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Fernanda Porto
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Tendencias Globais de Espumas Flexíveis
O que tem sido o foco dos desenvolvimentos nos últimos anos?
Mais conforto

Saúde e Meio
Ambiente

• Aumento no consumo de
Espuma

• Exigência de baixas
emissões de VOC

• Estudos de ergonomia

• Economia Circular

• Desenvolvimento de
espumas especiais

• Proibição de substancias
perigosas ou tóxicas

• Materiais com alta
passagem de ar

• Desenvolvimento de
materiais anti-bactéria e
ácaro

Customização
• Mais opções para
consumidores de alto
design
• Inteligência artificial
• Melhoria nos sistemas de
transporte para aumento de
eficiência.

Distribuição
• Tendência do
BiB
• Desenvolvimento
de canais de ecommerce

SOFTCEL VE-1800
Um poliol único para a
fabricação de Espumas
Viscoelasticas
covestro.com

Tipos de Espumas Viscoelásticas
Opções de Tecnologias disponiveis

Propriedade

Quimica

Pneumática

Tempo de retorno

Normalmente rápido (3 a 5
segundos a temperatura
ambiente)

Normalmente lento (até 20
segundos)

Densidade

Normalmente alto (mínimo 40
kg/m3)

Normalmente baixo (até 20
kg/m3)

Sensibilidade a Temperatura

Sim

Não

Passagem de Ar

Boa

Baixa

Tipo de Poliois

Poliois com peso molecular
médio, e com poucas
ramificações

Poliois originalmente
abridores celulares + uso de
silicone espuma rígida

Tipos de Isocianatos

TDI e MDI

Mistura de MDI´s

E SE FOSSE POSSÍVEL ...
…Fabricarmos espumas viscoelásticas mais abertas e com

estrutura celular mais fina,

1

E dormir melhor em uma espuma mais respirável e confortável?

…e que estas mesmas espumas possuíssem menor
temperatura de transição vítrea, e continuassem
macias e confortáveis no inverno quando comparadas com
as espumas viscoelásticas (químicas) atuais?

2

…E além de tudo você pudesse ampliar a sua amplitude
de processo, com melhor cura, e poliois fáceis de
manusear na produção, sem necessidade de uso de aditivos
fora do padrão atual?
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SOFTCEL VE-1800
Principais mudanças em relação a tecnologia atual – VE1100
O poliol polieter Softcel VE-1800 é um poliol único para a produção de espumas
viscoelásticas em bloco ou moldadas. Ele permite a produção destas espumas
com faixa ampla de propriedades e performance consistentes, com uma
temperatura de transição vítrea mais baixa, o que permite um campo de
aplicações bem mais amplo. Este poliol é projetado para a produção de espumas
viscoelásticas quimicas e apresenta uma melhoria também de processamento,
devido a sua cura mais rápida.
Softcel VE-1800 é tipicamente utilizado como poliol único em formulações base
TDI ou MDI para produzir uma grande variedade de durezas e densidades de
espumas. A combinação com poliois poliméricos como Arcol® HS-200 é possível
quando se deseja atingir maiores durezas. O uso de poliois abridores celulares
como o Multranol 9199, podem trazer maior passagem de ar, quando necessário.

SOFTCEL VE-1800
Descrição Técnica

Propriedades Básicas
Numero de Hidroxilas
Viscosidade a 25ºC
Teor de Água
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(mgKOH/g)
(mPa)

(%)
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100
300
≤0.03%

SOFTCEL VE-1800
Ganhos na Performance
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• Menor Temperatura
de Transição Vítrea
• Mais conforto em dias de
inverno ou em condições de
baixa temperatura

• Estrutura celular mais
fina
• Boa deformação
permanente
• Melhor recuperação após
compressão, importante para
bed-in-box

• Maior passagem de ar
• Calor do corpo se dissipa mais
rapidamente, aumentando o
conforto

• Melhor resistência ao
rasgo e tração

Fórmula Orientativa D40

• Grande
faixa
de
propriedades
com
indices de TDI > 90 incl.
• Boa faixa de processo
sem necessidade de
silicones especiais.
• Grande
faixa
de
densidades
(25
100kg/m3),
possibilitando menores
densidades
• Formulações simples,
diminuindo a
necessidade de aditivos,
poliois e isocianatos
especiais.

Melhorias nas Propriedades
das Espumas

Benefícios na Formulação e
no Processamento

Pbw
Softcel VE-1800

100

Água

2

DP-1022

1.2

A1

0.08

33LV

0.7

Silicone Padrão

1.0

Estanho

0.06

TDI-80

37.22

Indice

100

Densidade kg/m3

40

25% ILD, N

52

Rasgo ,N/m

253

Traçao, kPa

69

C.S 75%, %

2.9

Importante: Propriedades Físicas
conforme ASTM D3574.

SOFTCEL VE-1800
Menor influência as baixas temperaturas
Índice de Sensibilidade a Temperatura das Espumas

Melhor

Ultima geração
de Softcel
Softcel VE-1800
D 41

D 43

D 55

Softcel VE-1800 apresenta menores índices de sensibilidade
a temperaura - ate 35% menor em relação a geração anterior.
* O Índice de Sensibilidade a Temperatura é calculado pela divisão do valor da Dureza a 5°C pelo valor da
mesma propriedade a 40°C.
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SOFTCEL VE-1800
Maior passagem de Ar – Espuma mais “ Respirável”

Passagem de Ar CFM

Melhor

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
Softcel VE-1800 pode auxiliar na busca de uma espumas com passagem de ar maior, o que pode aumentar
VE Foam
Softcel VE Foam
a dissipação de calor durante o Traditional
sono.
9
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SOFTCEL VE-1800
Proposta de Valor

Maior Amplitude
de Processo

•

Não há necessidade de introdução de novos aditivos, facilitando o
controle de estoques.
Fácil de processar tanto em processos contínuos quanto descontínuos.

•

Menor
Temperatura de
Transição Vítrea

•

Torna a espuma viscoelastica mais confortável a baixas
temperaturas, ampliando a sua aplicação em várias
condições.

Espumas
mais
Abertas

•

Torna as espumas viscoelásticas mais “respiráveis”, trazendo mais
conforto ao dormir, dissipando o calor do corpo mais rapidamente.
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SOFTCEL VE-1800
Proposta de Valor

•

Menores valores de Deformação Permanente, mantendo a forma e o
conforto em colchoes por mais tempo
Melhores valores de Resistencia ao Rasgo

Sem
necessidade de
investimentos

•
•
•

Pode ser combinado tanto com TDI como com MDI
Pode ser utilizado com processos de CO2 como expansor adicional
Soluçao que utiliza um poliol unico – ou simples troca

Baixa
emissão

•

Fórmulas são aprovadas no Certi-PUR USA, quando somadas a
utilização de aminas não emissivas.

Melhores
Propriedades
Mecânicas (BiB)

•
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Reciclagem Quimica de
Espumas Flexíveis
Como espumas de colchões pós
consumo podem se tornar
matéria prima

covestro.com

Forte visão
A Covestro totalmente comprometida com a Economia Circular

Incorporar a circularidade em
toda a empresa
“Seremos totalmente
circulares”
Forte visão reforça o
propósito da Covestro de
fazer do mundo um lugar
melhor

Tornar-se uma força
modeladora para a Economia
Circular
Contribuir para uma economia
neutra em gases de efeito
estufa

Foco claro
Quatro áreas para concretizar uma Economia Circular eficiente em recursos

Matérias-primas alternativas
Programa estratégico de
longo prazo
Focar em quatro áreas
promissoras
Desenvolver metas concretas
e KPIs para medir o
progresso passo a passo

Inovação em reciclagem

Soluções conjuntas

Energia renovável

Bom demais para ser jogado fora
Plásticos usados são um recurso valioso

Rumo a um novo
conceito de resíduos
Materiais pós consumo:
fonte rica de moléculas
valiosas
Devem ser recuperados
e reutilizados

Produtor e Reciclador
Modelo de negócio é possível

“Re-Dutores”
A longo prazo,
podemos nos imaginar
como recicladores que
também são produtores

Design para
reciclagem

Chemolysis

Criar plásticos para
uma reciclagem eficaz
Mudar o conceito de
produção

Revolucionar a produção de plásticos
Utilizando carbono de fontes alternativas
Fechar o ciclo de carbono
Abandonar os
combustíveis fósseis

Biomassa

Reduzir as emissões de
Gases do Efeito Estufa
(GEE)

CO2

Materiais/
resíduos em
fim de vida

Melhorar a infraestrutura
Otimizar a cadeia de resíduos

Necessidade de otimizar
mercados de resíduos e
rotas de descarte
Chemolysis

Melhor separação

Melhorar a separação, coleta
e triagem de materiais mistos

Melhor coleta

Melhor triagem

Pesquisa intensiva
Diversos projetos de Pesquisa & Desenvolvimento

Exemplo:
Mais de 20 projetos de
pesquisa e
desenvolvimento
Desenvolver tecnologias e
métodos novos e eficientes
para reciclar plástico

Reciclagem de espuma
de poliuretano
Projeto PUReSmart em
toda a União Europeia (UE)
Recuperar 90% do
poliuretano usado para criar
novas moléculas

PUReSmart
Sobre o Programa

Programa de Reciclagem Quimica de Espumas Flexíveis
Diferenciais do Programa

Reciclagem
química de
espumas de
Poliuretano
Intensificando
nossa participação
no projeto
PUReSmart
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Processos inovadores para
recuperar os dois principais
materiais presentes na espuma:
TDI e Poliol
Soluções inteligentes para seleção
e separação dos diferentes tipos
de espumas presentes em
colchões pós consumo
Cálculos prévios do LCA esperam
melhoria expressiva na redução
da pegada de carbono quando
comparado com as fontes fósseis
tradicionais

Programa de Reciclagem Quimica de Espumas Flexíveis
Remodelando a cadeia de valor, estabelecendo parcerias

Nova Planta Piloto em
Leverkusen em
operação Q1/21
Um passo fundamental
para a evolução da
tecnologia do estágio de
pesquisa para a
comercialização em
escala

Consumidor final

Coleta dos colchões

Fechando o ciclo
dos principais materiais
utilizados na produção
de colchões
Seleção Inteligente

Produtor de colchoes

Reciclagem Quimica
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Conceito da Reciclagem Química - Chemolyses
Recovery of all process chemicals for closing the loop also in the production process

Glicólise

Resíduos após
uso

Glicol +
Catalisador

Conversão
para TDI
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Processamento em
maior escala

Novos Produtos – Resultados promissores
Conversão bem sucedida para TDI a partir do TDA reciclado e de Poliol cadeia longa para
produção de espumas flexiveis.

Qualidade do TDA/TDI (para
Desmodur T 80) muito próxima a
produção convencional – indice
de isomeros continua intacto
Permite a substituição de até
100% do poliol de cadeia longa
sem perda de propriedades
Todos os catalisadores e
glicois utilizados são
recuperados e utilizados
novamente
24

Muito Obrigada!!

Fernanda Porto
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(11) 98432 9928
fernanda.porto@covestro.com

