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5.1 ESCARIAÇÕES

5.1.1   TEORIA  

Durante a vida de serviço do pneu, objetos estranhos penetram através da área da banda 
de  rodagem  atingindo  o  pacote  de  cintas,  causando  ferrugem  que  se  desenvolvem 
rapidamente dentro da área do dano. Durante o processo de reconstrução será essencial 
identificar  cada  dano,  remove-los  e  reparar  se  for  necessário.  Então,  o  propósito  da 
escariação, após a raspagem da área da coroa, é o de remover borrachas e cabos (e/ou 
oxidações) danificadas em serviço.
As escariações são essenciais e na maioria das vezes é a operação que mais consome 
tempo dentro do processo de reconstrução. Esta operação deve ser feita corretamente, 
usando as técnicas apropriadas e as ferramentas adequadas para que se possa aumentar 
a  vida  útil  da  reconstrução.  Isto  deverá  ser  sempre  lembrado,  escariações  mal  feitas 
diminui a qualidade da reconstrução e é extremamente difícil de identificar na Inspeção 
final.

5.1.1.1   INSPEÇÃO ANTES DA ESCARIAÇÃO

Uma  cuidadosa  inspeção  sobre  a  superfície  deverá  ser  feita  em  uma  estação  de 
escariação  suficientemente  bem iluminada.  Depois  de  checar  a  textura  de  raspagem 
verificando se está de acordo com as normas RMA 3 ou 4, todos os danos devem ser 
sondados  para  determinar  sua  extensão.  Alguns  danos  podem passar  pela  Inspeção 
Inicial. Alguns danos na maioria das vezes, são deterrminados durante a escariação. Se 
um dano estiver fora dos limites de reparo, a carcaça deverá ser recusada. Para danos 
que necessitem alguns reparos alguns códigos e/ou marcas são colocados na lateral  do 
pneu de acordo com o tipo de reparo a ser executado.

5.1.1.2   CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO.
       
Cada reconstrutor deve adotar seu próprio código para os seguintes tipos de reparos:

-    Reparo superficial
- Reparo de furo de prego
- Reparo de Seção
- Reparo de Reforço
- Reparo de Liner 
- Reparo de Talão     
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5.1.1.3   PROCEDIMENTOS

Escarıação é uma operação que realiza o seguinte:

1) Remoção de borracha e cabos danificados do pneu para:

- Prevenir um dano de se tornar mais extenso quando o pneu for colocado em serviço.

- Determinar  a  extensão  do  dano  no  pneu,  e  se  um reparo  (reforço  /  seção)  será 
necessário.

2) Remover borracha oxidada do pneu:
- Para prover uma adequada adesão (borracha de ligação – borracha de enchimento) 

da borracha à superfície raspada, após a vulcanização.

Para  uma  escariação  bem  sucedida,  ambos,  pneus  convencionais  e  radiais  seguem 
procedimentos como os abaixo:

- Sempre tente remover a menor quantidade possível de material para limpar os danos. 
Restrinja a área e a extensão da escariação o máximo possível.

- Cortes em pneus convencionais  podem ser completamente removidos mantendo o 
dano às lonas do menor tamanho possível.

- As bordas  das  escariações  devem ser  em angulo  para  máximizar  a  superfície  de 
adesão, isto também reduzirá a probabilidade de entrada de ar quando estiver fazendo 
o enchimento da escariaçao.

- Desenho  de  banda  remanescente,  desenho  resulcado,  e  todas  as  outras  marcas 
devem ser escariadas.

- Após a escariação cheque com uma sovela para se certificar  que todos os danos 
foram removidos. Se um dano adicional for encontrado, continue a escariação até que 
o dano seja removido.

- Corte todas os cabos danificadas ou puidos, aparando até voltar à borracha solida. 

- Remova  todos  cabos  de  aço  danificados  com  ferramenta  de  alta  velocidade 
(recomenda-se ferramentas de 20.000 / 30.000 rpm). Raspe toda a borracha e tecido 
com ferramentas de baixa velocidade (recomenda-se ferramentas de 3.000 – 4.000 
rpm). Limpe qualquer borracha queimada com escova macia. (Tenha sempre certeza 
que as pedras e escovas estejam corretas para a rotação usada – ver seção 5.1.3.1. 
Ferramentas para escariação).
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5.1.2   INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
 

- İnspecıone a carcaça raspada atenciosamente, sonde cada dano para determinar:

A) O tamanho do dano (se algum reparo será necessário)
B) O angulo da penetração
C) A extensão da penetração em relação às cintas de aço
D) Limpe todos os objetos estranhos (pedras, sujeiras ou outras contaminações)

- Inicie escariando pelo maior dano, assim voce estará evitando trabalho desnecessário 

se a extensão deste dano fizer com que a carcaça seja recusada.

- Usando uma turbina de baixa velocidade com um carbide de tungstênio,  escarie o 

dano ou a borracha solta para ver o dano nas cordas.

- Usando  a  mesma  turbina  de  baixa  velocidade  com  carbide  de  raspar,  elimine  . 

completamente os cabos descolados, quebrados ou enferrujados. 

- Remova o mínimo de material possível, exponha o mínimo de aço possível.

- Não chamusque a borracha e não queime os fios. Fios queimados ficam azuis.

- Dê um angulo às bordas das escariações para maximizar a superfície de adesão.

- Usando uma turbina de alta velocidade com a pedra de corte apropriada, corte os 

cabos descolados ou puídos. 

- É importante usar a pedra apropriada com repetidos toques rápidos e leves, cortando 

os fios com o mínimo contato com a borracha.

- Usando uma turbina de baixa rotação com uma escova de limpeza de fios,  limpe 

completamente a borracha chamuscada da escariação.
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5.1.3  DESENHOS E FOTOS

ESCARIAÇÃO. 

SEQUENCIA DE FOTOS 

5.1.3.1 FERRAMENTAS PARA ESCARIAÇÃO

5.1.3.2 EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO: FOTOS 0001 A 0010
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5.1.3.1   FERRAMENTAS PARA ESCARIAÇÃO

A lista abaixxo mostra as principais ferramentas,  para escariação, recomendadas pela 
MARANGONI

-  Turbina  pneumática  de  3.000  a  4.000  RPM  ou  esmeril  com  chicote  de  mesma 
velocidade

- Turbina pneumática de 20.000 a 30.000 RPM

- 16 – 18  Disco de tungstenio, grana grossa, para desbaste em borracha e aço. Melhor 
desempenho entre 3.000 e 4.000 RPM 

- 36  Disco de tugstenio, grana fina, para desbaste leve e afinamento de grarmatura. 
Melhor desempenho entre 3.000 e 4.000RPM

- Ponta montada de óxido de aluminio,  para cortar  pontas de cabo de aço e rerirar 
cabos partidos sem afetar  a borracha.  Melhor  desempenho entre  20.000 e 30.000 
RPM
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- Bola cortante em aço carbono, para preparação de danos nos cabos de aço. Melhor 
desempenho entre 3.000 e 4.000 RPM

- Bola  raspante  de  tungstenio,  para  remover  aço  e  borracha  em danos  profundos. 
Melhor desempenho entre 3.000 e 4.000 RPM

- Cone de Tungstenio, para remoção e texturização de borracha. Serve tambem para 
remover cabos texteis, em danos de pouca profundidade. Melhor desempenho entre 
3.000 e 4.000 RPM

-
- Porco espinho, para remoção de borracha e escariações em pneus diagonais. Melhor 

desempenho entre 3.000 e 4.000 RPM
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- Faca rotativa, para desbastar grandes áreas de borracha. Usar entre 3.000 e 4.000RPM

- Escova  de  aço,  para  remoção  e  texturização  de  borracha,  em  grandes  áreas  e 
levantamento das pontas dos cabos de aço. Usar entre 3.000 e 4.000 RPM

     
- Faca para cortar borracha

- Acicate de corte lateral. Para remover e cortar cabos de aço.

- Sovela, para explorar danos em pneus

- Escovas com cabo, em aço e (ou) fibra sintética para limpeza em geral.
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5.1.3.2   FOTOS

Foto 0001 :  Como mostrado aqui,  alguns cortes na superfície raspada dão uma clara 
indicação de ferrugens  excessivas  na  cintas.  Outros  cortes  podem mostrar  pequenos 
sinais de ferrugem e também devem ser escariados.   
                    

Foto 0002 : Inspeção e exploração da área danificada.
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Foto 0003 : Ferramentas apropiadas para se escariar com sucesso. 

Foto 0004 :  Esta ferramenta de tungstenio é uma das mais usadas para remoção de 
borracha. É usada tambem para preparar danos em cabos de aço.
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Foto 0005 : A ponta montada de pedra serve para cortar os cabos de aço danificados, em 
alta velocidade. 

Foto 0006 : Esta pequena ferramenta de pedra é ideal para dar arremate nas pontas dos 
cabos danificados.
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Foto 0007 : Grandes áreas de danos nos cabos das cintas podem ser removidos cortando 
uma de sua pontas com uma ponta montada de oxido de aluminio. Puxa-se os cabos até 
o outro lado do dano, e corta-se, usando um bom alicate de corte lateral.

Foto 0008 : Esta faca de corte central é excelente para remover cabos danificados.
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Foto 0009 : Para remover as pontas dos cabos, use a ponta montada especial para evitar 
a queima da borracha.

Foto 0010 : A  escova de aço de 3” (76,2 mm) de diametro, macia, é usada para texturizar 
e remover possiveis queimas, da borracha, ocorridas durante a remoção do aço. 
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5.1.4  TABELA DE DADOS

ESCARIAÇÕES

LISTA DO CONTEUDO

 

LIMITES DE DANOS PARA PNEUS RADIAIS (PACOTE DE CINTURAS) – SKG 01

LIMITES DE DANOS PARA PNEUS DIAGONAIS (LONAS PRINCIPAIS)- SKG 02
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LIMITES DE DANOS PARA PNEUS RADIAIS (PACOTE DE CINTURAS) – 
SKG 1

Carcaças com cınco lonas na banda de rodagem

1. Dano na quarta cintura(4)( cintura protetora, cintura de cima ) :  
- Não tem limite de danos ( reparar o local com ligação )

2. Dano na terceira cintura(3) :
- Escariar  no máximo 6 cabos por todo seu comprimento ou,  50 mm de largura,  no 

cruzamento, limitado a 76 mm de comprimento. 

3. Dano na segunda cintura(2)
-    Máximo de 6 cabos na largura e 16mm no comprimento
- Usar manchão de reforço.

-     Dano primeira na cintura(1)
- Não escariar, encaminhar o pneu para o setor de consertos.

       

  

CONSTRUÇÃO COM 5 LONAS. 
No.1=primeira cintura de trabalho
No.2=segunda cintura de trabalho
No.3=primeira cintura de proteção
No.4=segunda cintura de proteção
Body ply = lona da carcaça 
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Carcaças com quatro lonas na banda de rodagem:

1. Dano na terceira cintura ( cintura de cima ):
- Remover no máximo 6 cabos em todo seu comprimento ou, 50mm de largura, 

no cruzamento, limitado a 76 mm de comprimento.

2. Dano na segunda cintura:
- Max. 6 cabos na largura por 16mm de comprimento
-  Usar manchão de reforço.

3. Dano na primeira cintura:
- Não escariar, enviar o pneu para o setor de consertos. 

CONSTRUÇÃO COM 4 LONAS
No.1=primeira cintura de trabalho
No.2=segunda cintura de trabalho
No.3=cintura protetora
Body ply = lona da carcaça
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LIMITES DE DANOS PARA PNEUS CONVENCIONAIS (CORPO DE 
LONAS) – SKG 2

A maioria dos pneus convencionais tem camadas de lonas de proteção sobre o 
corpo de lonas na área da banda de rodagem. As lonas de proteção fazem a 
proteção contra penetrações no corpo de lonas.

Não há limitações no número de escariações nas lonas de proteção.

Como diferenciar as lonas de proteção do corpo de lonas:

- Identificações laterais: a diferença entre o número de lonas da banda de 
rodagem e as lonas das laterais.

- Angulos das cordas das lonas: se cabos de duas lonas têem o mesmo angulo 
na mesma direção, a lona de cima é de proteção.

- Camada fina de borracha entre os cabos: lonas de proteção têem mais 
borracha entre os cabos.

- Tamanho da corda: lonas de proteção são menores em diametro que as lonas 
de corpo.

Quando estivermos escariando pneus convencionais é essencial seguir as linhas 
mestras abaixo:

1) Reparo de enchimento de borracha: todos os danos que tiverem profundidade 
menor que 25% do corpo de lonas.

2) Reparos de furos de prego: qualquer dano menor que 8 mm e tendo uma 
penetração de 50% ou mais através do corpo de lonas.

3) Reparo de reforço: qualquer dano maior que 8 mm e tendo uma penetração 
maior que 25% e menor que 75% através do corpo de lonas

4) Reparo de Seção: todos os danos maiores que 8 mm e que tenham uma 
penetração maior que 75% através do corpo de lonas.
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5.1.5   PARA SER EVITADO 

- Evıte tocar com as mãos, e /ou contaminar as superfícies raspadas enquanto 
escaria.

- Evite  soprar  com  ar  para  limpar  poeira  de  borracha.  O  ar  comprimido 
normalmente contém óleo, água ou outras contaminações que podem reduzir a 
adesão da borracha sobre a superfície raspada.

- Evite usar ferramentas a ar sem exaustão na parte traseira, de outra forma o ar 
da ferramenta contaminará a superfície raspada.

- Evite superaquecimento das ferramentas de escariação e pedras ou queima da 
borracha.  Superaquecimento  causam separações  invisíveis  através  da  área 
escariada. Borracha queimada irá reduzir adesão.

- Evite expor cabos de aço desnecessáriamente. A adesão entre a borracha e o 
aço é feita por uma fina camada de latão. A borracha adere ao latão porém não 
adere muito bem ao aço.

- Quando estiver cortando as pontas dos cabos, evite o superaquecimento e a 
formação da cor azul no aço. O calor gerado, poderá ser transferido através 
dos fios e causar separações invisíveis entre os cabos e a borracha. 

- Evite  processar  pneus  molhados,  se  qualquer  umidade  permanecer,  irá 
naturalmente se expandir quando aquecido  e causará separações e quebras 
na estrutura da carcaça.

- Evite deixar poeira de borracha.

- Evite não seguir os Regulamentos de Segurança.

- Evite usar ferramentas sem a proteção dos olhos.

- Evite fazer escariações em áreas sem ventilação.

- Evite  fazer  escariações  perto  da  área  de  colagem  por  problemas  de 
contaminação por poeira e perigo de fogo.
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5.2   COLAGEM

5.2.1   TEORIA
 
Os principais objevitos da colagem são :

- Prover  a  adesão  necessária  para  enchimento  e  aplicação  da  borracha  de 
ligação (aplicação de borrachas).

- Proteger  a  superfície  raspada  e  as  pontas  das  cintas  de  aço  expostas  da 
oxidação.

- Promover a adesão e vulcanização entre carcaça e a banda de rodagem.

A Cola é uma solução de composto de borracha não vulcanizada com solvente 
selecionado ou solvente a base de água.

Faça a colagem usando pincéis ou formas de spray  (Bomba Gracco), de forma a 
criar  uma  camada  fina  de  cola  sobre  toda  a  superfície  raspada.  Após  a 
evaporação ou secagem do solvente, a borracha permanecerá sobre a superfície 
na forma de um filme fino e de boa adesão.
Este filme fino de borracha atua significantemente como adesivo para aplicações 
de borracha mais sólidas, de forma a manter unidas, a nova borracha e a carcaça, 
até a operação de vulcanização. Em contrapartida, muita cola forma um filme um 
pouco mais grosso sobre a superfície raspada e pode ter um efeito contrário na 
aderência após a vulcanização (em função do tempo de vulcanização diferenciado 
dos ingredientes).

5.2.1.1   TIPOS DE COLA
   

Exıstem principalmente dois tipos de cola preta para vulcanização;

1) Tipo Pincel: concentrada com mais borracha e menos solvente.

2) Tipo  Spray:   diluída  com mais  solvente  e  menos  borracha  para  facilitar  a 
aplicação com um pistola de spray.

A Marangoni fornece cola cimento para ambas aplicações.
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5.2.1.2   PROCEDIMENTOS

Antes da operação de colagem a carcaça deve estar limpa,  livre de poeira de 
borracha, sujeiras ou outros possíveis tipos de contaminação. Toda a poeira de 
borracha e sujeira  deve ser limpa à mão com ajuda de escovas.  Se existirem 
contaminações como poeiras, óleo, graxas ou outros produtos químicos somente 
estes pontos devem ser limpos usando solventes em quantidade mínimas.
A Cola deve ser estocada em um lugar frio, ventilado e a prova de fogo. Durante o 
período de estocagem o composto de borracha poderá se precipitar facilmente na 
parte de baixo da embalagem. Então, antes de usar devemos ter uma forma de 
agitar  para  que  os  sólidos  de  borracha  sejam  sempre  distribuidos  evitando 
concentração no fundo da embalagem.
A Cola cimento deve ser estocada em temperaturas abaixo de 30° C para prevenir 
pré vulcanização e devemos estar atentos ao tempo de vida útil. As embalagens 
de  cola  devem  ser  mantidas  fechadas  e  seladas  para  evitar  evaporação  do 
solvente o que poderá deixar a cola muito grossa. Se for necessário fazer alguma 
diluição use sempre o solvente correto e recomendado.
Latas  ou  embalagens de cola  e  pincéis  necessitam uma limpeza  regular  para 
remover  a  borracha  sólida  que  gradualmente  se  acumulará.  É  aconselhável 
manter os pincéis em solventes quando não estiverem em uso.
Quando a aplicação for feita a mão com pincel, as pinceladas deverão ser feitas 
em movimentos circulares para que a cola penetre bem na textura da superfície 
raspada e para prevenir o acúmulo de cola sobre a superfície.
Na aplicação com spray, depois que a carcaça começa a girar pode-se iniciar a 
aplicação. Uma película uniforme será aplicada em toda a superfície raspada e 
areas escovadas. Áreas com excesso de cola devem ser evitadas.
Cabos de aço expostos, devem ser submetidos a cola com pincel em 15 minutos, 
após a escariação. Superfícies de borracha raspadas devem ser coladas o mais 
rápido possível tendo como límite máximo 6 horas. Se o tempo exceder os pneus 
devem ser re-trabalhados.
O tempo de secagem depois da cola é muito importante. A aplicação de borracha 
de ligação ou da banda de rodagem enquanto a cola estiver molhada pode causar 
levantamentos ou separações.
A atenção para secar completamente a cola, antes da continuidade do processo, é 
essencial. Para cola de secagem rápida, 15 minutos é uma boa média de tempo, 
como referência. Entretanto, ambientes com baixas temperaturas e alta humidade 
pode  necessitar  de  um  tempo  de  secagem  maior.  Uma  das  formas  para  se 
determinar o tempo correto de secagem é usar um pedaço de borracha de ligação 
levemente pressionado sobre a superfície com cola.   Se a cola estiver seca a 
borracha de ligação irá se agarrar à superfície quando removida. Se a cola estiver 
ainda molhada a borracha de ligação irá sair normalmente como se não tivesse 
nenhuma aderência aparente.
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As carcaças com cola devem ser mantidas bem limpas e longe de poeira, sujeiras 
ou  contaminações.  Se o tempo a ser  gasto  entre  a cola  e  a  continuidade do 
processo for exceder a 6 horas, é aconselhavel protege-las contra poeira.
As áreas de lonas expostas nos pneus diagonais devem ser cimentadas (duas 
demãos de cola) duas vezes.

5.2.2   INTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
     

A) Coloque a carcaça na estação de cola ou na área de colagem.

B) Verifique se as escariações foram feitas, e/ou se foram feitas corretamente.

C) Verifique se existe alguma borracha com oxidação na superfície raspada.

D) Limpe  a  carcaça  usando  escovas  à  mão  (a  superfície  raspada  deve  estar 

limpa, livre de poeira de borracha, sujeira ou corpos estranhos).

E) Limpe as contaminações químicas com solvente(hexano ou heptano).

F) Passe cola em todas as lonas visíveis ou pontas de cintas 15 minutos depois 

de escariar.

G) Passe cola na superfície raspada, no máximo, 6 horas depois da escariação. 

H) Verifique a consistência da cola, antes de aplicar ou agite-a bem.

I) Aplique a cola em todas as escariações com um pequeno pincel redondo.

J) Aplique uma camada fina de quantidade igual de cola por todo o pneu usando 

pincel ou máquina-spray.

K) Certifique-se  que  a  cola  está  completamente  seca  antes  de  continuar  o 

processo de reconstrução.

NOTA 1 :

- O tempo de secagem depende da temperatura e da humidade do ambiente.
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- Para se determinar o tempo correto faça um teste com um pedaço de borracha 
de ligação.
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5.2.3  DESENHOS E FOTOS

COLAGEM. 

NÚMERO DE FOTOS COMO SE SEGUE:-

SEÇÃO VAZIA
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5.2.4   TABELA DE DADOS

COLAGEM

INDÍCE

 

TEMPO DE GARANTIA DOS PRODUTOS DE RECONSTRUÇÃO – CMT 1
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TEMPO DE GARANTIA DOS PRODUTOS DE RESCONSTRUÇÃO–CMT 1

PRODUTOS PERECÍVEIS 

                             PRODUTOS                            VIDA ÚTIL
CAMELBACK                              4 MESES *
ORBITREAD (processo a quente)                              4 MESES *
LAMINADA LATERAL (processo quente)                              4 MESES *
LAMINADA LATERAL (processo a friio)                              4 MESES *
BORRACHA DE LIGAÇÃO STANDARD 
CALANDRADA PARA O PROCESSO À FRIO

                             4 MESES *

BORRACHA DE LIGAÇÃO ESPECIAL 
CALANDRADA PARA O PROCESSO A FRIO 

                             4 MESES *

BORRACHA DE LIGAÇÃO EXTRA 
CALANDRADA PARA O PROCESSO A FRIO

                             4 MESES *

CUSHION GUM, FEED STRIPS FOR COLD 
PROCESS

                             4 MESES *

BORRACHA DE EXTRUSÃO                              4 MESES *
TINTA PARA PNEU                              4 MESES *
COLA PARA PROCESSO A QUENTE E A 
FRIO

                             4 MESES *

*  TEMPO DE GARANTIA COMO MOSTRADO NO RÓTULO

PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS 

BANDAS PRÉ MOLDADAS (RING, WING, UNI)

PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS SE 
ESTOCADOS DE ACORDO COM AS 
CONDIÇÕESS RECOMENDADAS ;  EM 
OUTROS CASOS APÓS48 MESES ENVIAR 
UMA AMOSTRA PARA A FÁBRICA PARA 
TESTES ADICIONAIS (VERIFICAR DATAS 
NOS CÓDIGOS DO RÓTULO DA 
EMBALAGEM) EM CASO DE PERDA DE 
ADERÊNIA SE NECESSÁRIO, RE APLICAR 
COLA.

ENVELOPE INTERNO E EXTERNO

PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS SE 
ESTOCADOS DE ACORDO COM AS 
RECOMENDAÇÕES, EM OUTROS CASOS 
ENVIAR APÓS 60 MESES AMOSTRA PARA 
TESTES ADICIONAIS (VERIFICAR DATA DE 
PRODUÇÃO NAS EMBALAGENS).

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM RECOMENDADAS
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OS MATERIAIS DE RECONSTRUÇÃO ACIMA DEVEM SER ESTOCADOS EM LOCAIS 
FECHADOS, AMBIENTES SECOS E LONGE DA LUZ DO SOL; ESTOQUES QUE 
ESTEJAM EM TEMPERATURAS ACIMA DE 25° C IRÃO REDUZIR O TEMPO DE VIDA 
ÚTIL DO PRODUTO.

5.2.5   PARA SER EVITADO

- Garanta que a superficie raspada e colada NÃO seja contaminda.

- Evite deixar latas de cola abertas.

- Evite aplicar borracha de ligação ou banda de rodagem enquanto a cola não 

estiver seca.

- Evite aplicar muito ou pouca cola na carcaça.

- Evite esperar muito tempo para secagem da cola.

- Evite estocar cola e borracha de ligação em locais de temperatuas elevadas.

- Evite aplicar cola em locais que tenha perigo de incêndio.

- Evite a precipitação da cola no fundo das embalagens.

- Evite a inalação de cola e/ou solventes de borracha.

- Evite  fazer  procedimentos  de  cola  em qualquer  área  que tenha faíscas  ou 

probabilidade de fogo.

- Evite usar cola em áreas sem ventilação.

- Evite usar cola com data de validade expirada.
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5.3   ENCHIMENTO

5.3.1  TEORIA

Esta é a operação que prevê o enchimento de todas as escariações do pneu 
sempre sobre uma superfície tratada e colada, com borracha de enchimento.

Depois da operação de escariação que removerá a borracha e as lonas / cintas 
danificadas,  cavidades de escariação e/ou pequenos buracos serão criados no 
pneu. Antes da aplicação da borracha de ligação e da banda de rodagem todas 
estas cavidades e/ou pequenos buracos devem ser enchidos com borracha para 
que a superfície não forme bolsas de ar, ou depressões sob a banda de rodagem.

A operação de enchimento pode ser feita de três formas: 

1)   Enchimento com mini extrusora ou extrusora de mão:

São  usadas  tiras  estreitas  ou  perfis  de  borracha,  que  são  próprias  para  se 
transformar  em  uma  borracha  macia  e  trabalhável.  A  extrusora  deve  estar 
programada  para  trabalhar  em  uma  temperatura  aceitavel.  Se  a  temperatura 
estiver muito fria a borracha não estará macia o suficiente (teremos dificuldade de 
aplicação  e  danos  na  extrusora).  Se  a  temperatura  estiver  muito  alta  irá  pre-
vulcanizar a borracha (não teremos mais adesão). A melhor temperatura para se 
trabalhar é entre 60° C a 90° C de acordo com a experiência do operador.

2)  Enchimento à mão:

Apesar deste ser um método muito antigo e pouco usado, em condições adversas 
pode ser necessária a sua aplicação. Tiras de borracha serão cortadas com  20 a 
30 mm  de largura e colocados sobre uma ‘grelha’ aquecida em uma temperatura 
entre  60°C e 90°C.  Tão logo a borracha fique quente e macia a operação de 
enchimento é feita manualmene usando uma faca e um rolete.

3)   Enchimento Automatico:

A extrusora de enchimento automatico (A-Z extruder), faz o enchimento aplicando 
a borracha de ligação extrusada e quente, enquanto o pneu gira, enchendo assim 
todos os pontos de extrusão (esta operação deve ser  feita de acordo com as 
instruções do fabricante da extrusora A-Z).
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5.3.2   INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Quando estiver fazendo o enchimento com mini extrusora ou extrusora de mão:

- Selecione a temperatura de trabalho (60°C – 90°C). Espere a mini-extrusora 

chegar na temperatura selecionada.

- Deixe a mini extrusora aquecer por mais 5-10 minutos.

- Use borracha de extrusão Marangoni para alimentação da extrusora.

- Se necessário, use barbante nas áreas escariadas, para retirar todos os gases 

ou ar acumulado.

- Encha todas as escariações e as partes ao redor de acordo com o local e as 

recomendações.

- Corte o excesso de borracha com uma faca flexível.

- Encha, se necessário, os pontos remanescentes nos ombros.

- Encha as grandes escariações do centro para fora aos poucos para evitar 

entrada de ar.
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5.3.3  DESENHOS E FOTOS

ENCHIMENTO

NÚMERO DE FOTO COMO SE SEGUE:-

SEÇÃO VAZIA
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5.3.4   TABELA DE DADOS

ENCHIMENTO

ÍNDICE

 

VIDA ÚTIL DOS PRODUTOS DE RECONSTRUÇÃO – FLG 01

LIMITAÇÕES – FLG 02
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 TEMPO DE GARANTIA DOS PRODUTOS DE RECONSTRUÇÃO–FLG 1

PRODUTOS PERECÍVEIS 

                             PRODUTOS                            VIDA ÚTIL
CAMELBACK                              4 MESES *
ORBITREAD (processo a quente)                              4 MESES *
LAMINADA LATERAL (processo quente)                              4 MESES *
LAMINADA LATERAL (processo a friio)                              4 MESES *
BORRACHA DE LIGAÇÃO STANDARD 
CALANDRADA PARA PROCESSO A FRIO

                             4 MESES *

BORRACHA DE LIGAÇÃO ESPECIAL 
CALANDRADA PARA PROCESSO A FRIO

                             4 MESES *

BORRACHA DE LIGAÇÃO EXTRA 
CALANDRADA PARA PROCESSO A FRIO 

                             4 MESES *

BORRACHA DE LIGAÇAO, PARA PROCESSO 
A FRIO

                             4 MESES *

BORRACHA DE  LIGAÇÃO PARA 
EXTRUSORA

                             4 MESES *

TINTA PARA PNEU                              4 MESES *
COLA PARA PROCESSO A QUENTE E/OU A 
FRIO

                             4 MONTHS *

*  DATA DE VALIDADE COMO MOSTRADA NO RÓTULO

PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS 

BANDA PRÉ MOLDADA (RING, WING, UNI)

PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS SE 
ESTOCADOS DE ACORDO COM AS 
CONDIÇÕESS RECOMENDADAS ;  EM 
OUTROS CASOS APÓS48 MESES ENVIAR 
UMA AMOSTRA PARA A FÁBRICA PARA 
TESTES ADICIONAIS (VERIFICAR DATAS 
NOS CÓDIGOS DO RÓTULO DA 
EMBALAGEM) EM CASO DE PERDA DE 
ADERÊNCIA SE NECESSÁRIO, RE APLICAR 
COLA.

INNER AND OUTER ENVELOPE

PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS SE 
ESTOCADOS DE ACORDO COM AS 
RECOMENDAÇÕES, EM OUTROS CASOS 
ENVIAR APÓS 60 MESES AMOSTRA PARA 
TESTES ADICIONAIS (VERIFICAR DATA DE 
PRODUÇÃO NAS EMBALAGENS).
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CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM RECOMENDADAS
 
OS MATERIAIS DE RECONSTRUÇÃO ACIMA DEVEM SER ESTOCADOS EM LOCAIS 
FECHADOS, AMBIENTES SECOS E LONGE DA LUZ DO SOL; ESTOQUES QUE 
ESTEJAM EM TEMPERATURAS ACIMA DE 25° C IRÃO REDUZIR O TEMPO DE 
VIDA ÚTIL DO PRODUTO.
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LIMITAÇÕES – FLG 1

- Escariações na superficie raspada  são recomendadas de serem enchidas no 

máximo 1.0 mm sobre a superfície do pneu.

- Enchimentos nas laterais são recomendados de chegar ao máximo de 3.5 mm.

- Enchimentos sobre a área do talão são recomendados de chegar ao máximo 

de 4.5 mm.

- Todos os pneus com enchimentos devem ser vulcanizados no máximo 72 

horas  após cobertos. 

5.3.5   SINTESES E DIFERENÇAS DO SISTEMA RTS

- No caso de aplicaçao de Anéis pré moldados os pontos neutros dos ombros 

devem ser cheios, recomendamos encher com 2mm acima da superfície
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5.3.6   PARA SER EVITADO 

- Evıte todos os tipos de contaminação.

- Evite que a borracha da extrusora toque o chão (pode aderir poeira ou objetos 

estranhos).

- Evite queimar/aquecer demasiadamente a borrracha.

- Evite manter ar preso sobre os enchimentos.

- Evite enchimentos excessivos.

- Evite  deixar  de  fazer  enchimentos,  ou  não  encher  completamente  as 

escariações.

- Evite não encher pequenos furos.

- Evite deixar a mini extrusora em alta temperatura após terminar a operação, 

pois sempre fica um pouco de borracha dentro.

- Evite usar borracha extrusora com data de validade expirada. 
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