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Resumo. Nesta comunica~ao apresentam-se as propriedades mecfuHcas de um novo tipo de compósito 
laminado com estrutura "sandwich". Dois laminados de compósito de fibra de vidro sao separados por urna 
espuma polirnérica; através da espuma passa um casquilho de fibra de vidro que liga os dois laminados. 
Com este sistema a deforma~o ao corte do painel sandwich é substancialmente reduzida. 

Os paineis foram ensaiados a flexao e ao corte na zona elástica e plástica com o objectivo de qualificar a 
resiliencia e a capacidade de abson;ao de energía. Apresenta-se urna análise de modela~ao da estrutura 
celular das esptimas de poliuretano para explicar o comportamento mecánico da estrutura e a influencia da 
densidade e flexibilidade da espuma nos mecanismos de rotura detectados. 

Abstract. The mechanical properties of a new laminate composite structure are presented. Two 
composite laminates are separated by a polymer foam, through the foam is a tu be of braided glass fibre 
which connects the two laminates. With this system the shear deformation of the sandwich panels is 
greatly reduced 

The panels were tested in bending and shear in the elastic and plastic range with the objective to qualify 
the resilience and energy absorption capacity of the panels. Particular attention was given to the 
description and modelling of the cell structure of the polyurethane foams in order to explain the 
mechanical behaviour of the structure and also the influence of the foam density and flexibility on the 
failure mechanisms. 

1. INTRODU<;ÁO 

Esta comunica~o trata da influencia no comportamento 
mecánico de paineis laminados de dois tipos de espuma 
de poliuretano; urna rigida de alta densidade (IIDPUR) e 
outra flexível de baixa densidade (LDPUR). As 
propriedades mecánicas sao grandemente influenciadas 
pela densidade da espuma. As camadas de topo do 
laminado sandwich sao constituidas por placas (urna 
superior e outra inferior) de um compósito de matriz de 
resina de poliester nao saturado (UP) refor~da com urna 
manta multi-direccional de fibra de vidro. 

Os resultados que se apresentam nesta comunica~ao sao 
apenas os valores obtidos no estudo preliminar 
recentemente concluido. Este trabalho faz parte dum 
projecto mais amplo cujo objectivo principal é a 
caracteriza~ao do comportamento mecánico deste tipo de 
laminado sujeito a solicita¡;oes estáticas, de fluéncia e de 
choque. 

Na literatura encontram-se vários trabalhos publicados 
na area do comportamento mecánico de estruturas de 
compósitos laminados sandwich com núcleos de espuma 
( 1-8). Os trabalhos realizados na area das propriedades de 
abson;ao ao choque neste tipo de polímeros celulares 
revelaram urna grande influencia dos constituintes e das 
propriedades físicas da espuma (6-8). Revelaram também 
que estas propriedades podem ser relacionadas com as 
propriedades mecánicas obtidas em ensaios estáticos de 
fléxao, tra~o, corte e compressao. A resina de uv•·""''"'"'' 
utilizada nestes e no ámbito deste 
foi urna resina tixotrópica para mowacao 
de contacto VUP 9740 

2. EXPERIMENTAL 

A resina das placas superior e inferior do compósito já 
foi acirna referenciada. O refor~o de fibra de vidro nas 
placas foi o do tipo E glass Qx2326 de multi-camadas 
(ver As principais propriedades dos dois tipos de 
espumas que foram utilizadas neste trabalho estao 
indicados na Tabela l a 

Tabela 1. Reí". 9) 
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crc- resistencia a compressao; crp- resistencia a trac<;ao; 
't- resistencia ao corte. 

Processo de fabrico 

A Fig. 1 apresenta um esquema da constitui<;ao dos 
paíneis. O processo de fabrico está dividido em tres 
fases detalhadas em (9); prepara<;ao, molda<;ao e cura. 
Cada placa de compósito do painel (duas em cada, urna 
superior e outra inferior) é constituida por duas camadas 
alternadas de manta de fibra de vidro (QUAD) e CSM), 
Fig.l, impregnadas com a resina poliester aplicada 
manualmente. No centro do painel fica urna placa de 
espuma. O casquilbo (tie) oco que tema espessura do 
painel e um difunetro exterior de 28 mm, é introduzido 
por um furo aberto na espuma. A molda<;ao é manual 
com molde e contra-molde. 

CSM 

QUAD 

e 

FO 

e 
QUAD 

Ensaios 

Foram realizados ensaios estáticos até a rotura aplicando 
carregamentos de flexao em quatro pontos e de corte. Os 
esquemas dos dispositivos de ensaio estao representados 
na Fig. 2a), b). 

Os resultados obtidos foram os do módulo a flexao e 
tensoes limite de proporcionalidade e de rotura. 

No ensaio de flexao em quatro pontos a distáncia entre 
apoios foi de 260 mm e a distancia entre rolos de 
carregamento de 100 mm. No ensaio de corte a distancia 
entre os rolos de carregamento foi de 1.5 vezes a 
espessura (cerca de 45 mm). Os ensaios foram realizados 

Fig.l. Constitui<;ao dos paíneis de compósito. 

Depois de extraídos dos moldes de madeira segue-se o 
processo de cura dos paíneis, 24 horas a temperatura 
ambiente acabando com um estágio de pós-curá de tres 
horas a sooc. 

As .dimensoes dos paíneis sao de 300x300 mm com 
urna espessura nominal entre 26 e 30 mm. 

numa máquina electromecánica com controlo por PC e 
com urna velocidade de deslocamento do travessao 
constante e igual a 2 mm /minuto. 

Antes da realizagao dos ensaios nos paíneis 
determinaram-se as deformagoes do sistema de ensaio 
usando provetes de calibra<;ao de as;o com geometria 
análoga a dos paíneis. 
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Realizaram-se também ensaios em provetes retirados das 
placas dos paíneis (Fig. 1) para determina~ao dos 
módulos a trac~ao e flexao das placas de compósito 
refor~do com fibra de vidro dos paíneis. As dimensoes 
destes provetes eram 100x30x5.5 mm (comprimento x 
largura x espessura da placa). Foram ensaiados em média 
oito provetes para cada tipo de ensaio. 

Na teoria das vigas-sandwich as tensoes sao suportadas 
fundamentalmente pelas placas do laminado e a 
distribui~ao das tensoes de corte é constante no núcleo 
de espuma. Esta conclusao verifica-se quando as placas 
sao finas (rela~ao entre a espessura da espuma e da placa 
superior a quatro o que acontece neste caso). Entao a 
resistencia e rigidez ao corte dos paineis é ditada pelas 

Fig.2. Carregamentos utilizados nos ensaios mecanicos nos paíneis. a) Flexao em quatro pontos. b) Corte. 

Como complemento do programa de ensaios fizeram-se 
ensaios extensométricos em que se determinou o 
coeficiente de Poisson das placas de compósito. Os 
valores obtidos para v variaram entre 0.39 e 0.45. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÁO 

O valor obtido para o módulo a flexao das placas de 
compósito do paínel foi de 10.95 GPa. 

o cálculo do módulo a flexao e das tensoes nos paíneis 
foi feito por um método aproximado usando as equa~5es 
da teoria das vigas de materiais sandwich (10). Está em 
curso urna modela~o mais rigorosa para a determina~ao 
destes parfunetros usando dois métodos que irao ser 
comparados; a teória das placas sandwich e o método 
dos elementos fmitos aplicado a materiais celulares com 
o código ABAQUS ou IDEAS. 

resistencias ao corte da espuma enquanto que a 
resistencia e rigidez a flexao dos paineis dependem 
fundamentalmente da resistencia e rigidez a flexao das 
placas-laminado. O módulo de elasticidade dos provetes 
(flexao em quatro pontos) foi obtido coma equa~o 

(1) 

em que (LW/Ao) é o declive da zona elástica do registo 
carga-flecha obtido no ensaio, a é a distancia entre os 
rolos de carregamento, 1 o vao e Ip o momento de 
inércia equivalente calculado com as equa~5es existentes 
em (10). 

O módulo de rigidez ao corte, G, foi calculado com a 
equa~ao (2) retirada da Ref'. 10. 

0;:::1.861 (AF/A8) (2) 
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em que 1.861 é o factor geométrico correspondente a 
geometria dos paineis e ao carregamento da Fig. 2b ), e 
.ó.F/ .ó.8 é o declive da zona elástica do registo carga 
flecha. 

Notar que. na deterrninas;ao do momento de inércia 
equivalente dos paineis, Ip, entra-se com o módulo das 
placas préviamente determinado (10.95 GPa) e com o 
módulo das espumas obtido num estudo anterior (9). 

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos. 

Tabela 2. Resultados obtidos nos ensaios (Fig.2) nos 
paineis. 

Parametro Unidades ÜPUR IIDPUR 
Módulo a flexao, Ef OPa .709 1.331 

Resistencia a flexao, MPa 23.59 22.71 

ORf 
Tensao limite de MPa 6.11 11.05 

proporcionalidade a 
flexao, O"pf 

Módulo de corte, O OPa 0.44 0.69 

Os paineis de LDPUR deram os valores mais baixos do 
módulo a flexao (Tabela 2). A capacidade de abson;ao de 
energía também é a mais baixa como se pode verificar 
comparando os registos gráficos tensao e extensao 
obtidos nos ensaios de flexao em quatro pontos (Fig.3). 

o 0.5 1 

Em todos os ensaios verificou-se que a tensao aumenta 
inicialmente de maneira linear coma extensao (Fig. 3) . 

Nos ensaios de corte (Fig.4) esta regíao inicial é seguida 
por urna regiao em que se verifica um incremento muito 
rápido da extensao acompanbado de um aumento muito 
pequeno da extensao (Fig.4). Nesta regiao os tubos de 
espuma deforrnam-se numa direcs;ao transversal a 
direcs;iío da carga. 

Os valores de resistencia a flexao sao muito próximos 
para os dois tipos de espuma (Tabela 2) o que se deve ao 
facto de que na zona de grandes deformas;ües plásticas as 
espumas ficam fortemente comprimidas pelas placas e a 
resistencia do painel passa a depender quase em 
exclusivo da resistencia das placas que é identica em 
ambos os tipos de paineis. 

Os provetes da espuma HDPUR apresentam um valor do 
módulo de rigidez a flexao 85% mais elevado que o valor 
para a espuma LDPUR. O módulo de corte é 57% mais 
elevado. Estes resultados mostram a grande influencia 
das propriedades da espuma que se reflectem no 
comportamento mecfinico do compósito. 

As dimensoes celulares da espuma de HDPUR sao as 
mesmas que as da espuma LDPUR. A mais alta 
densidade da espuma HDPUR resulta das paredes mais 
espessas. Este efeito tem mais influencia na resistEncia 
a compressao do que ao corte. Durante a deformas;ao 

1.5 2 

S train [ ext/t] 

Fig. 3. Registos tensao-extensao obtidos nos ensaios de flexao em quatro pontos. 

Esta diferens;a de comportamento é devida a mais baixa 
densidade e flexibilidade da espuma de poliuretano de 
baixa densidade (LDPUR). 

plástica a estrutura celular é destruida, a resiliencia que 
se obtém é muito pequena e é causada pela elasticidade 
das faces da espuma. 
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Fig. 4. Registo gráfico tensao-extensao obtido num 
ensaio de corte. 

A primeira ruina dos paineis ocorre quando se excede a 
resistencia a compressao ou ao corte da espuma. Como 
os valores destes dois parfunetros sao muito mais 
elevados na espuma de alta densidade (HDPUR) (ver 
Tabela 1), as tensoes de inicio de cedéncia serao mais 
elevadas para a espuma de alta densidade o que se 
confirma pela Tabela 2 e Figs. 3 e 4. 

No instante de inicio de cedéncia a extensao elástica 
excede a plástica e o módulo é mais baixo numa curva 

contínua (Figs. 3 e 4), embora o comportmnento seja 
quai-linear. N esta zona (inicio de cedéncia) nao se c1'i urna 
rotura súbita da estrutura celular mas verifica-se urna 
distribui9ao de tensoes para todas as células que 
suportmn a carga, que se vao deformando lentamente na 
direc9aO transversal a direq:ao da carga. A tensao de 
flexao deixa de se transmitir a placa de compósito 
inferior do painel que está na posi9ao oposta a da placa 
que é directamente carregada pelos rolos (Fig. 2). A 
maior percentagem de extensao concentra-se na placa 
superior do compósito e também na espuma. Verifica-se 
en tao, a partir desse ponto, urna redu9ao muito acentuada 
da resistencia das placas (Figs. 3 e 4). 

A maior densidade da espuma HDPUR concede-lhe urna 
elasticidade mais reduzida que é responsável pela ruina 
inicial devida a descoesao local entre as placas e a 
espuma. A descoesao é iniciada com a encurvadura das 
faces do painel que aparece marcada mis diagrama<; das 
Figs. 3 e 4, pelos picos de tensao assinalados no final da 
extensao elástica. Estas primeiras ruinas ocorrem para 
um nivel de tensao que na espuma HDPUR é de cerca do 
dobro que na espuma LDPUR mas com urna velocidade 
de extensao mais baixa (Fig.5). 

A maior elasticidade da espuma LDPUR provoca urna 
recuperat;:ao elástica muito mais acentuada neste tipo de 
espuma, que é visível por urna deforma<;ao elástica 
residual praticamente nula na curva tensao-extensao (Fig. 
3). Esta recupera<;ao elástica verificada ao longo do 
tempo e depois do ensaio, está evidenciada na 6 em 
que se observa que 1 dia após a conclusao do 

parte da deformat;:ao atingida no ensaio foi 
recuperada 

da 
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Fig. 6. Efeito de recuperat;ao elástica após o ensaio na espuma LDPUR. 

4. CONCLUSÓES 

l. As propriedades dos paineis sandwich do compósito 
sao muito sensíveis ao tipo de espuma polimérica 
utilizada. O refor<;o de fibra de vidro nas placas do painel 
nao é exclusivamente responsável pelos valores de 
rigidez e resistencia que foram obtidos nos ensaios. 

2. A espuma flexível de baixa densidade (LDPUR) 
garante urna melhor adesao as placas de compósito sem 
haver descoesao com as placas. Devido aos valores mais 
elevados de rigidez, a espuma rígida de alta densidade 
(HDPUR), concede urna melhor transmissao da 
deforma<;ao plástica para a placa inferior de compósito 
dos paineis mesmo depois das primeiras ruinas por 
descoesao terem ocorrido. 

3. O sistema de estrutura destes paineis sandwich com 
um casquilho de liga<;ao entre as placas e a espuma 
central concede urna boa rigidez ao corte e evita o desvío 
das placas do compósito depois da descoesao entre as 

placas e a espuma ter ocorrido. Está em curso um 
trabalho de investiga<;ao em paineis deste tipo com mais 
que um casquilho. 
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