RB-96
A Revolução em Desmoldantes

5.Aplicações

7.1.2 Fórmulas

O Desmoldante RB-96 tem aplicação em diversos seguimentos de artefatos de borracha, onde a base elastômérica
é de SBR, NR, NBR, CR, SSBR, BR, EVA e Regenerados e/ou
cominações destas.

Estudos técnicos realizados nos laboratórios do SENAI-CETEPO e FLEXLAB

1.Resumo
6.Recomendações de Uso

A desmoldagem é uma etapa da produção de artefatos de borracha e EVA que tem elevada importância para a qualidade
e produtividade, portanto é fundamental o uso adequado de desmoldantes para melhorar os respectivo índices. Iremos
abordar a respeito do RB-96, um desmoldante diferente das emulsões de silicone e os desmoldantes semipermanentes,
por ser incorporado ao composto de borracha ou de EVA.

2.Introdução
Espera-se que o RB-96, além do propósito inicial de desmoldagem, não interfina nas propriedades físicas dos mesmos e,
demonstraremos essa não interferência através dos estudos
realizados.

3.Características do RB-96
Tem aspecto gelatinoso e natureza alcalina, é de fácil incorporação em compostos de borracha misturados em bambury
e em compostos de EVA misturados em extrusora.
Não migra para a superfície e não interfere na adesão entre
Borracha x Borracha, Borracha x Metal e Borracha com outros
substratos.

elevará muito o custo do processo. Com o RB-96 na formulação, poderá ser eliminado o uso do semi-permanente ou
reduzida a frequência dos retoques, aumentando a durabilidade da película do mesmo.

7.3 Estudo da Adição de 3phr em Formulação para Correia
Transportadora;
7.4 Estudo da Adição de 0,5phr de RB-96 em Formulação
de NBR.

Artefatos de baixa resistência ao rasgo, onde as formulações
possuem muito pó de pneu, óleo aromático e borracha regenerada, a redução dos índices de refugo poderá ser alcançada
com o uso de RB-96 nas formulações.

Nos casos onde o silicone é eliminado, o tempo despendido
para a sua aplicação será convertido em mais produção no
final de cada turno. Vale lembrar que, ao aplicar a emulsão de
silicone, há um resfriamento da superfície do molde e, com a
eliminação desta operação, o ganho de tempo e qualidade
do artefato será ainda maior.

Quando se opta em utilizar o semi-permanente, na maioria
das vezes é devido à necessidade da eliminação da emulsão
de silicone. É necessário o uso adequado desse tipo de desmoldante (preparação do molde, retoques) caso contrário

7.2 Substituição de 2phr de Ácido Esteárico por 2phr de RB-96

4.4 Reduz Refugos (scrap) por Rasgamento ao Extrair
o Artefato do Molde

4.1 Elimina ou Reduz o Uso de Emulsões de Silicone

4.2 Elimina ou Reduz o Uso de Desmodantes SemiPermanentes

7.1 Estudo das Concentrações de 1 a 5phr de RB-96 em
Formulação de SBR com Agente de Cura Enxofre;

Devido à natureza alcalina, em algumas formulações será
constatada a redução do T2 e T90. Então, serão necessários ajustes que resultarão na redução de aceleradores ou
ativadores.

4.5 Aumenta a Produtividade e Vida Útil dos Moldes

Conforme as curvas reométricas abaixo, à medida que
aumentamos a concentração do RB-96 nas formulações,
mais acelerados ficaram os compostos, mesmo reduzindo
os 17% do TMTD inicialmente:

7.Estudos Técnicos

4.3 Reduz Acelerantes ou Ativadores de Vulcanização

4.Desempenho do Produto

Com a adição do RB-96 na formulação, falhas de vulcanização
do tipo “falsa união” ou “linhas de escoamento” poderão ser
evitadas através da eliminação do uso de emulsão de silicone
ou a redução da concentração da mesma.

Com 3phr, as propriedades físicas atingem os valores ótimos
e também atendem às necessidades da maioria dos nossos
clientes. Porém, com grau de dificuldade de extração do
molde muito grande, pode-se chegar até 5phr.

7.5 SBR: 1 a 5 PHR de RB-96
7.6 SSBR/BR40ND: 2phr de RB-96

7.1 Estudo das Concentrações de 1 a 5phr de RB-96
em Formulação de SBR com Agente de Cura Enxofre
7.1.1 Introdução
Neste estudo, variamos a concentração de RB-96 e, à medida
que aumentamos 1phr, reduzimos 0,05phr de TMTD (aprox.
17%), levando em consideração que, em formulações de SBR
com alto teor de Sílica como carga reforçante, é esperada
a aceleração da curva de vulcanização, pela característica
alcalina do RB-96.

A emulsão de silicone e os semi-permanentes, depois de
determinadas quantidades de prensadas, formam crostas
que normalmente são removidas por jateamento. O RB-96
não forma estas crostas, proporcionando uma redução da
necessidade de jateamento e, consequentemente, redução
das paradas da ferramenta e aumento da vida útil das mesmas.

3

Ajustamos estas curvas reométricas para um padrão de tempo
de processo de vulcanização de solados (t90 = 4’30”) em todas
as formulações acima. Os ajustes de aceleração chegaram a um
aumento de até 0,6phr de TMTD e 0,59phr de MBT no composto
sem nenhum phr de RB-96:

7.1.3 Estudo 1-5phr de RB-96 em SBR: Resultados

7.1.4 Conclusões
A) Neste estudo constatamos que as diferenças das pro-priedades são muito pequenas. Na concentração de 3phr,
os valores se aproximaram mais do padrão, sendo discre-tamente menores na Tensão de Ruptura e Alongamento
final (G2 e G3), discretamente maiores no Módulo 300%,
Resistência ao Rasgo e Abrasão (G4, G5 e G7) e igual na Dureza
Shore A(G6);
B) A redução de aceleradores foi expressiva após os ajustes
necessários (Fórmula 1 x Fórmula 2);
C) Composto de cor natural não apresentou alterações na
cor e translucidez;
D) Melhoria da Resistência do Desgaste por Abrasão (G7),
propriedade importante para muitos artefatos.

7.2 Substituição de 2phr de Ácido Esteárico por 2phr
de RB-96
7.2.1 Introdução
Outra aplicação para o RB-96 é o de substituto do ácido
esteárico, nas situações:
A) Em formulações onde o meio é altamente ácido. Quando o
limite ideal de aceleradores e/ou ativadores de vulcanização
já foi atingido e o formulador necessita reduzir tempo de
vulcanização para aumentar a produtividade ou reduzir
aceleradores ou ativadores, para melhorar as propriedades
físicas;
B) Em formulações de SBR, onde existe um grande percentual de graxos, e o risco de migração de ácidos graxos ou
estearatos é eminente. O RB-96 substitui o ácido esteárico, proporcionando a mesma ativação com vantagens de
redução de ativador em formulações altamente carregadas
de sílica, sem perdas de propriedades físicas, conforme
ilustra o estudo abaixo.

7.2.2 Fórmulas
No exemplo de formulação abaixo, buscamos demonstrar que, com a substituição do ácido esteárico (2phr) por
RB-96, foi possível reduzir 25% de polietileno glicol (de 2 para
1.5phr), resultando uma curva reométrica e propriedades
físicas quase inalteradas.
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É importante ajustar as curvas de maneira a ficarem sobrepostas a fim de que as propriedades físicas não apresentem
alterações significativas, conforme podemos constatar nos
gráficos seguintes.

7.2.3 Substituição do Ácido Esteárico: Resultados

No gráfico de força média de adesão abaixo, demonstraremos a influência do RB-96 na adesão Borracha x Borracha
em condições originais e de envelhecimento acelerado em
estufa por 70 horas a 70°C:

7.3 Estudo da Adição de 3phr de RB-96 em Formulação
para Correia Transportadora
7.3.1 Introdução
Neste estudo, subtituímos o ácido esteárico por RB-96 em
formulação típica para correias transportadoras.
É conhecida a problemática que envolve a desmoldagem
deste tipo de artefato, onde a aplicação de desmoldantes à
base de silicone é proibitiva, a limpeza e a troca dos moldes
são demoradas. O RB-96 surge como uma nova opção para
melhoria no processo, visando a desmoldagem facilitada,
bem como a eliminação ou redução da sujidade do molde.

No gráfico de força média de adesão abaixo, demonstraremos a influência do RB-96 na adesão Borracha x Metal
em condições originais e de envelhecimento acelerado em
estufa por 70 horas a 70°C:

7.2.4 Conclusões
A) Constatamos ser possível a substituição do ácido esteárico
por RB-96, com redução de 25% de ativador (Fórmula 3);
B) Constatamos também não haver alterações nas proprie-dades físicas, tanto originais como após envelhecimento
acelerado em estufa por 70 horas a 70°C (G10, G11 e G12);
C) O RB-96 não interfere na adesão (G13 e G14).
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7.4.3 RB-96 em NBR: Resultados

7.3.4 Conclusões
A) Além das Propriedades Reológicas, Tensão de Ruptura,
Alongamento Final, Resistência ao Rasgo (G15, G16, G17, G18,
G19) quase inalteradas, já verificadas nos outros estudos,
constatamos propriedades de Resiliência e Adesão entre
Camadas (G21 e G22) também quase inalteradas;
B) Neste estudo, a Resistência ao Desgaste por Abrasão
apresentou vantagens comparadas à formula padrão (G20),
também constatada anteriormente (G7);
C) Como a adesão entre camadas é uma constante preocu-pação para os formuladores de compostos para correias,
constatamos que o RB-96 não interfere na adesão (G22).

7.4 Estudo da Adição de 0,5phr de RB-96 em
Formulação NBR
7.4.1 Introdução
Em compostos de NBR é comum encontrarmos os problemas
de sujidade de moldes e problemas com o uso de emulsão
de silicone. Neste estudo, foram verificadas outras propriedades visando a produção de artefatos mais técnicos e
processo por injeção.

7.4.2 Fórmulas
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7.4.4 Conclusões
A) Propriedades Reométricas (G23 e G24), Dureza Shore A
(G26), Tensão de Ruptura (G27), Alongamento Final (G28)
originais e envelhecidos quase inalteradas;
B) Neste estudo, também constatamos que o RB-96 não
interfere na Viscosidade Mooney (G25), nem na Fluidez, verificada em Molde Aranha (G31 e G32), propriedades relevantes
para o processo de injeção;
C) Confirmada a não interferência do Desmoldante Interno
RB-96 em testes de adesão originais e após envelhecimento
em substratos Borracha x Borracha (G29) e Borracha x Metal
(G30), importantes e relevantes para a indústria de autopeças.

7.5 SBR: 1 a 5phr de RB-96
7.5.1 Adesão Borracha x Borracha
Os corpos de prova das composições de 0 a 5 PHR de RB-96
foram realizados em 2 processos, sendo:
• Com sistema de Adesivos à Base de Água;

8. Conclusões Finais

Estes estudos comprovam os extraordinários resultados
obtidos nas linhas de produção de algumas das maiores
indústrias de solados e artefatos de borracha, onde da
mesma forma se verifica que:

• Com sistema de Adesivos à Base de Solvente.

• O RB-96 não migra para a superfície e não aflora, portanto
não interfere na adesão;

7.5.2 Adesão Borracha x Borracha Após o
Envelhecimento

• O RB-96 não interfere nas propriedades dos artefatos;

Valores de Referência:
• Adesão mínima para calçados de alta solicitação: 6N/mm
• Adesão mínima para calçados de alta solicitação após o
envelhecimento: 4.5N/mm(-25%)

• Diferente dos desmoldantes tradicionalmente aplicados
no molde, o RB-96 não é um custo de produção e sim uma
matéria-prima;
• O RB-96 elimina paradas na produção para aplicação
de desmoldantes nos moldes, proporcionando ganhos
significativos de tempo, produtividade e de energia elétrica;
• O RB-96 evita incrustrações, aumentando a vida útil do
molde, dispensando jateações agressivas para limpeza;
• O RB-96 proporciona uma desmoldagem superior, porque
é uma matéria-prima incorporada à massa, assim atua em
toda área onde tiver contato como molde;
• Tudo isso a um custo muito inferior ao dos compostos.

Referências
7.6 SSBR/BR40ND: 2phr de RB-96
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Laboratórios SENAI-CETEPO e FLEXYS
Preparação de Corpos de Prova de Borracha
Vulcanização: ATSM D 3182, NBR9801;
Curvas Reométricas (4 características: ML, MH ts1, t90 MDR arco 0,5°):
ASTM D 5289;
Resistência à tração (Módulo 100%, Módulo 300%, Tensão de Ruptura
e Alongamento na Ruptura): ASTM D 412, DIN 53504;
Dureza Shore A: ASTM D 2240
Resistência ao Rasgo: ASTM D 624;
Resistência à Abrasão: DIN 53516;
Deformação Permanente à Compreensão sob Deformação Constante
22h– 100°C: ASTM D395;
Resiliência de Impacto em Borracha: DIN 53512;
Viscosidade Mooney: ASTM D 1646, NBR 10718;
Fluidez em Molde Aranha: Molde Du Pont: PRI 638/062
Adesão a Substratos Flexíveis: ASTM D 413
Envelhecimento Acelerado em Estufa: ASTM D 573, NBR 6565
NBR 14187 - Envelhecimento
NBR 14190 - Hidrólise
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