
Resumo 
 
Os adesivos estruturais têm vindo a ser utilizados em muitas aplicações industriais ao 
longo das últimas décadas. Apesar da sua natureza tradicional, o sector da construção 
civil tem também utilizado adesivos estruturais. A indústria da caixilharia de PVC é um 
bom exemplo, pois está a evoluir muito rapidamente, conduzida pelo crescimento do 
mercado. É então lógico investigar aplicações para os adesivos estruturais nesta 
indústria emergente, ávida por melhores performances de isolamento e qualidade. 
Tendo em isto em mente, este estudo pesquisa uma nova tecnologia para a união de 
travessas no caixilho. Neste momento,  utilização de parafusos é norma, mas no futuro 
próximo uma solução de fixação mecânica com alguma complexidade vai ser utilizada. 
O objectivo desta investigação é tentar perceber se uma junta colada terá uma boa 
performance quando comparada com as técnicas de união normalmente utilizadas na 
indústria. 
Primeiro foi necessário considerar todos os factores inerentes à união de travessas em 
utilização. De seguida a junta é projectada para suportar todos esses factores e 
comportar-se o melhor possível. A selecção do adesivo adequado é um ponto crítico, 
que condicionará as propriedades da junta. As propriedades dos materiais constituintes 
dos substratos e as cargas envolvidas são tidas em consideração ao longo do processo 
de selecção. A análise por elementos finitos foi utilizada para ajudar na previsão dos 
esforços e das tensões resultantes dos ensaios das juntas de simples sobreposição e 
das juntas em T. Para validar a selecção do adesivo e comparar com a análise 
numérica, foram realizados ensaios nos provetes de adesivo e nas juntas de simples 
sobreposição. Foi também determinada a temperatura de transição vítrea (Tg) do 
adesivo utilizado, permitindo assim estabelecer o seu intervalo de utilização. 
Outra grande preocupação é a resistência da junta à degradação ambiental associada 
aos esforços resultantes da sua utilização quotidiana. Para responder a esta questão do 
envelhecimento, os provetes foram submetidos a um processo artificial de degradação 
ambiental durante 105 dias (mais do que 3 meses) dentro de uma estufa a 60ºC e com 
80% de humidade relativa. 
Para finalizar o estudo é realizada uma análise do processo e dos custos, para permitir 
determinar se esta nova proposta de ligação adesiva da junta em T é aceitável em 
termos industriais apresentando vantagens económicas quando comparado com as 
outras soluções disponíveis. 
 
 
Abstract 
 
Structural adhesives have been used in many industrial applications throughout the last 
few decades. Despite its traditional nature, construction building has also been using 
structural adhesives. For example, the windowframe PVC industry is evolving rapidly, 
driven by the market growth. Hence it is only logical to search for applications of 
structural adhesives in this emerging industry, avid for better performances in sealing 
and production quality. 
Having this in mind, this study seeks a new technology for joining the transom to the 
windowframe. At the moment screw fastening is the standard, but in the near future a 
mechanical fastening joint of some complexity will be used. 



Trying to understand if an adhesive bonded joint will perform as good as the industry 
standard joint techniques is the goal of this investigation. Firstly, there is the need to 
consider all the factors inherent to the window transom joint properties in usage. Then 
the joint design is studied to comply with those factors and perform as well as it is 
supposed to. One critical step is a proper adhesive selection, which will determine the 
outcome of the joint performance. The adherends and loads at stake are taken in 
consideration throughout this selection process. This process is also aided by predicting 
the joint stress values, using the finite element analysis. 
Tensile tests of the adhesive bulk and single lap joint specimens are done in order to 
validate the adhesive selection and the numerical analysis accuracy. The adhesive’s 
glass transition temperature is also determined to establish its temperature range. 
Another major concern is the joint resistance with time to the weather and load usage 
conditions. To answer this ageing question, an artificial weathering process (60ºC and 
80% RH) is promoted inside an environmental chamber during 105 days (more than 3 
months). 
Finally a process and cost analysis is done to determine whether this new T-joint 
adhesive bonded proposal is acceptable for industrial purposes and has any economical 
advantages when compared with the other available solutions. 
 


