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Resumo: O presente trabalho está sendo desenvolvido 
em parceria com a empresa FESTO. O objetivo do 
trabalho é de avaliar as melhores condições de 
processamento do poliuretano termoplástico (TPU)  
para a fabricação de mangueiras. Para tanto, as 
mangueiras foram processadas em diferentes condições 
de temperatura e velocidade. Foi observado que ao 
utilizar uma temperatura de processo mais baixa, as 
propriedades mecânicas foram superiores. 
 

1. Introdução 
 
Conhecidos pela versatilidade, os materiais 

poliméricos são divididos em três grandes grupos: os 
termoplásticos, os termofixos e os elastômeros. 

Elastômeros, são materiais poliméricos cuja 
principal propriedade mecânica, é a elasticidade. A 
elevada elasticidade representa a capacidade do material 
de apresentar grandes deformações sob tensão e, 
removida a força, retornar à sua dimensão inicial, em 
um processo reversível [1]. Dentro da classe dos 
elastômeros destacam-se os elastômeros termoplásticos. 

Os elastômeros termoplásticos (TPE’s) são um tipo 
de material polimérico que combina o comportamento 
mecânico de elastômeros (exibem elasticidade em 
grandes deformações) com a processabilidade de um 
termoplástico (que são polímeros que sofrem 
amolecimento com um aumento de temperatura, 
podendo ser reciclados [2]). No presente trabalho foi 
utilizado o poliuretano termoplástico TPU. 

No processo de fabricação de mangueiras de TPU na 
FESTO, algumas falhas foram observadas, e esse 
projeto se propôs a sanar esse problema.  

 
2. Metodologia 

 
O TPU usado foi do tipo poliéster Elastollan® C98A 

da BASF de densidade 1,22 g/cm³. No processamento 
foram variadas as seguintes condições: temperatura na 
zona de compressão (190, 200 e 220°C), velocidade de 
rotação da rosca (30 e 50rpm). Todas as amostras 
passaram por uma etapa de secagem (80oC). Para a 
caracterização do material foi realizado o ensaio de 
dureza Shore D, e ensaio de abrasão para todas as 
composições obtidas. As amostras foram obtidas na 
forma tubular e a caracterização das mesmas exigiu 
algumas adaptações dos corpos de prova (corte e 
aplainamento para ensaio de dureza, e confecção de 
uma base de apoio para ensaio de abrasão), portanto, as 
normas para abrasão e dureza não foram seguidas 
integralmente, mas permitiu uma análise comparativa 
entre as amostras processadas em diferentes condições. 

3. Resultados 
 
A figura 1 apresenta gráficos dos resultados de 

dureza e abrasão (ΔV) obtidos para as mangueiras de 
TPU processadas em diferentes condições de 
temperatura e velocidade em uma extrusora monorosca.  

 

 
 

 

Figura 1 – Resultados de dureza e abrasão obtidos para 
o TPU em diferentes condições de processamento 

 
     Pode ser visto que a diminuição da temperatura de 
processamento aumenta o valor de dureza do TPU. Em 
temperaturas mais baixas (200oC) o efeito da velocidade 
de rotação da rosca na dureza é mais pronunciado, e a 
dureza aumenta com a velocidade. Os valores de 
abrasão apresentaram uma tendência diferente de acordo 
com a temperatura. Para a temperatura de processo de 
200oC, a abrasão aumentou com a velocidade de 
processo, e contrario foi observado para 220oC. 
 

4. Conclusões 
 
A temperatura de processo parece ter uma influência 

maior nas propriedades mecânicas do TPU. Observou-
se que é possível trabalhar com a temperatura da zona 
de compressão mais baixa (TB = 200°C) resultando em 
uma mangueira com maior resistência mecânica. 
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