
COMPOSTOS REFORÇADOS COM FIBRA DE CARBONO 

AKROMID® ICF (PA 6, PA 6.6, PPA)  

AKROTEK® ICF (Policetona alifática)

AKROLOY® ICF (Blenda de PA)     

AKRO-PLASTIC do Brasil 
Indústria e Comércio de Polímeros
de Desempenho Ltda. 
Member of the Feddersen Group   



ICF – leveza, estrutura, 
rigidez e uma vantagem 
competitiva: tudo isso 
combinado em um único 
material

Como diria Henry Ford,“Você pode 
utilizar qualquer cor, contanto que 
seja preto”. O mesmo vale para os 
produtos de ICF da AKRO-PLASTIC, 
pois eles também são fabricados so-
mente em preto. O que faz com que 
nossos inovadores compostos à  
base de fibra de carbono se desta-
quem é sua rigidez extrema e seu 
preço de venda extremamente com-
petitivo. 

Utilizando tecnologia comprovada 
na fabricação de compostos vinda  
de nossa empresa irmã, a FEDDEM 
GmbH & Co. KG, oferecemos com-
postos de ICF à base de poliamida  
6 (AKROMID® B), poliamida 6.6 
(AKROMID® A), PPA (AKROMID® T)  
e misturas de PA 6.6 com CoPA  
parcialmente aromática (AKROLOY® 
PA), além da policetona alifática 
(AKROTEK® PK).

As propriedades excepcionais dessa 
linha de produtos incluem:

• Boas propriedades tribológicas 
(baixo desgaste)

• Boa condutividade elétrica
• Boa condutividade térmica
• Resistência à flexão e rigidez 
 excelentes
• Boa tensão de flexão
• Baixa expansão térmica linear

Neste catálogo, você verá uma se-
leção de produtos que fabricamos 
atualmente. Entre em contato com 
nosso atendimento ao cliente para 
obter mais informações.  

AKRO-PLASTIC do Brasil 
Indústria e Comércio de Polímeros
de Desempenho Ltda. 
Member of the Feddersen Group   
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AKROMID® ICF

¹ = AKROMID® A: temperatura do molde: 100 °C, temperatura de fusão: 300 °C, pressão de injeção: 730 bar, seção transversal da espiral de fluxo: 7 mm x 2 mm
 AKROMID® B: temperatura do molde: 80 °C, temperatura de fusão: 270 °C, pressão de injeção: 750 bar, seção transversal da espiral de fluxo: 7 mm x 2 mm
+ = aprovado
 

  

Valores de teste “cond.” = condicionados e medidos em corpos de prova, armazenados de acordo com a norma DIN EN ISO 1110  
“d.a.m.” = valores de teste “seco como moldado” = teor de umidade residual <0,10 %        

Tabelle muss noch NEU s. englisch

Valores típicos para o 
material a 23 °C

Especificações 
do teste

Método 
de teste

Unidade A3 ICF 10  
preto (5117)

A3 ICF 20  
preto (5102)

A3 ICF 30 5 
preto (6495)

A3 ICF 40  
preto (5116)

A3 CGM 10/20 4  
preto (5870)

B3 ICF 10 1 
preto (6194)

B3 ICF 15  
preto (5026)

B3 ICF 30  
preto (5119)

B3 ICF 40  
preto (5020)

B3 ICF 20 1 L 
preto (5296)

Propriedades mecânicas d.a.m. cond. d.a.m. cond. d.a.m. cond. d.a.m. cond. d.a.m. cond. d.a.m. cond. d.a.m. cond. d.a.m. cond. d.a.m. cond. d.a.m. cond.

Módulo de elasticidade 1 mm/min ISO 527-1/2 MPa 9 000 6 000 16 000 9 500 22 000 14 500 33 000 20 000 14 500 8 500 3 500 11 000 5 000 23 000 11 000 32 000 13 600 14 200 9 700

Tensão de ruptura 5 mm/min ISO 527-1/2 MPa 145 100 190 135 240 170 270 200 190 125 50 140 80 200 125 220 135 140 120

Alongamento no ponto de ruptura 5 mm/min ISO 527-1/2 % 3 6 2,5 4 1,8 3 1,5 2,5 2,2 3,5 12 3 7 2 4 1,7 3 2,5 4,5

Módulo de flexão 2 mm/min ISO 178 MPa 7 000 5 500 14 000 10 000 22 000 14 000 30 000 22 000 7 000 3 400 9 000 7 000 18 000 11 300 25 000 17.000 13 000 9 700

Tensão de flexão 2 mm/min ISO 178 MPa 200 150 280 210 370 270 370 300 200 100 200 150 290 200 320 215 230 170

Deform. por flexão no ponto de ruptura 2 mm/min ISO 178 % 5 6 3 4 2,5 3,5 1,8 2,5 4,5 7 3,5 6 2 3,5 1,8 2,5 3,0 5,0

Resistência ao impacto Charpy 23 °C ISO 179-1/1eU kJ/m² 30 70 50 60 50 70 60 70 65 45 95 55 80 55 70 60 65 50 60

Resistência ao impacto Charpy -30 °C ISO 179-1/1eU kJ/m² 30 40 55 40 45 50 50 45

Resist. ao impacto Charpy com entalhe 23 °C ISO 179-1/1eA kJ/m² 3 4,5 6 8 8 12 9 12 4 9 6 10 10 15 10 15 9 11

Resist. ao impacto Charpy com entalhe -30 °C ISO 179-1/1eA kJ/m² 3 4 6 6 7 3 4 7 8 6

Propriedades elétricas

Resistividade de superfície  IEC 60093 Ohm  1,0E+10 1,0E+10 1,0E+4 1,0E+4 1,0E+4 1,0E+4 1,0E+3 1,0E+3 1,0E+5 1,0E+11 1,0E+5 1,0E+5 1,0E+3 1,0E+3 1,0E+3 1,0E+3

Propriedades térmicas d.a.m. d.a.m. d.a.m. d.a.m. d.a.m. d.a.m. d.a.m. d.a.m. d.a.m. d.a.m.

Ponto de fusão DSC, 10 K/min ISO 11357-1  °C 262 262 262 262 262 220 220 220 220 222

Temperatura de distorção térmica, HDT/A 1,8 MPa ISO 75-1/2  °C 245 250 254 255 188 200 210 210 200

Coeficiente de expansão térmica 
linear (CETL), longitudinal

20 °C–80 °C ISO 11359-1/2 1,0E-4/K 0,1 0,06 0,17

Coeficiente de expansão térmica 
linear (CETL), transversal

20 °C–80 °C ISO 11359-1/2 1,0E-4/K 0,9 0,72 0,73

Condutividade térmica DIN 52612 W/mK 0,34 0,42 0,47 0,31 0,41

Inflamabilidade

Inflamab. em conformidade com a UL 94 1,6 mm UL 94 Classe HB HB HB HB HB HB HB HB

Classificação de acordo com a FMVSS 302 
(<100 mm/min)

>1 mm 
de espessura

FMVSS 302 + + + + + +

Propriedades gerais

Densidade 23 °C ISO 1183 g/cm³ 1,14 1,23 1,27 1,34 1,33 1,17 1,19 1,28 1,31 1,15

Teor de carga ISO 1172 % 10 20 30 40 30 10 15 30 40 20

Absorção de umidade 70 °C/62 % u. r. ISO 1110 % 2,6 2,3 1,9 1,5 2,9 2,7 2,1 1,9 1,7

Processamento

Capacidade de fluxo Espiral de fluxo¹ AKRO mm 360 360 240

Contração, longitudinal ISO 294-4 % 0,4 0,3 0,2 0,2 0,5 0,1 0,1 0,1 0,3

Contração, transversal ISO 294-4 % 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,7
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AKROMID® ICF AKROTEK® ICF + AKROLOY® ICF

“d.a.m.” = valores de teste “seco como moldado” = teor de umidade residual <0,1 %
Valores de teste “cond.” = condicionados e medidos em corpos de prova, armazenados de acordo com a norma DIN EN ISO 1110  

¹ = AKROMID® A: temperatura do molde: 100 °C, temperatura de fusão: 300 °C, pressão de injeção: 730 bar, seção transversal da espiral de fluxo: 7 mm x 2 mm
 AKROMID® B: temperatura do molde: 80 °C, temperatura de fusão: 270 °C, pressão de injeção: 750 bar, seção transversal da espiral de fluxo: 7 mm x 2 mm
+ = aprovado   

  

Unidade B3 CGM 15/20 1 
preto (5489)

B28 ICF 20 RM-D 
GIT preto (5517)

C3 ICF 30 5 XTC 
preto (5473)

T1 ICF 20  
preto (5147)

T1 CGM 15/10 S1 
preto (6431)

d.a.m. cond. d.a.m. cond. d.a.m. cond. d.a.m. cond. d.a.m. cond.

MPa 18 000 9 600 16 000 25 000 18 000 17 500 15 000 15 000

MPa 195 115 170 210 200 200 185 175

% 2 4 2,2 1,5 1,5 1,5 1,5 2

MPa 13 500 10 200 13 700 21 500 17 000 16 000 15 500 15 500

MPa 250 180 255 320 300 300 275 260

% 2 3,5 2,5 2 2 2 2 2

kJ/m² 60 45 45 35 30 50 40

kJ/m² 60 40 45

kJ/m² 10 7 7 4 4 8 7

kJ/m² 8 6 5

Ohm  1,0E+4 1,0E+5 1,0E+5 1,0E+02

d.a.m. d.a.m. d.a.m. d.a.m. d.a.m.

 °C 220 220 260 313 313

 °C 212 195 266

1,0E-4/K 0,07

1,0E-4/K 0,98

W/mK

Classe HB

+ +

g/cm³ 1,36 1,2 1,28 1,25 1,29

% 35 20 30 20 25

% 1,45 1,1

mm 400

% 0,3 0,2 0,2 0,3

% 0,7 0,4 0,6 0,6

PK-VM ICF 30 
preto (5403)

d.a.m. cond.

18 500

120

1

21 000

185

1,2

35

25

7

5

d.a.m.

220

1,32

30

0,3

0,7

PA ICF 20  
preto (5268)

PA ICF 30  
preto (5269)

PA ICF 40  
preto (5270)

PARA ICF 40  
preto (6128)

d.a.m. cond. d.a.m. cond. d.a.m. cond. d.a.m. cond.

17 000 25 000 23 000 35 000 32 000 39 000 38 000

200 220 200 255 230 280 255

2 1,5 1,6 1,5 1,5 1 1

13 000 21 000 20 000 35 000 33 000 37 000 35 000

250 320 300 400 360 420 360

2,5 2 2 1,5 2 1,2 1,1

45 50 50 50 50 35

35 40 50

6 7 7 8 8 5

5 6 7

1,0E+5 1,0E+5 1,0E+4 1,0E+4 1,0E+4 1,0E+4

d.a.m. d.a.m. d.a.m. d.a.m.

255 255 255 235

223 230 235

0,45

HB HB HB

+ + +

1,23 1,29 1,35 1,4

20 30 40 40

1,6 1,3 1,1

440 300

0,2 0,1 0,3 0,3

0,6 0,5 0,4 0,4

Valores típicos para o 
material a 23 °C

Especificações 
do teste

Método 
de teste

Propriedades mecânicas

Módulo de elasticidade 1 mm/min ISO 527-1/2

Tensão de ruptura 5 mm/min ISO 527-1/2

Alongamento no ponto de ruptura 5 mm/min ISO 527-1/2

Módulo de flexão 2 mm/min ISO 178

Tensão de flexão 2 mm/min ISO 178

Deform. por flexão no ponto de ruptura 2 mm/min ISO 178

Resistência ao impacto Charpy 23 °C ISO 179-1/1eU

Resistência ao impacto Charpy -30 °C ISO 179-1/1eU

Resist. ao impacto Charpy com entalhe 23 °C ISO 179-1/1eA

Resist. ao impacto Charpy com entalhe -30 °C ISO 179-1/1eA

Propriedades elétricas

Resistividade de superfície  IEC 60093

Propriedades térmicas

Ponto de fusão DSC, 10 K/min ISO 11357-1

Temperatura de distorção térmica, HDT/A 1,8 MPa ISO 75-1/2

Coeficiente de expansão térmica 
linear (CETL), longitudinal

20 °C–80 °C ISO 11359-1/2

Coeficiente de expansão térmica 
linear (CETL), transversal

20 °C–80 °C ISO 11359-1/2

Condutividade térmica DIN 52612 

Inflamabilidade

Inflamab. em conformidade com a UL 94 1,6 mm UL 94

Classificação de acordo com a FMVSS 302 
(<100 mm/min)

>1 mm 
de espessura

FMVSS 302

Propriedades gerais

Densidade 23 °C ISO 1183

Teor de carga ISO 1172

Absorção de umidade 70 °C/62 % u. r. ISO 1110

Processamento

Capacidade de fluxo Espiral de fluxo¹ AKRO

Contração, longitudinal ISO 294-4

Contração, transversal ISO 294-4
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Caracterização do produto

A3 ICF 40 preto (5116) 23 °C
A3 ICF 40 preto (5116) 80 °C
A3 ICF 40 preto (5116) 120 °C
A3 GF 60 1 preto 23 °C 
A3 GF 60 1 preto 80 °C 
A3 GF 60 1 preto 120 °C

Testes de tração mostram que, até 
mesmo nas temperaturas mais ele-
vadas, podem ser atingidas resistên-
cias quase iguais com os compostos 
de ICF mais leves da AKRO-PLASTIC 
do que com reforços de fibra de  
vidro significativamente maiores. O 
alongamento no ponto de ruptura 
para compostos de fibra de carbono 
reforçado, no entanto, é levemente 
menor do que para compostos com 
reforço de fibra de vidro – consulte a 
fig. 2.

Em comparação com as fibras de vid-
ro, a utilização de fibras de carbono 
possibilita um aumento extremo na 

rigidez dos compostos termo- 
plásticos. Isso se torna claro ao anali-
sar os módulos de elasticidade es-
pecíficos, ou seja, para os módulos 
de elasticidade divididos pela densi-
dade. Os compostos de ICF da  
AKRO-PLASTIC predominam, espe-
cialmente quando recém-moldados. 
Porém, mesmo para compostos con-
dicionados, os módulos de elasticida-
de específicos para todos os compos-
tos é maior do que para os compos-
tos alternativos reforçados com fibra 
de vidro – consulte a fig. 3.

Os compostos AKROMID® Lite se dão 
particularmente bem nessa  compa-

ração. Nesse sentido, a rigidez es-
pecífica de um AKROMID® B3 ICF 20 
1 L condicionado é aproximadamen-
te tão alta quanto a de um AKROMID® 
B3 GF 40 1 L recém-moldado. Isso sig- 
nifica que, dadas geometrias idênti-
cas, os componentes podem ser exe-
cutados em aplicações práticas com 
rigidez comparável ou ainda maior, 
mas com menor peso. Para compo-
nentes estruturais carregados di-
namicamente, o projeto da peça po-
de ser adaptado com base no ganho 
em rigidez, aumentando, assim, a 
economia em peso.

Rigidez (Fig. 3)
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Como diz o ditado em muitos seto-
res nos dias de hoje: “A pressão am-
biental e da concorrência levam à 
inovação e, com isso, especialmente 
no setor automotivo, a designs le-
ves”. Quando essa pressão é inten-
sa, certamente se apresentam as 
possibilidades para a construção de 
peças com menor peso. Projetos i-
novadores e verdadeiramente leves 
são criados somente quando não há 
outro caminho a seguir. O setor de 
aviação foi pioneiro na área da re-
dução de peso, pois o peso tem uma 
in fluência (creep) tão importante  
no consumo de combustível, aqui 
mais do que em qualquer outro se-
tor. Em dezembro de 2008, o con-
selho e o parlamento da União 
Europeia chegaram a um acordo so-
bre a regulamentação para a re-
dução de emissões de CO₂ em novos 
veículos de passageiros. O objetivo 
principal dessa regulamentação é 
reduzir as emissões de CO₂ para 95 
g/km em média até 2020. Isso im-
pulsionou uma verdadeira compe-
tição na redução de peso. OEMs e 
seus fornecedores investem quanti-
as significativas para implantar no-
vas ideias, assim como ideais que 
ainda deverão ser realizadas, nos 
projetos leves para produção em 
larga escala. Assim, há alguns anos, 
a BMW decidiu assumir uma ab-
ordagem nova e revolucionária e 
construiu uma cabine de passagei-
ros inteiramente de plástico refor-
çado de fibra de carbono. 

Com todos os processos de pro-
dução, surgem quantidades signifi-
cativas de resíduos. Eles podem ser 
divididos em duas categorias: res-
quícios de fibras secas, que nunca 
entram em contato com uma ma-
triz do polímero, e material residual 
úmido. Os resíduos úmidos contêm 
sistemas de resina curada e somen-
te podem ser reciclados a um custo 
muito elevado.

Os tecidos de fibra seca podem ser 
reciclados de várias maneiras. Esfor-
ços iniciais concentraram-se na utili-

Processo de produção 
para componentes 
ICF  (Abb. 1)

Restos de fibra de carbono
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zação de tecidos em tamanhos de-
terminados para aplicações meno-
res e em sua impregnação com resi-
na. Esse trato manual dos tecidos, 
entretanto, já provou ser extrema-
mente oneroso e sujeito a erros; os 
cortes remanescentes nem sempre 
correspondiam à geometria dos no-
vos componentes. Por isso, surgiu a 
necessidade de novas soluções.

A AKRO-PLASTIC desenvolveu novas 
formas de incorporar tecidos de fi-
bra de carbono seco e condicionado 
em uma massa fundida de políme-
ros, de modo a melhorar o valor a-
gregado. Isso envolve retalhar o te-
cido em um processo de várias eta-
pas de tal modo que ele possa ser 
dosado gravimetricamente em uma 
extrusora, como as fibras de carbo-
no cortado convencionais. O maior 
obstáculo nesse processo é um aglu-
tinante de pó aplicado ao tecido. O 
aglutinante de pó é utilizado para 
sobrepor várias camadas dos teci-
dos de fibra de carbono e evitar que 
deslizem nos processos posteriores. 
Uma etapa importante durante o 
condicionamento das fibras é a do-
sagem dos tecidos, que pode ser ga-
rantida somente com o controle 
preciso da temperatura.

A extrusora de rosca dupla síncrona 
utilizada na FEDDEM GmbH & Co. 
KG foi equipada com um alimenta-
dor lateral recém-desenvolvido. De-
pendendo do polímero, esse ali-
mentador lateral é capaz de forne-
cer com tranquilidade até 50 % do 
teor de fibra de carbono às massas 
fundidas de polímero condicionado. 
Outra etapa decisiva ao incorporar 
as fibras de carbono preparadas é o 
próprio encapsulamento elétrico da 
tecnologia do sistema e a extração 
adequada da dosagem. Se isso não 
ocorresse, a alta condutividade das 
fibras de carbono resultaria rapida-
mente na destruição dos compo-
nentes elétricos contaminados.
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Caracterização do produto Instruções de processamento
Nossos produtos de ICF podem ser 
processados em máquinas de molde 
por injeção disponíveis comercial-
mente com roscas-padrão, de acordo 
com as recomendações do fabrican-
te da máquina. Consulte a tabela 
abaixo para ver nossa máquina reco-
mendada e configurações de seca-
gem e do molde (consulte o diagra-

ma): Todos os tipos de ICF têm con-
dutividade térmica significativamen-
te maior em comparação aos tipos 
reforçados com fibra de vidro. Os 
componentes podem, assim ser des-
moldados geralmente com tempos 
de ciclo menores. Para melhorar a 
potência da linha de solda, recomen-
damos que as temperaturas da pare-

de do molde sejam mantidas tão al-
tas quanto possível, com tempos de 
pressão de recalque adequados. No 
projeto do componente, e, especifi-
camente, com componentes reforça-
dos com fibra de carbono, as tran-
sições e bordas devem receber raios 
maiores para evitar concentrações 
de tensão nessas áreas.

Comprimento de percurso do fluxo

Os valores especificados são de referência. Para o aumento dos teores de enchimento, devem ser utilizados valores maiores. Para secagem, recomendamos 
utilizar somente ar seco ou um secador a vácuo. Recomendamos níveis de umidade de processamento entre 0,02 e 0,1 %. Para o AKROMID® 
fornecido em sacos, não é necessária a pré-secagem quando armazenado adequadamente. Recomenda-se a utilização dos sacos totalmente abertos. 
Materiais processados vindos de um silo ou de caixas abertas podem ter absorvido umidade e necessitam de mais tempo de secagem.

AKROMID® 
A

AKROMID® 
B

AKROMID® 
T

AKROMID® 
C

AKROTEK®
PK 

AKROLOY® 
PA

Flange θ1 60–80 60–80 60–90 60–80 60–80 60–80

Setor 1 – setor 4 θ2 260–310 240–300 310–350 260–300 220–260 260–310

Bocal θ3 270–310 270–300 320–350 270–300 230–260 270–310

Temperatura de fusão θ4 280–310 270–300 320–350 280–300 230–260 280–310

Temp. do molde θ5 80–140 80–130 120–160 80–130 60–120 90–130

Secagem θ6  0–4  0–4  0–4  0–4  0–4  0–4

Pressão de rec., esp. Phold 300–800 300–800 300–800 300–800 300–800 300–800

Contrapressão, esp. Pback 50–150 50–150 50–150 50–150 30–70 50–150

0 100 200 300 400 500 600

AKROMID® A: temperatura do molde: 
100 °C, temperatura de fusão: 300 °C, 
pressão de injeção: 730 bar, seção transversal 
da espiral de fluxo: 7 mm x 2 mm     

AKROMID® B: temperatura do molde: 
80 °C, temperatura de fusão: 270 °C, pressão 
de injeção: 750 bar, seção transversal da 
espiral de fluxo: 7 mm x 2 mm 

AKROMID® T: temperatura do molde: 
140 °C, temperatura de fusão: 340 °C, 
pressão de injeção: 770 bar, seção transversal 
da espiral de fluxo: 7 mm x 2 mm 

AKROMID® PA: temperatura do molde: 
100 °C, temperatura de fusão: 290 °C, pressão 
de injeção: 730 bar, seção transversal da espiral 
de fluxo: 7 mm x 2 mm   

Phold

Pback

τ
< (-30) °C

θ5 θ4 θ3 θ2 θ1 θ6

Figura 4: Distribuição da espessura da parede, pedal de embreagem feito de AKROMID® B3 ICF 15 preto (5026)

Chamada de “ICF”, nossa nova série 
de tipos reforçados de fibra de car-
bono à base de PA 6, PA 6.6, PK,  
PPA e CoPA parcialmente aromática 
(AKROLOY® PA) combina grandes re-
sistências e densidades menores a 
um preço atraente. Os compostos 
têm um acabamento de fibra de car-
bono de 10 % a 40 %. Esses materi-
ais – o AKROMID® B3 ICF 40, com-
posto à base de PA 6, por exemplo – 
obtêm um módulo de elasticidade 
de 32 000 MPa e uma resistência à 
flexão de 320 MPa, com 1,8 % de 
alongamento no ponto de ruptura. 
O AKROMID® A3 ICF 40, compo- 
sto à base de PA 6.6, chega até a  
33 000 MPa com resistência à fle- 
xão de 370 MPa. 

O objetivo da nova linha de produ-
tos é reduzir drasticamente o peso 
dos componentes de alta resistên-
cia. E, pela primeira vez, o custo  
agora se aproxima muito daquele 
dos compostos de fibra de vidro, 
eliminando os fatores econômicos 

Propriedades Método 
de teste Unidade B3 GF 30 1 GIT  

preto (4599)
B3 ICF 15  

preto (5026)

Densidade do componente ISO 1183 g/cm³ 1,36 1,18

Rigidez do componente % 100 125

Resistência à ruptura do componente N 990 +/-40 1 100 +/-15

Peso do componente g 319 291

que evitavam a substituição. O fato 
de que um pedal de embreagem 
(consulte a Fig. 4) pode ser fabri- 
cado em um processo tão sensível  
como o processo de injeção de água, 
comprova a alta qualidade dessa  
linha de produtos recém-criada. Em 
parceria com a Engel, a PME Fluid-
tec e a Moldetipo, conseguimos re-
duzir o peso do componente em  
10 % ao mesmo tempo em que atin-
gimos valores mecânicos melhores – 
consulte a Tabela 1. 

A vantagem dos compostos refor- 
çados de fibra de carbono tam- 
bém pode ser posta em prática em 
muitas outras aplicações, especial-
mente em componentes de suporte. 
Em aplicações como consoles cen-
trais, filtros de carvão ativado e su-
portes para unidades de controle, as 
demais vantagens da fibra de carbo-
no também poderão ser proveitosas. 
Elas incluem: proteção elétrica, con-
dutividade térmica favorável e me-
nor coeficiente de expansão térmica.

Comparação dos pedais de embreagem de GF e de ICF  (Tabela 1)

PA ICF 40 preto (5270)

PA ICF 20 preto (5268)

T1 ICF 20 (5147)

B3 ICF 40 preto (5020)

B3 ICF 15 preto (5026)

A3 ICF 40 preto (5116)

A3 ICF 15 preto (5056)

Espiral de fluxo [mm]

As poliamidas demonstram diferen-
ças levemente maiores entre a rigi-
dez seca e condicionada, dependen-
do da matriz de polímero utilizada. A 
mistura de PA/PP (AKROMID® B3  
ICF 20 1 L preto (5296)), por sua vez, 
exibe um perfil de propriedades  
particularmente interessante após 
a absorção da água. Essa mistura é 
um composto no qual o polipropile-
no modificado é enxertado na polia-
mida como uma cadeia lateral. A ri-
gidez excede a de uma poliamida 
condicionada com 40 % de teor de  
fibra, e a 1,15 g/cm³, a densidade é  
21 % menor e, assim, exatamente 
igual a de poliamidas não revestidas. 
Além disso, a rigidez de PA/PP ICF 20 
(120 MPa) está quase no mesmo  
nível. 
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 Aplicações

Indústria
• Guias de fio
• Posicionador de bombas
• Engrenagens
• Cames
• Hastes conectoras
• Parafusos
• Válvulas
• Conectores

Automotivo
• Bombas de vácuo
• Módulos de direção
• Pedais de embreagem
• Consoles centrais
• Unidades de tração
• Porta do teto deslizante
• Hélices do sistema de 
 refrigeração (proteção Ex)
• Painéis do câmbio
• Gabinete do sensor
• Alavancas de ajuste
• Blocos de rolamentos
• Bocais de enchimento de 
 combustível
• Encaixes do espelho
• Lâminas
• Racks modulares

Aviação
• Elementos estruturais
• Bagageiros

Figura 6: Console central feito de AKROMID® A3 ICF 10 preto (5117)

Atualmente, um grande número de 
possíveis aplicações está sendo tes-
tado. O foco está em componentes 
que exijam alta rigidez e sejam ins-
talados em cor preta. No caso de 
componentes que forem instalados 

acima do centro de gravidade do 
veículo, isso é especialmente inter-
essante para o fabricante do veícu-
lo, já que a redução do peso, assim, 
tem um efeito positivo na dinâmica 
de condução.

Propriedades Unidade
AKROMID® B3  ICF  

20 1 L
AKROMID® B3 ICF  

20 1 L
AKROMID® B3 ICF  

20 1 L

Método de injeção Valor zero Injeção incompleta Injeção completa

Pressão de recalque com pressão de recalque sem pressão de recalque sem pressão de recalque

Enchimento parcial Enchimento parcial

Agente expansor % 3,5 AF-Complex® TM 3,5 AF-Complex® TM 3,5 AF-Complex® TM

Módulo de elasticidade MPa 12 510 [100 %] 10 660 [85 %] 12 200 [97 %]

Módulo de flexão MPa 12 100 [100 %] 12 240 [101 %] 12 260 [101 %]

Resistência à flexão MPa 202 [100 %] 185 [92 %] 198 [98 %]

Deformação por flexão % 2,7 2,4 2,6

Redução de peso % 13 4

Densidade g/cm³ 1,10 0,96 1,06

Comparação do processo-padrão com agente expansor para injeção incompleta 
e injeção completa  (Tabela 2)

Os novos agentes expansores resul-
taram em uma redução de peso nos 
plásticos de engenharia, com con-
servação ideal das propriedades 
mecânicas e das qualidades de su-
perfície. Esses masterbatches dos 
agentes expansores combinam as 
vantagens do manuseio seguro e li-
vre de poeira, ao mesmo tempo em 
que fornecem agentes nucleantes e 
aditivos que podem permitir a reali-
zação do processo interno de um 
produto ajustado de modo ideal. No 
controle do processo, há duas ab-
ordagens diferentes, que são com-
paradas na Tabela 2, utilizando duas 
amostras de pesos (dumbbells) em 
uma mistura (PA + PP) reforçada de 
20 % de fibra de carbono, carrega- 
da com 3,5 % de masterbatch AF- 
Complex® PE 990310 TM. O respec-
tivo composto, carregado com o 
agentes expansores e produzido em 
um processo padrão, serve como o 
valor zero. A absorção de umidade 
influencia as variantes com espuma 
do mesmo modo que faz com as va-
riantes sem espuma. Figura 7: Estrutura da espuma com nucleação adequada e deficiente

Agente Expansor

Figura 5: Parafuso feito de AKROMID® T1 ICF 30 preto (5148) 

Injeção completa: O componente é 
preenchido completamente sem 
pressão de recalque. Uma redução 
de 4 % do peso em comparação com 
o processo padrão é obtida com es-
sa variante. As propriedades mecâ-
nicas, no entanto, permanecem qua-
se idênticas. O agentes expansores-
tem um efeito de aumento de fluxo 
e reduz o peso apenas moderada-
mente, mas a superfície do compo-
nente é tão boa quanto a obtida no 
processo-padrão e o componente fi-
ca virtualmente livre de deformação.

Injeção incompleta: O componente 
é quase inteiramente enchido, mas 
sem comprimir a massa fundida. 
Essa variante também é produzida 
sem pressão de recalque e atinge 
um alto grau de espuma e, assim, 
uma redução de peso de 13 % em 
comparação com o valor de base. O 
módulo de elasticidade é reduzido 
em 15 % – aproximadamente a mes-
ma quantidade da redução de peso.

Áreas de aplicação

Parafusos feitos de AKROMID® T1 
ICF 30 preto (consulte a Fig. 5) forne-
cem o máximo de rigidez, combina-
do com excelente resistência quími-
ca e baixa tendência ao desloca-
mento. Parafusos fabricados desse 

modo são aproximadamente 80 % 
mais leves que os parafusos de me-
tal padrão com integridade conjunta 
idêntica de componentes plásticos 
aparafusados.

O console central mostrou ser  
uma aplicação extremamente in- 
teressante – consulte a Fig. 6. Feito 
de PA 6.6 GF 30, esse console pesava 
1 680 gramas. Utilizando PA 6.6 
(AKROMID® A3 ICF 10 preto (5117)) 

com 10 % de reforço de ICF, foi pos-
sível reduzir o peso para 1 460 gra-
mas, com rigidez comparável.

Other Grades are Available:

B3 ICF 20 LF (6695), D3 CGM 15/20 S1 (6284), 
PK-VM ICF 10 (5607)

More carbon fibre reinforced products can 
be found online: akro-plastic.com/productfilter

Isenção de responsabilidades: Todas as especificações e informações fornecidas neste catálogo baseiam-se em nosso conhecimento e experiência atuais. Uma promessa juridicamente vin-
culativa de determinadas propriedades ou de adequação a um caso individual concreto não pode ser concluída a partir dessas informações. As informações fornecidas aqui não se destinam 
a isentar processadores e usuários da responsabilidade da realização de seus próprios testes e inspeções em cada caso concreto individual. AKROMID®, AKROLEN®, AKROLOY®, AKROTEK®, 
PRECITE®, AF-Carbon®, AF-Color®, AF-Complex®, AF-Clean®, ICX®, BIO-FED®, M·VERA® e AF-Eco® são marcas registradas do Grupo Feddersen.
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AKRO-PLASTIC do Brasil 
Indústria e Comércio de Polímeros
de Desempenho Ltda. 
Member of the Feddersen Group   
 
Rua Ramon Reina Bonilha, 280
13295-000 Itupeva – SP
Brasil
Telefone:  +55 11 4230-1990 
info.br@akro-plastic.com 
www.akro-plastic.com

Será um prazer 
conhecê-lo!
 

Para outros locais, visite o site www.akro-plastic.com

Aqui, você poderá encon-
trar a versão mais recente 
de nosso catálogo:
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