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Espumas Estruturais e Compósitos 

Termoplásticos de Alto Desempenho 

para Aplicações Aeronáuticas  

André Bueno 
Sales Development Manager 

Advanced Transportation 

FEIPLAR – Nov/2014 
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Reaching New Heights Together 

Boeing-Solvay Innovation Day 

September 16, 2014 

Contagem regressiva para o primeiro 

vôo ao redor do planeta movido 

exclusivamente à energia solar   
107 days 

Zero  
Emissões 

2,3 t 
Peso Total  

> 17,000  
Células Solares 

4 x 260 Wh/Kg 
Densidade de Energia  

das Baterias  

 

 > 6,000 Peças 
Produzidas com  

materiais da Solvay 
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“Nós sempre operamos impondo um senso 

de progresso contínuo às nossas mentes.”  

 
Ernest Solvay 

Fundador da Solvay 

“Com seu pioneirismo, os exploradores do século passado 

desafiaram os limites do impossível . Hoje, a motivação para 

novas descobertas deve continuar , com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida em nosso planeta.” 

 

Bertrand Piccard  

Co-Fundador do Projeto Solar Impulse 

Auguste Piccard 

Ernest Solvay 

Parceria | Inovação | Excelência Científica 
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Mudanças  
Climáticas 

Escasses de  
Recursos 

Próximo 1 bilhão  
de Consumidores 

Saúde e  
Bem-estar 

Megatendências  

Entre as 10 maiores empresas químicas em 

mercados desenvolvidos 

90% das vendas geradas por negócios 

posicionados entre os 3  maiores competidores 

globais   

Presença global, com 40% das vendas em 

países com altas taxas de crescimento  

Atuação em mercados diversificados, o que 

reduz os impactos dos ciclos econômicos  

Inovação focada em desenvolvimento 

sustentável 

Empresa comprometida com excelência 

operacional 

Nossa Capacidade de Resposta 

Foco em Soluções para Grandes Desafios 
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Líder Global em Química Sustentável 

América  

do Norte 

25% 

 

Europa 

33% 

América 

Latina 

11% 

Ásia-

Pacífico  & 

Outros 

31% 

Faturamento Líquido 
€9.9 bn 

REBITDA 

€ 1,663 m 

Lucro Líquido 
€ 422 m 

Fluxo de Caixa 
€ 524 m 

Invest. Bens de Capital 
€ 708 m 

Investimento em P&D 
€ 237 m 

2013 

Figures represent % of 2013 net sales  

(pro-forma ChemLogics sales) 
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Soluções da Solvay para a Indústria Aeroespacial 

Energia | Estruturas | Segurança e Confiabilidade | Conforto  
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A “Caixa de Ferramentas” da Solvay Specialty Polymers  
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Otimização Multi-Dimensional em 

Aplicações Aeroespaciais 
 

Redução de Peso & Resistência Mecânica 

Isolamento Elétrico, Acústico & Térmico 

Interiores & Estruturas Fáceis de Limpar 

Alto Desempenho em Testes FST 

Resistência Térmica & Química 

Água & Óleo-repelência 

Proteção Contra Corrosão 

Rádio-transparência  

Resistência à Fadiga  

Transferência Térmica  

Tenacidade  

Elasticidade 

Vedação  

Cores 
  

 

Plataformas Tecnológicas para o Setor Aeroespacial 

• Solef® PVDF - Aglutinantes & Espumas 

• Ajedium™ - Filmes (ECTFE, PEEK, PEI, ...) 

• Radel® PPSU - Resinas & Espumas 

• Virantage® PESU - Modificadores de Impacto  

• KetaSpire® PEEK & AvaSpire® PAEK - Resinas 

• Torlon® PAI - Resinas e Materiais Semi-Acabados 

• Ixef ® PARA - Resinas 

• Tecnoflon® FKM & FFKM - Elastômeros 

• Galden® PFPE - Fluidos  

• Hyflon® PFA & MFA®, Algoflon® PTFE - Fluoropolímeros 

• Aonix UltraMaterials™ - Compósitos Termoplásticos 
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• Características  

- Material termoplástico  

- Espuma com células fechadas 

- Densidade: 50 kg/m3 (0,05 g/cm3) 

- Compatível com normas FST 

- Resistente ao Skydrol® 

• Integração de Funções   

- Permite a combinação de múltiplas funções em uma só 

peça (ex. Duto de ar + isolamento térmico/acústico + 

vedação + fixação)  

- Geometrias 3D: clips, encaixes sob-pressão, dobradiças, 
ângulos negativos 

- Possível “sobre-moldagem” de elementos de fixação 
metálicos 

• Benefícios 

- Redução do tempo de montagem 

- Redução de peso 

- Redução de desperdícios em relação a peças usidadas a 
partir de blocos de espuma 

Moldagem de Peças em Solef ® PVDF  em 1 Estágio 
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Processo de Moldagem “Steam Chest” 

“Pérolas” expandidas são moldadas em peças 3D 
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Radel® PPSU (Polifenil-Sulfona)   

• Utilizado há mais de 20 anos para fabricação de componentes do interior de 
cabines de aeronaves da Airbus e da Boeing  

- BMS 8-328E – PPSU-based thermoplastic 

• Compatível com as normas mais rigorosas de FST  

- FAA: FAR 25.853 (a) & (d) 

- Boeing: BSS 7238 e BSS 7239 

• Excepcional tenacidade   

• Excepcional estabilidade em ambientes quentes e úmidos 

- - 40°C a 204°C  

• Alta resistência química 

- Skydrol® 

- Produtos de limpeza 

- Inseticidas 
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As resinas e as espumas de PPSU compartilham as principais características 
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Espuma Radel® PPSU: Principais Atributos 

Foam Radel® R1050 – DMTA (E’ and height of sample) 

• Faixa de densidade: 40 kg/m3 a 200 kg/m3 

• Alta resistência específica e excelente  

tolerância ao dano 

• Alta estabilidade dimensional 

• Propriedades isotrópicas 

• Termoformável, com deformação e  

contração pós-processamento muito baixas 

• Baixa absorção de resina quando usada  

para a produção de painéis sanduíche   

• Baixa absorção de umidade 

• Excede os requerimentos da norma FAR 25.853  

• Manutenção das propriedades mecânicas até 

180°C  

• Elevada resistência química 

• Baixo CLTE e baixa condutividade térmica 

(isolamento térmico) 
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• Propriedades mecânicas isotrópicas oferecem 

liberdade de design  

• Células fechadas reduzem a absorção de resina 

• Fácil conformação em peças com geometrias 

relativamente complexas 

• Baixa quantidade ou mesmo ausência de 

adesivo para a união das camadas 

• Superfície “sólida” reduz número e tempo de 

operações secundárias 

- Preenchimento de bordas desnecessário 

- Ausência do "efeito telégrafo", resultando em 

uma superfície altamente regular 

- Menor quantidade de adesivo para fixação de 

insertos 

• Intrinsicamente mais tolerante ao dano  
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Espuma Radel® PPSU em Painéis Sanduíche  

S
tr

e
s
s
 

Strain 

Strain 

Mais amigável no processamento e mais tolerante ao dano (durante o uso) em 

relação a estruturas honeycomb (colméias) 

• Construção 

• Núcleo: Radel® R-1050 

• Prepregs de resina fenólica 

• Dimensões: 30 x 30 cm; Espessuras (núcleo): 7.7 e 15 mm  

• Protocolo: 

- 15 min @ 80°C; 75 min @ 135°C; 22 kN (= 3.5 bar) 

- 15 min @ 80°C; 75 min @ 135°C; 30 kN (= 5.0 bar) 

 

• Amostras 

 

 

curing < 160°C 

Painél Sanduíche – Testes de Aderência entre Camadas   
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Resultados 
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* 

* Colméia em papel de Aramida 

Aramide 

Resistência ao Impacto – Queda de Dardo 
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• Peso do Dardo: 3.2 kg 

 

Altura 

 

 

 

     

0.2 m 

 

 

 

 

 

 

 

0.4 m 

• Ø dardo: 20 mm 

 
• 2 Camadas de resina  

fenólica c/ FV de cada lado 

Espuma Radel® PPSU (50 kg/m³)   Colméia de Aramida (64 kg/m³) 

A espuma de Radel ® PPSU supera o desempenho da colméia de aramida 

mesmo com um peso aprox. 20% mais baixo  



11/26/2014 

9 

• Técnicas possíveis para fabricação dos 

painéis 

- “Vacuum bagging”  

- RTM  

- Infusão 

• Fácil corte, soldagem, colagem e 

conformação 

• Conformação em baixas ou altas 

temperaturas 

• Compatível com “skins” termoplásticas,  

termofixas e diferentes adesivos (quando 

necessário)  

Fabricação e Conformação de Painéis Sanduíche 
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Plataformas Tecnológicas para o Setor Aeroespacial 

• Solef® PVDF - Aglutinantes & Espumas 

• Ajedium™ - Filmes (ECTFE, PEEK, PEI, ...) 

• Radel® PPSU - Resinas & Espumas 

• Virantage® PESU - Modificadores de Impacto  

• KetaSpire® PEEK & AvaSpire® PAEK - Resinas 

• Torlon® PAI - Resinas e Materiais Semi-Acabados 

• Ixef ® PARA - Resinas 

• Tecnoflon® FKM & FFKM - Elastômeros 

• Galden® PFPE - Fluidos  

• Hyflon® PFA & MFA®, Algoflon® PTFE - Fluoropolímeros 

• Aonix UltraMaterials™ - Compósitos Termoplásticos 
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Uma nova classe de materiais compósitos baseados em  

sulfonas, imidas e poliamidas aromáticas 
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Epoxy 

 

 

 

UltraMaterials TM 

 

 

 

 

PEEK 

 

 

 

spacer 
Alto Desempenho 
 
Redução de Custos 
 
Ciclos Rápidos 

 

PEKK 

 

 

 

Ultra-S / Ultra-I * 

Tecnologia para Ciclos Rápidos 

* UltraMaterials TM 

- Ultra-S: Formulações baseadas em Sulfonas 
- Ultra-I:  Formulações baseadas em Imidas  

20 

Comparação de Propriedades de Diferentes Materiais Compósitos 
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Adequação dos UltraMaterialsTM a Diferentes Aplicações Aeronáuticas 

Superfícies com acabamento Classe-A;  

Tecnologia permite pintura, sobremoldagem e in-mold decoration das peças conformadas 
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Obrigado!  

Contato:  

André Bueno 

(11) 9 9648-7090 

andre.bueno@solvay.com 
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Safety Data Sheets (SDS) are available by emailing us or contacting your sales 

representative. Always consult the appropriate MSDS before using any of our products. 

Neither Solvay Specialty Polymers nor any of its affiliates makes any warranty, express or 

implied, including merchantability or fitness for use, or accepts any liability in connection 

with this product, related information or its use. Some applications of which Solvay’s 

products may be proposed to be used are regulated or restricted by applicable laws and 

regulations or by national or international standards and in some cases by Solvay’s 

recommendation, including applications of food/feed, water treatment, medical, 

pharmaceuticals, and personal care. Only products designated as part of the Solviva® 

family of biomaterials may be considered as candidates for use in implantable medical 

devices. The user alone must finally determine suitability of any information or products for 

any contemplated use in compliance with applicable law, the manner of use and whether 

any patents are infringed. The information and the products are for use by technically 

skilled persons at their own discretion and risk and does not relate to the use of this 

product in combination with any other substance or any other process. This is not a license 

under any patent or other proprietary right. 

All trademarks and registered trademarks are property of the companies that comprise the 

Solvay Group or their respective owners.  

© 2014, Solvay Specialty Polymers. All rights reserved. 

www.solvay.com 
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