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 O  processo  de  modelagem  por  injeção  é  uma  técnica  que  consiste  em  forçar  a  entrada  do  material
fundido para o interior do molde. A peça de estudo deste trabalho, denominada Junção, é uma cantoneira
de  maca  hospitalar  injetada  de  poliamida  6  com  fibra  de  vidro,  que  apresentou  baixo  desempenho
mecânico devido a: sua geometria inadequada, processo de hidratação ineficiente do polímero, além de
uma  má  refrigeração  do  molde  provocando  grande  acúmulo  de  massa  e  alta  fragilidade.  Para  estudo
desse  componente,  foi  utilizado  o  software  MoldFlow  com  parâmetros  e  dimensões  definidos  pela
empresa  que  processa,  simulando  uma  real  condição  de  uso  da  peça,  sendo  possível  avaliar  pressão,
tempo de injeção, temperatura e o processo de resfriamento, podendo detectar e corrigir possíveis falhas
no  molde.  Em  seguida  foram  realizados  ensaios  de  compressão  no  componente  hidratado  e  não
hidratado, com a finalidade de analisar a força máxima suportada pela peça e a eficiência da hidratação.
Para o ensaio foi criado um dispositivo que representa a real situação de carga na peça para ensaio de
compressão. Com os resultados, observou-se que era necessário uma melhora no processo de hidratação
da  poliamida,  podendo  melhorar  suas  propriedades  mecânicas.  Com  isso,  foram  injetados  corpos  de
prova,  com  e  sem  fibra  de  vidro,  hidratados  por  dois  métodos  diferentes:  imersão  e  wet  pack,  ambas
hidratadas após logo após a injeção e após 24 h após a injeção. Na hidratação por imersão, as amostras
permaneceram  submersas  em  água  com  temperatura  controlada  de  80  ºC  por  4  h,  enquanto  na
hidratação por wet pack os corpos de prova ficaram condicionados em sacos plásticos com água 15% do
peso total das amostras por 72 h. Além disso, foram testadas duas temperaturas diferentes no molde: 60
e 80 °C. Foram também injetados corpos de prova que não foram submetidos à hidratação a fim de poder
comparar e avaliar as propriedades deste material puro, seguindo as mesmas configurações dos corpos
de prova injetados.  Os corpos de prova foram analisados em ensaios  de tração,  flexão e  impacto,  com
cinco amostras em cada arranjo analisado, conforme as especificações das normas ASTM D638, D790 e
D256 respectivamente.
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