
Tabela 1: Resultados da reação ao fogo das placas aglomeradas de PUs e PUs com diferentes 
retardantes de chama.

OBS: PU skin (PUs), Alumina trihidratada (ATH), Polifosfato de amônia (APP), Polifosfato de
melamina (MPP).

Figura 3 - Corpo de prova antes da
realização do teste.
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O amplo campo de utilização da espuma de PU skin implica na necessidade de

uma reavaliação do seu descarte, e visando uma possibilidade contra os gastos
com disposição e danos ao meio ambiente, a reciclagem mecânica se torna uma
alternativa viável, onde os resíduos de PUs podem ser adicionados em
formulações de novas espumas ou utilizados na produção de blendas, compósitos
ou placas aglomeradas [1], devido a sua alta flamabilidade, o uso de aditivos anti
chama é necessário para reduzir os riscos de incêndio relacionado aos polímeros
[2]. Impactos à saúde e ao meio ambiente aumentaram o foco desse estudo em
relação a testes à avaliação de antichamas não halogenados em relação aos
bromados. Placas foram preparadas utilizando-se de variadas espécies de aditivos
halogenados e não halogenados, avaliando seu comportamento [3].
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Esse estudo inicial evidencia que o resíduo de PU reciclado através da
preparação para a obtenção de placas aglomeradas com adição de aditivos
antichama não halogenados é possível com vistas a sustentabilidade. Possibilita
também a combinação do objeto desse estudo com outros materiais visando a
obtenção de um painel de compósito sanduíche, avaliando suas propriedades
físicas, mecânicas e termo acústicas e sua viabilidade na construção civil.

Os componentes para a confecção de placas aglomeradas de PUs e PUs com
diferentes retardantes de chama foram preparados da seguinte maneira:

Caracterização: 
Norma adaptada, UL94 V (Vertical Burning) 
[4].

Os testes de inflamabilidade mostraram que a placas de PUs sem a adição de
agentes retardantes de chama queimam com grande facilidade, até o material ser
totalmente consumido pela chama, gerando gotejamento flamejante e ainda
queimando o algodão deixado abaixo da amostra. As placas de Pus aditivadas com
20% de diferentes aditivos mostraram uma maior resistência, queimando mais
lentamente e sem gotejamento. No entanto, nenhum desses resultados pode ser
validado na norma UL94 V, por conta do tempo de combustão exceder os 30
segundos estipulados para cada amostra. A placa PUs(40)/APP(30) mostrou o
melhor comportamento em relação a todas as amostras, não gotejando durante a
combustão e apresentando auto extinção da chama entre 10 e 30 segundos,
podendo ser classificada como V1 de acordo com a norma.

PLACAS TEMPO DE QUEIMA TOTAL (s) OBSERVAÇÕES

Pus(70) >30
Incendiou completamente, 
gotejamento flamejante, 

queimou o algodão 

PUs(50)/MPP(20) >30
Baixo poder de auto extinção 

da chama, queima lenta e 
latejante, sem gotejamento 

PUs(50)/ATH(20) >30
Baixo poder de auto extinção 

da chama, queima lenta e 
latejante, sem gotejamento

PUs(50)/APP(20) 40-50
Auto extinguível, sem 

gotejamento

PUs(50)/MPP(10)/ATH(10) >30
Baixo poder de auto extinção 

da chama, queima lenta e 
latejante, sem gotejamento

PUs(50)/MPP(10)/APP(10) >30
Baixo poder de auto extinção 

da chama, queima lenta e 
latejante, sem gotejamento 

PUs(50)/APP(10)/ATH(10) >30
Baixo poder de auto extinção 
da chama, queima lenta, sem 

gotejamento 

PUs(40)/APP(30) 10-30
Auto extinguível, sem 

gotejamento

Resíduos de PU Skin
(PUs)

Cominuição

moinho de facas, 
peneira 18 mm

Classificação 
Granulométrica

classificador vibratório, 
5-10min, peneiras 

(Tyler) 7/8; 5/8/; ½; 
3/8; ¼ 

Desmoldagem

Molde

22 x 22 x 1 cm

Prensagem

prensa hidráulica 
~ 20 kgf.cm-²,
80ºC, 5 min.

Mistura

Retardantes de chama
+ água + octanoato de 

estanho, mistura 2 
minutos, acrescenta ao 

PUs granulado
mistura 2 minutos

V0

Queima de ate 10 seg. cada CP,

Até 50 seg. soma dos 5 CPs,

Sem gotejar

V1 V2

UL94 - adaptada

Corpos de prova – 125 x 13 x 10 mm

Tempo de duração da chama em 2 aplicações,  5 corpos de 
prova.

Queima de ate 30 seg. cada CP,

Até 150 seg. soma dos 5 CPs,

Pode gotejar,

Sem queimar o algodão

Queima de ate 30 seg. cada CP,

Até 150 seg. soma dos 5 CPs,

Pode gotejar,

Pode queimar o algodão

Figura 2 - Aparato do teste UL94V.

Figura 1 - Fluxograma das etapas de produção , codificação e formulação de placas aglomeradas .

Figura 4 – Amostras de PUs(40)/APP(30)

após a realização do teste.


