
RESUMO 
 
A utilização de matrizes termoplásticas nos compósitos de fibras longas é relativamente 
recente tendo o número das suas aplicações vindo a crescer. A sua utilização 
comporta, no entanto, alguns novos desafios tecnológicos e científicos uma vez que 
apresentam uma viscosidade muito mais elevada que os termoendurecíveis, tornando, 
assim, muito mais difícil e complexa a tarefa de impregnação dos reforços, bem como a 
sua consolidação. Por essa razão, o êxito da aplicação dos compósitos de matriz 
termoplástica nos mercados comerciais ainda se encontra bastante dependente do 
desenvolvimento de novos processos de transformação e/ou da adaptação dos 
equipamentos, actualmente usados para a produção de compósitos de matriz 
termoendurecível, às exigências do seu processamento. 
Neste trabalho, pretendeu-se produzir pré-impregnados de fibras contínuas e matriz 
termoplástica, por deposição a seco de polímero em pó sobre fibras de reforço 
(denominados towpreg). Para a produção destes pré-impregnados desenvolveu-se um 
equipamento que os permite produzir em contínuo. Fazendo passar o towpreg por uma 
fieira aquecida desenvolveu-se um novo pré-impregnado, designado por PCT – Pre 
Coated Tape, que se apresenta com a sua impregnação em estado mais avançado. Os 
pré-impregnados assim produzidos foram, posteriormente, transformados em sistemas 
compósitos usando duas tecnologias normalmente aplicadas a matrizes 
termoendurecíveis: compressão a quente e enrolamento filamentar. No sentido de 
abarcar os mercados comerciais, optouse, naturalmente, por desenvolver os 
compósitos à base de polipropileno reforçado com fibras de vidro. 
Determinaram-se as propriedades relevantes do polipropileno usado nos pré 
impregnados fabricados: propriedades mecânicas (em tracção), comportamento 
reológico e granulometria média das partículas do polímero. A distribuição dos 
tamanhos de partículas foi bem aproximada por uma distribuição de Weibull. 
Optimizaram-se os parâmetros mais relevantes para a produção de towpregs e PCTs, 
no equipamento desenvolvido, estabelecendo-se, assim, uma janela operatória que 
permite obter os pré-impregnados com boa qualidade e com uma fracção volúmica de 
fibras entre 60 a 70 %. 
Utilizando uma prensa e um molde apropriado, estudou-se a consolidação do towpreg e 
PCT por compressão a quente. Comparou-se a evolução da consolidação com as 
previsões de um modelo teórico, introduzindo neste um novo arranjo teórico de fibras e 
partículas que mostrou ser mais adaptado para os pré-impregnados utilizados. 
Determinaram-se as propriedades mecânicas em tracção e flexão das placas 
produzidas e compararam-se os resultados obtidos com as previsões da teoria clássica 
dos laminados. Conclui-se que as propriedades mecânicas obtidas eram bastante 
interessantes e que as diferenças encontradas relativamente aos valores teóricos 
esperados podiam ser, pelo menos parcialmente, explicadas pelo desalinhamento das 
fibras. Posteriormente, verificou-se que a utilização de polipropileno aditivado 
melhorava substancialmente as referidas propriedades mecânicas. 
Adaptou-se um equipamento de enrolamento filamentar de compósitos de matriz 
termoendurecível à transformação dos pré-impregnados de matriz termoplástica. Foi 
possível relacionar os parâmetros operacionais mais relevantes do equipamento com as 
propriedades mecânicas obtidas nas estruturas tubulares produzidas de modo a 
optimizar o processo e estabelecer a sua “janela de processamento”. 



As estruturas tubulares produzidas foram sujeitas a testes para determinação das 
propriedades mecânicas, posteriormente comparadas com as previstas teoricamente 
usando a teoria clássica dos laminados. As propriedades mecânicas obtidas são 
compatíveis com a grande maioria das aplicações destes materiais em engenharia. 
 
 
ABSTRACT 
 
The use of continuous fibre reinforced thermoplastic composites is growing nowadays. 
However, as thermoplastic matrix present a much higher viscosity than the 
thermosetting ones, their impregnation and subsequent consolidation into a composite 
part is more complex and difficult. Because of that, the successful application of 
thermoplastic-based composites deeply depends upon developing/adapting processing 
equipments and techniques. 
In this work, a new equipment suitable for the production of thermoplastic pre 
impregnated material by deposition of polymer particles into the reinforcement fibres 
was designed and manufactured. By forcing this pre-impregnated material (designated 
towpreg) to pass through a heated die, a new material, designated by PCT - Pre-Coated 
Tape with a high degree of impregnation was produced. Two techniques were used 
toprocess the towpregs and PCTs into final composites: compression moulding and 
filament winding. As we intend to address commercial markets, the choice of a glass 
fibre for reinforcement and a polypropylene polymer for the matrix was natural. 
The relevant mechanical properties of the used polypropylene were determined by 
tensile testing. The rheological behaviour and particle sizes were also experimentally 
established. Furthermore, a Weibull distribution was used with success to fit the sieving 
results. 
Towpreg and PCT production were optimised and relevant operational parameters 
established. A processing window was also determined allowing their production with 
high quality with a fibre volume fraction in the range of 60 to 70 %. 
Using a hydraulic press and a suitable mould, PCT and towpreg consolidation were 
studied by compression moulding. Towpreg consolidation behaviour was compared with 
predictions of a theoretical model, in which a new fibre/matrix arrangement was 
considered, which and proved to be more useful. A good agreement was found between 
the theoretical values and experimental data, especially if the new arrangement was 
used in the calculations. The mechanical properties of the compression moulded 
laminate composites were obtained by adequate testing and the results compared with 
the predictions of the classical laminate theory. As conclusion, we found that the 
obtained properties were reasonable and that the lower experimental values 
comparatively to the classical laminate theory predictions were, at least partially, 
explained by fibre misalignments. 
Furthermore, it was found that the use of additives to PP could deeply improve the 
already referred mechanical properties. 
Finally, a filament winding equipment was successfully adapted in order to work with 
thermoplastic composites. Tubular structures were then produced by this technique and, 
subsequently, submitted to mechanical testing. Also, a processing window to this 
technology was established. The obtained mechanical properties are compatible with all 
major engineering applications of composite materials. 


