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DISPOSITIVO PARA AVALIAÇÃO DA FORÇA DE ADESÃO ENTRE POLÍMEROS 
SOBREINJETADOS, METAIS, MADEIRAS E UNIÕES HIBRIDAS ENTRE 
POLÍMEROS, METAIS, MADEIRAS UNIDOS POR ADESIVOS E DEMAIS 
PRODUTOS APERFEIÇOADOS  
[0001]  A presente invenção refere-se a um processo para avaliação da força 

adesiva entre polímeros sobreinjetados in situ ou mesmo produzidos 

separadamente, bem como a união de metais similares ou dissimilares, madeiras e 

uniões hibridas de polímero/compósitos, polímero/madeira, polímero/metais, 

madeira/metais e outros sistemas binários unidos com adesivos. Compreende um 

dispositivo de medição da força de adesão de qualquer sistema de base polimérica, 

ou ainda de materiais compósitos, sobreinjetados em função de propriedades e 

condições específicas aperfeiçoadas tais como temperatura de processamento, 

condições de resfriamento, área superficial, topologia da superfície, tensão 

superficial, densidade, atmosfera empregada, compatibilidade de materiais, locais de 

injeção, a inclusão ou não de aditivos, grau de cristalinidade, cinética de 

cristalização, radicais livres, polaridade, etc. O dispositivo aplica-se também para a 

união de metais, madeiras, sistemas híbridos que utilizam metal/polímero, 

metal/madeira, polímero/madeira sempre que unidos via utilização de adesivos de 

contato. Tal dispositivo visa selecionar produtos com características de qualidades 

superiores, capaz de conferir produtos elaborados a partir da confecção, por 

exemplo, por sobreinjeção, resultando em produtos acabados e produzidos a partir 

desta invenção, mesmo quando adicionados outras componentes a tais sistemas, e 

um processo de mensuração da adesão superficial que pode indicar melhores 

produtos resultantes aperfeiçoados.  

[0002] Mais particularmente a invenção refere-se tanto a mensuração quanto 

caracterização de novos produtos de matriz polimérica e/ou de compósitos e se 

destaca pela qualidade superior do produto e custos de fabricação reduzidos, 

principalmente para grandes lotes. O dispositivo aplica-se também na mensuração e 

caracterização a partir da união de metais, madeiras, sistemas híbridos que utilizam 

metal/polímero, metal/madeira, polímero/madeira sempre que unidos com a 

utilização de adesivos de contato. Mais especificamente a invenção se refere à 

elaboração de um dispositivo específico para mensuração do grau de adesão devido 

à facilidade de fabricação e montagem de materiais compósitos e/ou poliméricos via 
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processos de injeção multimaterial, que permite uma redução significativa em 

operações de montagem e tempos de ciclos de produção. 

[0003] Tal inovação visa à elaboração de um dispositivo que mensura a adesão 

entre polímeros, materiais compósitos ou ainda a vinculação de ambos, bem como 

metais, madeiras, além de sistemas híbridos que utilizam metal/polímero, 

metal/madeira, polímero/madeira, pois tal adesão pode ser considerada como uma 

soma de forças de origem mecânica, ou quaisquer outras de origens física e química 

que se sobrepõem e se influenciam umas às outras. 

[0004] Tal processo abrange uma nova maneira de se mensurar adesão entre 

materiais de base polimérica ou ainda de compósitos envolvendo metais, polímeros, 

madeira e híbridos de todos estes, auxiliando na compreensão do mecanismo de 

adesão entre estes materiais e, por conseguinte, a energia necessária para separá-

los, conhecimento indispensável na elaboração de tais produtos, sobreinjetados ou 

meramente unidos via adesivos, quando for o caso. 

CAMPO DE APLICAÇÃO 
[0005] A presente invenção será aplicada na medição da força de adesão de 

qualquer sistema de base polimérica, materiais compósitos, sobreinjetados, na união 

de metais, madeiras, sistemas híbridos que utilizam metal/polímero, metal/madeira, 

polímero/madeira sempre que unidos via utilização de adesivos de contato. 

ESTADO DA TÉCNICA 
[0006]  Ao longo dos últimos anos, uma ampla variedade de processos de injeção 

multimaterial surgiu devido à facilidade de fabricação, permitindo a redução 

significativa em operações de montagem e tempos de ciclo de produção. São cinco 

os processos de injeção multicomponente mais conhecidos, sendo esses: Co-

injeção (Co-Injection), Molde Sanduíche (Sandwich molding), Bi-injeção (Bi-

Injection), Sobremoldagem (Overmolding) e Injeção Multi-estágios (Multi-Shot 

molding). O processo é importante para combinar várias características no mesmo 

componente, a fim de aumentar sua funcionalidade, como combinações de 

resistência mecânica e sensação de toque, amortecimento contra vibrações ou 

impactos, ou fatores estéticos como brilho e rugosidade. Também é amplamente 

utilizado para a fabricação de peças rígidas, onde materiais mais dúcteis são 

sobremoldados para proporcionar grandes deformações sem danos visíveis. Esta 

tecnologia se destaca pela qualidade superior do produto e custos de fabricação 
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reduzidos, principalmente para grandes lotes. No entanto, a presença de um 

componente já moldado durante a segunda fase, e inclusive em fases subsequentes 

de moldagem, torna esta tecnologia diferente do processo de moldagem por injeção 

tradicional. Muitas razões podem contribuir para problemas de fabricação; estes 

motivos incluem incompatibilidade material, as interações entre os sistemas de 

refrigeração para as diferentes fases, a localização dos pontos de injeção, 

temperatura de processamento dos polímeros e problemas no sistema de ejeção. A 

ligação que ocorre entre dois polímeros pode ser considerada como basicamente 

uma soma de forças de origem mecânica, mas outras fontes de origens física e 

química também podem se sobrepor e influenciar umas nas outras. Estes fatores 

têm ampliado a gama de estudos a respeito desta tecnologia; no entanto, a 

quantidade de informações encontradas a respeito desse método ainda é limitada, 

principalmente no estudo do mecanismo de adesão de polímeros e a energia 

necessária para separar os corpos. 

[0007]  Em particular, a invenção consiste em propor um dispositivo para medir a 

força de adesão de materiais poliméricos, bem como entre metais, madeiras, 

compósitos híbridos destes unidos por meio de adesivos ou pelo processo de 

injeção multicomponente. Em particular, no processo de união de polímeros e 

compósitos poliméricos, pelo processo injeção multicomponente, que não utiliza 

adesivo estrutural, utiliza-se um corpo de prova com geometria que permite a injeção 

sobreposta de materiais. Tal região de intersecção da área sobreposta entre os 

materiais injetáveis pode variar de 10 a 450 mm2, sendo, portanto, possível 

submeter às partes sobremoldadas uma tensão de cisalhamento adequada para 

verificar a força de adesão entre dois objetos, sejam eles apenas polímeros, 

materiais compósitos ou uma mistura de ambos. 

[0008] Existem poucas metodologias associadas ao estudo da força de adesão de 

materiais poliméricos e, uma norma bastante utilizada para avaliar a resistência da 

união de materiais é a “T” Peel Test - ASTM D1876 (Teste de Descolamento tipo “T”) 

com as suas variações de métodos como: Floating roller or (without rollers) moving 

table; Floating roller (115 degrees); Peel wheel; 180 degree peel e T peel.  

[0009]  Diante disto, a proposta desta patente é propor um dispositivo para medir a 

força de adesão de materiais. A inovação tecnológica compreende de um 

dispositivo, baseado na norma ASTM D 905-08 que prende as partes sobreinjetadas 
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e pode ser adaptado a qualquer máquina universal de ensaios. A imagem da Figura 

1 apresenta o dispositivo na vista isométrica explodida. Para implementar esta 

proposta é necessário um molde baseado na ISO 527, com geometria que permite a 

injeção sobreposta de materiais. A Figura 2 ilustra o corpo de prova obtido pelo 

processo de sobreinjeção também conhecido como “overmolding”. A presente 

invenção refere-se a um dispositivo que permite inserir o corpo de prova 

sobremoldado, baseado na ISO 527, com uma região de intersecção que pode 

variar de 10 a 450mm2 e submeter às partes sobremoldadas a uma tensão de 

cisalhamento para verificar a força de adesão entre dois polímeros, metais, madeiras 

ou componentes híbridos destes. 

[0010]  O dispositivo, do tipo cofre, contém duas placas com cavidades projetadas 

para alojar as partes opostas do corpo de prova sobreinjetado, podendo acomodar 

uma área de até 450 mm2 de intersecção. Quando as duas placas cavidade são 

submetidas ao ensaio de tração em máquina universal de ensaios elas deslizam no 

interior do dispositivo forçando o cisalhamento da amostra na região de união. O 

cofre ilustrado na Figura 3 possui a função de orientar o deslizamento das placas e 

evita a resultante “M” (Momento Fletor) que é igual à Fr (ou seja, a Força 

Resultante), conforme ilustração da Figura 4, evitando assim esta variável. A força 

de atrito gerada pelo deslizamento das placas no interior do cofre pode ser medida 

com o ensaio do dispositivo sem a peça injetada ou ser desprezada quando for 

realizado um ensaio comparativo de amostras, pois atuará da mesma maneira em 

todos os corpos de prova. A partir deste dispositivo, o material produzido pode ser 

submetido a um ensaio de tração em máquina universal de ensaios, e as placas do 

dispositivo permitem o deslizamento numa cavidade, favorecendo o cisalhamento da 

amostra na região de união. Tal dispositivo pretende contribuir para avaliação 

quantitativa da força de adesão de polímeros obtidos pelo processo de injeção 

multicomponente, verificando assim a influência dos parâmetros de injeção nas 

propriedades de adesão e contribuindo para a compreensão sobre compatibilidade 

entre materiais injetáveis de base polimérica, compósita ou uma mistura de ambos. 

Testes realizados com um protótipo, seguindo as dimensões apresentadas na Figura 

1, e diversos materiais de análise mostraram excelentes resultados, permitindo o 

melhoramento de composições ao se variar diversos parâmetros, tanto de 

composição (compatibilidade de materiais, inclusão – ou não – de aditivos, entre 
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outros) quanto de processamento (temperatura, atmosfera, condições de 

aquecimento e resfriamento, área superficial, densidade, locais de injeção, entre 

outros). 

[0011]  Os principais obstáculos na obtenção de melhores adesões em elementos 

sobreinjetados de natureza compósito-polimérico estão associados a dificuldades de 

dispersar as fibras homogeneamente, limite de temperatura de processamento da 

fibra para evitar degradação, atmosfera empregada, condições de aquecimento e 

resfriamento, área superficial, densidade, compatibilidade de materiais, locais de 

injeção, a inclusão ou não de aditivos ao produto, visando por exemplo a 

modificação na superfície para incrementar a adesão, são variáveis importantes 

desta invenção. Desta forma, a análise do grau de adesão entre materiais 

sobreinjetados compreende uma etapa importante na presente invenção quando o 

intuito é a produção de materiais com características superiores. Isto porque a 

composição de tais materiais em si é heterogênea, e nem todos os seus 

constituintes apresentam características necessárias ou desejadas para a obtenção 

de melhores produtos: por exemplo, materiais poliméricos sobreinjetados com 

características de superfícies diversas – sejam polares ou apolares, ou ainda a 

aplicação de um gradiente de temperatura durante o processamento por 

sobreinjeção. Ainda, devido à sua natureza e forma de obtenção, no seu estado 

natural, sistemas de base compósita são contaminados por impurezas e por outros 

materiais que podem enfraquecer suas características principais – como compósitos 

poliméricos com conteúdo, por exemplo, de fibras naturais. Dependendo das 

aplicações industriais a que se destinam, os sistemas sobreinjetados após sua 

elaboração, necessitam de testes quantitativos sobre seu grau de adesão, e a 

presente invenção permite realizar todas estas modificações, visando a obtenção de 

produtos de qualidade.  

[0012] O “T” Peel Test (Teste de Descolamento Tipo “T”) é realizado entre dois 

materiais ligados entre si obtidos por sobreinjeção ou com o uso um adesivo onde o 

substrato tanto pode ser flexível ou rígido. Em geral o objetivo de um teste de 

arrancamento é determinar a força de aderência do material sobre um substrato ou a 

força da ligação adesiva entre dois materiais. Esta força pode ser referida como a 

“medida de aderência” de um material, uma vez que é a medida da resistência de 

separação de dois constituintes. Este valor medido pode, então, ser utilizado para 
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determinar se a ligação adesiva é suficientemente forte para a aplicação em 

processos de união der materiais obtidas pelo processo de injeção multicomponente 

ou através da aplicação de um adesivo de contato. O teste Tipo “T” (T-Peel) consiste 

em um tipo de teste de tração realizado entre dois materiais que foram unidos entre 

si e colocadas em um dispositivo de tal forma que a área ligada sobressai 

horizontalmente assemelhando-se a configuração em forma de “T”. Os testes de 

arrancamento tipo “T peel Test” mais conhecidos são realizados a 90 e 180 graus, 

que são similares, exceto que a área ligada entre os materiais, onde o material é 

colocado no primeiro caso horizontalmente e no segundo caso verticalmente entre 

as garras teste de arrancamento, de modo a formar uma forma de configuração em 

“L”. 

[0013] A ISO 527-1/-2 determina um método de teste para ensaios de tração, 

especificando os princípios gerais para determinar as propriedades de tração de 

plásticos e compósitos de plástico sob condições definidas. Vários tipos diferentes 

de corpo de prova são definidos para atender diferentes tipos de materiais que são 

detalhados em partes subsequentes da ISO 527. Os métodos são utilizados para 

investigar o comportamento sob tração das amostras de teste e para a determinação 

da resistência à tração, módulo elástico e outros aspectos da relação de tração 

tensão / deformação de acordo com as condições definidas para o ensaio.  

[0014] A norma ASTM D 905-08 compreende um método de ensaio que abrange a 

determinação comparativa da resistência ao cisalhamento de ligações adesivas 

utilizadas para a colagem de madeira e outros materiais semelhantes. O teste é 

realizado em um padrão específico sob condições determinadas de preparação, 

condicionamento e carregamento. Este método de ensaio destina-se principalmente 

como uma avaliação de adesivos para madeira.   

[0015] A mensuração do grau de adesão entre materiais poliméricos já pode ser 

considerada uma prática centenária, pois refere-se a um processo básico de estudos 

de adesão similares a outros materiais, tendo como por exemplo os materiais 

metálicos. Sabe-se que a tecnologia de injeção multicomponente foi criada pela 

Empresa Arburg em 1961 com a finalidade de injeção de peças multicores. Esta 

tecnologia ganhou impulso na indústria automotiva e posteriormente foi adotada 

para combinação de materiais de diferentes famílias. A partir da necessidade de 

avaliar a força de união de materiais poliméricos foram criadas séries de normas e 
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dispositivos para mensurar a energia necessária para separar os corpos. Os ensaios 

normatizados mais utilizados para ensaios de adesão entre materiais são:  

i) ASTM D1876 - Standard Test Method for Peel Resistance of Adhesives (T-

Peel Test), ou Teste de descolamento tipo “T” que consiste em um teste de 

tração realizado em dois materiais que foram unidos entre si e colocados em 

um dispositivo de tal forma que a área ligada sobressai horizontalmente 

assemelhando-se a configuração em forma de “T”. 

ii) ASTM D905 - Strength Properties of Adhesive Bonds in Shear by 

Compression Loading. Consiste em um Método de Teste Padrão para avaliar 

as propriedades de resistência do adesivo em cargas de cisalhamento por 

compressão. Este método é geralmente utilizado para avaliar a colagem de 

madeira, e outros materiais semelhantes, em carga cisalhante por 

compressão das partes. 

iii) ASTM D 1002 - Standard Test Method for Apparent Shear Strength of Single-

Lap-Joint Adhesively Bonded Metal Specimens by Tension Loading (Metal-to-

Metal). É um Método de Teste Padrão para avaliar a força de cisalhamento 

entre juntas de metal coladas por adesivo através do esforço de tensão 

(Ensaio de Tração).  

iv) DIN EN 1465 - Adhesives – Determination of tensile lap-shear strength of 

bonded assemblies. Norma aplicada na determinação da resistência ao 

cisalhamento por tração de conjuntos ligados por adesivos. 

[0016] Apesar de limitações, outras normas também podem ser adaptadas para 

teste de adesão entre polímeros, entre elas podemos destacar: 

i) ASTM D906 - Strength Properties of Adhesives in Plywood Type Construction 

in Shear. 

ii) ASTM D2293 - Creep Properties of Adhesives in Shear by Compression 

Loading. 

iii) ASTM D2294 - Standard Guide for Use of Adhesive-Bonded Single Lap-Joint 

Specimen Test Results. 

iv) ASTM D2295 - Strength Properties of Adhesives in Shear by Tension Loading 

at Elevated Temperatures. 

v) ASTM D2339 - Strength Properties of Adhesives in Two-Ply Wood 

Construction in Shear. 
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vi) ASTM D2557 - Tensile-Shear Strength of Adhesives in the Subzero 

Temperature Range from -267.8 to -55 C. 

vii)  ASTM D2919 - Determining Durability of Adhesive Joints Stressed in Shear 

by Tension Loading. 

viii)  ASTM D3163 - Determining Strength of Adhesively Bonded Rigid 

Plastic Lap-Shear Joints in Shear. 

ix) ASTM D3164 - Strength Properties of Adhesively Bonded Plastic Lap-Shear 

Sandwich Joints in Shear. 

x) ASTM D3165 - Strength Properties of Adhesives in Shear Single-Lap-Joint 

Laminated Assemblies. 

xi) ASTM D3166 - Fatigue Properties of Adhesives in Shear by Tension Loading 

(Metal/Metal). 

xii)  ASTM D3528 - Strength Properties of Double Lap Shear Adhesive Joints by 

Tension Loading. 

xiii)  ASTM D3931 - Determining Strength of Gap-Filling Adhesive Bonds in 

Shear by Compression. 

xiv) ASTM D4027 - Measuring Shear Properties of Structural Adhesives by 

the Modified-Rail Test. 

xv)  ASTM D4498 - Heat-Fail Temperature in Shear of Hot Melt Adhesives. 

xvi)  ASTM D4501 - Shear Strength of Adhesive Bonds Between Rigid 

Substrates by the Block-Shear Method. 

xvii) ASTM D4562 - Shear Strength of Adhesives Using Pin-and-Collar Specimen. 

xviii)  ASTM D5656 - Thick-Adhered Metal Lap-Shear Joints for the Stress-

Strain Behavior. 

xix)  ASTM D5868 - Lap Shear Adhesion for Fiber Reinforced Plastic (FRP) 

Bonding. 

xx)  ASTM D6463 - Time to Failure of Pressure Sensitive Articles under 

Sustained Shear Loading. 

xxi)  ASTM F2255- Strength Properties of Tissue Adhesives in Lap-Shear by 

Tension Loading. 

[0017] Portanto, na breve literatura existente relacionada ao tema, a análise do grau 

de adesão entre materiais de base polimérica e/ou compósitos é apresentada de 

forma limitada em qualidade e quantidade. Observamos ainda que para 
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componentes obtidos através do processo de injeção multicomponente onde a união 

dos materiais ocorre sem a adição de um adesivo de contato não há norma 

especifica, que num futuro poderá se basear nesta particular proposta. Pode-se 

citar, conforme demonstrado a seguir, algumas patentes que vinculam materiais de 

natureza polimérica para situações bastante especiais. 

[0018] A patente US 4263811 - An Adhesion Test Instrument (Instrumento para 

Teste de Adesão) visa a medir a tensão normal necessária para remover uma haste 

aderida a um substrato termoplástico. O método limita-se a uma rápida simulação 

das condições essenciais presentes durante a formação da ligação entre uma 

superfície de carga mineral e um polímero como substrato.  

[0019] Referente à patente US 8667844 B1 - Ultrasonic Scalar Adhesion Test 

Apparatus and Method for Paints and Finishes, a mesma descreve um método para 

testar a aderência dos revestimentos em substratos através da emissão de 

ultrassom. O método é indicado à análise de finas camadas de revestimentos. O 

mesmo ocorre com a patente US 5454260 - A Non Destructive Adhesion Testing, 

que testa a adesão de revestimentos em substratos através de um jato de água 

supersônico impingido contra o revestimento. Neste caso a intensidade do impacto 

do jato é fixada a uma predeterminada “intensidade de falha” com um nível mínimo 

aceitável de adesão. Já a patente de número US 6918305 B2 - Test for Measuring 

Adhesion of Polymer Binders to a Heated Metal Surface, sugere um método que é 

utilizado para medir a adesão de um polímero com uma superfície de metálica 

aquecida. O substrato revestido é ligado a um aparelho de medição de tração que 

registra a quantidade de força necessária para remover o substrato da placa de 

metal.  

[0020] Outra patente, a US 2003/0110866 A1 - descreve um método de teste de 

adesão que utiliza uma placa de metal aquecida (350 ° F; 177 ° C) como plataforma 

onde é aplicada uma emulsão de polímero a um substrato tal como tecido de 

algodão que está ligado a um aparelho de medição de tração. A patente brasileira PI 

1107191-5 A2 - descreve um dispositivo de medição da resistência de aderência ao 

cisalhamento compreendido de: (i) meios de transmissão de força de resistência de 

aderência ao cisalhamento; (ii) um sistema de suporte e; (iii) um dispositivo, para a 

medição da força aplicada com o uso de um aderímetro.  

COMPARANDO A INVENÇÃO COM O ESTADO DA TÉCNICA 
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[0021] Verifica-se que os métodos adotados para medir a força de adesão entre 

polímeros unidos pela tecnologia de injeção multicomponente são limitados, tendo 

como mais comum o “T” Peel Test (Teste de descolamento tipo “T”) citado na norma 

ASTM D1876. 

[0022] Em vista do exposto, propõe-se um dispositivo de mensuração da adesão 

entre materiais compósitos ou poliméricos sobreinjetados. A novidade da invenção 

compreende a clareza e originalidade da proposta e sua aplicação exemplificada em 

sistema simples, diferente de todas as propostas supracitadas, envolvendo por 

exemplo, a determinação isolada da tensão de cisalhamento necessária para 

separar dois materiais. Tal invenção é aqui considerada como uma solução 

quantitativa significativa para diversas práticas de aspecto qualitativa que se utilizam 

de complexas e indiretas etapas, muitas delas em separado e de resultado 

duvidoso.  

[0023] Um aspecto particular significativo da invenção compreende em mensurar a 

força necessária para separar dois materiais sendo possível desprezar o 

escoamento do polímero que ocorre em outros métodos tradicionais, principalmente 

quando um de seus componentes for um elastômero. Em resumo, o processo desta 

invenção difere significativamente de qualquer outra prática, podendo inclusive 

facilitar a busca de novos produtos após uma sobreinjeção de materiais poliméricos, 

ou compósitos envolvendo metais, polímeros, compósitos, madeira e híbridos de 

todos estes, unidos ou não por adesivos. Foi desenvolvido um protótipo, 

exaustivamente testado em diversos materiais e condições experimentais, que 

apresentou resultados que demonstraram claramente a eficiência do dispositivo 

proposto, e partir disto foi solicitada a sua aplicação generalizada enquanto solução 

para demandas industriais envolvendo também outros materiais. 

[0024] De fato, embora alguns elementos do dispositivo devam parecer algo 

simplório na natureza operacional, considera-se aqui que a aplicação do método 

geral proposto difere significativamente de qualquer prática passada. 

[0025] Assim, em vista do exposto, a presente invenção tem como objetivo prover 

um dispositivo geral de mensuração da adesão de materiais sobreinjetados, ou 

mesmo produzidos separadamente, bem como a união de metais similares ou 

dissimilares, madeiras e uniões hibridas de polímero/madeira, polímero/compósitos, 
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polímero/metais, madeira/metais e outros sistemas binários unidos com adesivos e 

produtos aperfeiçoados. 

DA INVENÇÃO 
[0026] Consequentemente, a invenção se refere a um novo dispositivo de 

mensuração do grau de adesão de materiais sobreinjetados aperfeiçoado onde 

diversas propriedades físico-químicas podem ocorrer durante a sobreinjeção, no 

caso de materiais poliméricos, ou mesmo visando a união de metais similares ou 

dissimilares, madeiras e uniões hibridas de polímero/compósitos, polímero/madeira, 

polímero/metais, madeira/metais e outros sistemas binários unidos com adesivos, 

compreendendo novos produtos acabados de qualidade superior. 

[0027] Os objetivos são atingidos pela invenção mediante o provimento da escolha 

adequada de um dispositivo de mensuração do grau de adesão de materiais 

sobreinjetados, a escolha dos polímeros compatíveis, o controle adequado das 

variáveis de processo na moldagem por injeção, visando à obtenção de produtos 

com qualidades, características e propriedades superiores. Tal dispositivo aplica-se 

também na obtenção do grau de adesão visando a união de compósitos, metais, 

madeiras, sistemas híbridos que utilizam metal/polímero, metal/madeira, 

polímero/madeira sempre que unidos com a utilização de adesivos de contato. 

DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 
[0028] Os objetos e as vantagens da presente invenção tornar-se-ão mais evidentes 

a partir da descrição detalhada a seguir de um exemplo de concretização da 

invenção e desenhos anexos a título de exemplo não limitativo, em que: 

A FIG. 1 ilustra com uma vista isométrica explodida o dispositivo fabricado em aço 

para teste de tração na região de união dos materiais. O dispositivo compreende de 

duas barras móveis onde o corpo de prova fica alojado e um cofre que segura as 

partes unidas evitando forças originadas pelo momento. 
A FIG. 2 ilustra mostra a geometria do produto da injeção multicomponente com 

interseção que pode variar de 10 a 450 mm2. O corpo de prova é baseado na ISO 

527 com 10 mm de largura e 4 mm de espessura. 

A FIG. 3 ilustra apresenta uma vista isométrica do esquema, denominado cofre, e 

placas móveis que são solicitadas durante o esforço de tração. 

A FIG. 4 ilustra mostra um esquema ilustrativo das forças atuantes no ensaio de 

tração sem o dispositivo de testes. A força “F” consiste na tração do corpo de prova, 
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e a força resultante do momento está identificada como “Fr”. O momento está 

identificado por “M” e “d” corresponde à distância entre centros do corpo de prova. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
[0029]  Em um aspecto, a presente invenção contempla um dispositivo que mensura 

a força de adesão de materiais unidos pelo processo de injeção multicomponente, 

no caso de polímeros, ou mesmo através de adesivos de contato para os casos de 

metais, madeiras e uniões hibridas de polímero/compósito, polímero/madeira, 

polímero/metais, madeira/metais e outros sistemas binários.  

[0030] Outra particularidade do dispositivo refere-se à ausência de variáveis como o 

escoamento do material polimérico que em outras metodologias de ensaio interfere 

na plotagem do gráfico de tensão versus deformação, principalmente quando ocorre 

a união entre termoplásticos e elastômeros.  

[0031] Mais particularmente a invenção refere-se tanto a mensuração quanto 

caracterização de novos produtos de matriz polimérica e/ou de compósitos e se 

destaca pela precisão na informação da força de adesão sem interferências dos 

materiais fora da região de contato.  

[0032] Mais especificamente a invenção se refere à elaboração de um dispositivo 

específico para mensuração da força necessária para promover o cisalhamento de 

materiais unidos pela moldagem de injeção multicomponente, sobreinjeção com 

inserto - para o caso de polímeros e polímero/compósitos, ou mesmo através da 

adição de adesivos estruturais – para o caso de materiais metálicos, madeiras e 

uniões híbridas de polímero/madeira, polímero/metais, madeira/metais e outros 

sistemas binários.  
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                                                     REIVINDICAÇÕES 

1) DISPOSITIVO PARA AVALIAÇÃO DA FORÇA DE ADESÃO ENTRE 
POLÍMEROS SOBREINJETADOS, METAIS, MADEIRAS E UNIÕES HIBRIDAS 
ENTRE POLÍMEROS, METAIS, MADEIRAS UNIDOS POR ADESIVOS E DEMAIS 
PRODUTOS APERFEIÇOADOS, caracterizado por avaliar a força de adesão entre 

polímeros sobreinjetados in situ ou mesmo produzidos separadamente, união de 

metais similares ou dissimilares, madeiras e uniões hibridas de polímero/compósitos, 

polímero/madeira, polímero/metais, madeira/metais e outros sistemas binários 

unidos com adesivos. 

2) DISPOSITIVO PARA AVALIAÇÃO DA FORÇA DE ADESÃO ENTRE 
POLÍMEROS SOBREINJETADOS, METAIS, MADEIRAS E UNIÕES HIBRIDAS 
ENTRE POLÍMEROS, METAIS, MADEIRAS UNIDOS POR ADESIVOS E DEMAIS 
PRODUTOS APERFEIÇOADOS, caracterizado pela versatilidade em aplicações 

para qualquer sistema polimérico ou compósito independente de suas propriedades 

químicas e físicas tais como temperatura de processamento, condições de 

resfriamento, área superficial, topologia da superfície, tensão superficial, densidade, 

atmosfera empregada, compatibilidade de materiais, locais de injeção, a inclusão ou 

não de aditivos, grau de cristalinidade, cinética de cristalização, radicais livres, 

polaridade, etc. 

3) DISPOSITIVO PARA AVALIAÇÃO DA FORÇA DE ADESÃO ENTRE 
POLÍMEROS SOBREINJETADOS, METAIS, MADEIRAS E UNIÕES HIBRIDAS 
ENTRE POLÍMEROS, METAIS, MADEIRAS UNIDOS POR ADESIVOS E DEMAIS 
PRODUTOS APERFEIÇOADOS, caracterizado pela capacidade de avaliação da 

força adesiva entre polímeros sobreinjetados in situ ou mesmo produzidos 

separadamente por injeção sobre inserto, podendo estes materiais conter aditivos de 

compatibilização ou não, ou aditivos de outra natureza, caracterizado por geometria 

que permite a mensuração da adesão entre materiais sobreinjetados. 

4) DISPOSITIVO PARA AVALIAÇÃO DA FORÇA DE ADESÃO ENTRE 
POLÍMEROS SOBREINJETADOS, METAIS, MADEIRAS E UNIÕES HIBRIDAS 
ENTRE POLÍMEROS, METAIS, MADEIRAS UNIDOS POR ADESIVOS E DEMAIS 
PRODUTOS APERFEIÇOADOS, caracterizado pela facilidade de mensuração da 
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força de adesão entre materiais poliméricos ou ainda compósitos e produtos 

aperfeiçoados a partir deste dispositivo qualificado pela inovação tecnológica que 

compreende usar esta técnica, permitindo uma melhor compreensão entre as partes 

sobreinjetadas onde podem ocorrer reforços estruturais, fenômenos de adsorção 

e/ou absorção, ancoragem mecânica, adesão eletrostática, ou interdifusão que 

justapõem as propriedades do sistema. 

5) DISPOSITIVO PARA AVALIAÇÃO DA FORÇA DE ADESÃO ENTRE 
POLÍMEROS SOBREINJETADOS, METAIS, MADEIRAS E UNIÕES HIBRIDAS 
ENTRE POLÍMEROS, METAIS, MADEIRAS UNIDOS POR ADESIVOS E DEMAIS 
PRODUTOS APERFEIÇOADOS, caracterizado pela possibilidade de avaliação da 

força adesiva entre polímeros sobreinjetados in situ ou mesmo produzidos 

separadamente e produtos aperfeiçoados caracterizados por abranger a seleção e 

posterior modificação físico-química de materiais sobreinjetados in situ visando a 

inclusão, exclusão, aumento ou ainda diminuição progressiva de aditivos aos 

sistemas polimérico-compósitos visando a escolha da melhor adesão entre materiais 

sobreinjetados ou meramente unidos via adesivos, quando for o caso. 

6) DISPOSITIVO PARA AVALIAÇÃO DA FORÇA DE ADESÃO ENTRE 
POLÍMEROS SOBREINJETADOS, METAIS, MADEIRAS E UNIÕES HIBRIDAS 
ENTRE POLÍMEROS, METAIS, MADEIRAS UNIDOS POR ADESIVOS E DEMAIS 
PRODUTOS APERFEIÇOADOS, caracterizado por auxiliar a seleção de produtos 

com características de qualidades superiores, capaz de conferir produtos elaborados 

a partir da confecção, por exemplo, por sobreinjeção, resultando em produtos 

acabados e avaliados a partir desta invenção, mesmo quando adicionados outras 

componentes a tais sistemas, e um processo de mensuração da adesão superficial 

que pode indicar melhores produtos resultantes aperfeiçoados. 
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                                                     RESUMO 

DISPOSITIVO PARA AVALIAÇÃO DA FORÇA DE ADESÃO ENTRE 
POLÍMEROS SOBREINJETADOS, METAIS, MADEIRAS E UNIÕES HIBRIDAS 
ENTRE POLÍMEROS, METAIS, MADEIRAS UNIDOS POR ADESIVOS E DEMAIS 
PRODUTOS APERFEIÇOADOS, refere-se a um processo para avaliação da força 

adesiva entre polímeros sobreinjetados in situ ou mesmo produzidos 

separadamente, bem como a união de metais similares ou dissimilares, madeiras e 

uniões hibridas de polímero/compósitos, polímero/madeira, polímero/metais, 

madeira/metais e outros sistemas binários unidos com adesivos. Tal processo 

permite a compreensão do mecanismo de adesão e, por conseguinte, a energia 

necessária para separá-los, conhecimento indispensável na elaboração de tais 

produtos sobreinjetados ou meramente unidos via adesivos, quando for o caso. 

Diante disto, a proposta consiste em propor um dispositivo para medir a força de 

adesão de materiais baseado em molde apropriado com geometria que permite a 

injeção sobreposta de materiais. Tal região de intersecção da área sobreposta entre 

os materiais injetáveis pode variar de 10 a 450 mm2, sendo, portanto, possível 

submeter às partes sobremoldadas uma tensão de cisalhamento adequada para 

verificar a força de adesão entre dois objetos, sejam eles apenas polímeros, 

materiais compósitos ou uma mistura de ambos. 
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Figura 1

Figura 2
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Figura 3

Figura 4
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                                                     RESUMO 

DISPOSITIVO PARA AVALIAÇÃO DA FORÇA DE ADESÃO ENTRE 
POLÍMEROS SOBREINJETADOS, METAIS, MADEIRAS E UNIÕES HIBRIDAS 
ENTRE POLÍMEROS, METAIS, MADEIRAS UNIDOS POR ADESIVOS E DEMAIS 
PRODUTOS APERFEIÇOADOS, refere-se a um processo para avaliação da força 

adesiva entre polímeros sobreinjetados in situ ou mesmo produzidos 

separadamente, bem como a união de metais similares ou dissimilares, madeiras e 

uniões hibridas de polímero/compósitos, polímero/madeira, polímero/metais, 

madeira/metais e outros sistemas binários unidos com adesivos. Tal processo 

permite a compreensão do mecanismo de adesão e, por conseguinte, a energia 

necessária para separá-los, conhecimento indispensável na elaboração de tais 

produtos sobreinjetados ou meramente unidos via adesivos, quando for o caso. 

Diante disto, a proposta consiste em propor um dispositivo para medir a força de 

adesão de materiais baseado em molde apropriado com geometria que permite a 

injeção sobreposta de materiais. Tal região de intersecção da área sobreposta entre 

os materiais injetáveis pode variar de 10 a 450 mm2, sendo, portanto, possível 

submeter às partes sobremoldadas uma tensão de cisalhamento adequada para 

verificar a força de adesão entre dois objetos, sejam eles apenas polímeros, 

materiais compósitos ou uma mistura de ambos. 
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