveis podem dificultar a aprovação em certos 
testes ao fogo e limitar participação em negócios importantes além dos custos elevados de 
investimentos   
 



Agentes de Expansão  potenciais para eliminação de  HCFC 141b  



Eliminação de HCFC 141b -  Resumo de propriedades das espumas   



Eliminação de HCFC 141b -  Densidade moldada e lambda  



Eliminação de HCFC 141b – Densidade moldada & Res Compressão    



Conclusão  -  Aspectos favoráveis do uso de Água e HFO para eliminar HCFC 141b    

 
Água como AE  
   Baixo Custo do AE   
   Baixo investimento em planta  para coversão  
   Tecnologia com ZERO PDO  e baixo GWP 
   Propriedades da espuma satisfatórias , considerando-se  eficiência energética não critica  
   Custo benefeciio de espuma versus aplicação  bastante competitivo   
 
 
HFO como AE   
   Investimento praticamente Zero para sua implementação   
   Tecnologia com ZERO PDO  e baixo GWP 
   Tecnologia de fácil implementação   
   Espumas com propriedades superiores versus  todos os AEs    
   Espumas com excelente eficiência energética    
   Potencial para redução de densidade versus  outras tecnologias 
   Combinado com H2O oferece alternativa de bom desempenho com custo viável  
     
     



Contatos:   
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The ozone layer: protecting our atmosphere for generations to come. Photo: UNEP 

MUITO OBRIGADO !    


