
Resumo 

O rápido desenvolvimento e a facilidade de acesso a programas de CAD associados às 

tecnologias de Prototipagem Rápida (RP) e de Fabrico Rápido de Fenamentas (RT) foram 

fundamentais para dar um novo impulso ás tecnologias de moldação baseadas em resinas. Os 

gabinetes de Design e Desenvolvimento de Produto das empresas recorrem a sistemas de RT 

para a produção de moldes protótipos em resinas de silicone, poliuretano e epoxy, para citar as 

resinas mais comuns. Estes moldes protótipo permitem obter entre dezenas e centenas de 

peças para análise e inspecção visual, geométrica e dimensional e frequentemente também 

protótipos funcionais. Particularmente nesta última aplicação, são usados compósitos de base 

epoxidica que permitem executar moldes para a injecção de termoplásticos que resistem às 

altas pressões e temperaturas do ciclo de injecção. Naturalmente, a duração destes moldes 

compreendida entre 100 e 1000 ciclos é inferior à dos moldes metálicos. Como o 

desenvolvimento de um produto industrial raramente exige um número de protótipos superior a 

200, pode concluir-se que estas tecnologias estão bem ajustadas para esta aplicação 

especifica.  

Após unia revisão bibliográfica sobre o estado de arte das tecnologias de prototipagem rápida e 

fabrico rápido de ferramentas e os aspectos que controlam a selecção de materiais, o 

processamento e a caracterização dos materiais compósitos de matriz epoxidica, produziram-

se materiais compósitos convencionais, carregados com diferentes concentrações de particulas 

de alumínio e materiais compósitos híbridos constituídos por particulas de alumínio e fibras 

moidas. Estes compósitos, além de serem caracterizados com diferentes tipos de ensaios 

laboratoriais, foram também testados numa máquina industrial de injecção de termoplásticos. 

Foram estudadas com detalhe as condições de processamento, as variações dimensionais do 

processo, as variações da resistência mecânica e resistência ao desgaste com a temperatura e 

a condutividade térmica, de forma a produzirem-se moldes com propriedades optimizadas e 

garantir una maior longevidade.  

Os resultados obtidos neste trabalho demonstram que os compósitos híbridos com fibras de 

vidro moidas, quando processados em condições adequadas de vácuo, exibem características 

mecânicas e térmicas mais promissoras que os compósitos convencionais (epoxy carregada 

com particulas de alumínio) empregues no fabrico de moldes de injecção de termoplásticos.  

Com este trabalho pretende-se contribuir para a implementação e optimização desta tecnologia 

de fabrico rápido de ferramentas permitindo ás empresas obter protótipos com tempos e custos 

reduzidos, reduzir o "time-to-market" e aumentar assim a sua competitividade.  

Abstract 



The rapid development and the easy acessibilitv to (AD programs associated to the Rapid 

Prototyping (RP) and Rapid Tooling (RJ) technologies were fundamental to give a new 

development to the resin tooling. The Design and Product Development departments of the 

companies use RI systems for the production of prototypes moulds in silicone, polyurethane 

and eposy resins, to mention the most more commons. These prototype moulds allow the 

production of dozens to hundreds parts for visual aids, geometric and dimensional analysis, and 

frequently, also thermoplastic functional prototypes. Particularly, for this last application eposy 

based composites are used to manufacture moulds for thermoplastic injection that can 

withstand the high pressures and temperatures of the injection cycle. Naturally, the expected life 

of these moulds lies between 100 and 1000 cycles and is significantly lower than the one 

obtained with the conventional metallic moulds. As the development of an industrial product 

rarely demands a number of parts higher than 200 prototypes, it can be concluded that these 

technologies are very attractive and well adjusted for this specific application.  

After a bibliographical revision of the state of art of the rapid prototyping and rapid tooling 

technologies and the aspects that control the materials selection, the processing and the 

characterization of the epoxy based composite materials, conventional composites were 

produced, filled with different aluminium particles concentrations and hvbrid composite 

materials composed by aluminium particles and milled fibres.  These composites, besides 

characterized with different types of laboratory tests, they were also tested in an industrial 

thermoplastic injection machine. The processing conditions, dimensional variations of the 

process, mechanical strength and the wear resistance variations with the temperature, and 

the thermal conductivity were studied with detail aiming to produce moulds with optimized 

properties, and ensuring a larger durability.  

The results obtained in this work demonstrate that the hybrid composites with reinforced milled 

glass fibres, when processed in appropriate vacuum conditions, exhibit more promising 

mechanical and thermal characteristics than the conventional composites (aluminium filled 

epoxies) employed in the manufacture of thermoplastic injection moulds.  

It is the aim of this work to contribute for the implementation of this indirect rapid tooling 

technology as a viable alternative for manufacturing prototypes with reduced time and costs, 

allowing companies to reduce the "tine-to-marker" and increase then competitiveness.  


