MANUAL DE REFORMA
SEÇÃO 6

COBERTURA

6.1 TEORIA
O Objetivo principal da operação de cobertura é a aplicação precisa da borracha
de ligação do Anel pré-moldado na carcaça previamente raspada e preparada.
Em termos gerais a operação de cobertura é o procedimento de aplicação dos
novos componentes (Borracha de Ligação e Anel pré-moldado) na carcaça
preparada antes da vulcanização na autoclave.
A borracha de ligação ficará localizada ente a superfície raspada do Anel prémoldado e a superfície preparada da carcaça. Isto proporcionará o meio para a
junção dos dois componentes já vulcanizados, através do Ciclo de Vulcanização
da Autoclave, que será descrito após o Processo da Operação de Cobertura.
Em termos do processo de produção como um todo, a Operação de Cobertura
vem logo a após a Escariação e a Cola.
É essencial, entretanto que o tempo gasto para completar a Operação de
Cobertura não exceda em muito á média de tempo gasta para preparar a carcaça
na máquina de raspar, para evitar gargalos no fluxo de produção.
Os Procedimentos de Cobertura descritos a seguir não são especificamente
relacionados a nenhuma das Máquinas Específicas para Cobertura com Anéis e
sim, descrevem o Processo de Cobertura em termos gerais.
Para consulta da lista completa de Máquinas Específicas para Cobertura com
Anéis ver TABELA DE DADOS – BLD 06.

6.2

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

6.2.1 - SELEÇÃO DA RODA EXPANSÍVEL
a) Selecione a roda expansível que tenha o diâmetro e a largura
compatível com o diâmetro do talão e a largura nominal da seção do
pneu a ser coberto.
Referências a TABELA DE DADOS – BLD 01 para seleção de rodas.

6.2.2 MONTANDO A CARCAÇA E INFLANDO
a) Monte a carcaça preparada na roda expansível e infle a uma pressão de
1.5 bares (21 PSI) a 1.8 bares (26 PSI) no máximo, assegurando que os
talões do pneu estejam corretamente posicionados em toda a largura e
circunferência da roda.
NOTA - Ocasionalmente será necessário lubrificar a borracha da roda
expansível com sabão neutro ou silicone de forma a garantir o
assentamento do talão e também de prolongar a vida útil da
borracha da roda expansível.
*ATENÇÃO: - Assegure que não fique material que possa contaminar o
processo.
6.2.3 SELEÇÃO DO ANEL E MONTAGEM
a) Selecione o Anel pré-determinado checando se o desenho, largura e
circunferência (Consulte a TABELA DE DADOS – BLD 2) estão de
acordo com o perfil e circunferência da carcaça raspada.
b) Remova a embalagem externa, plástica ou caixa e desenrole o Anel.
Coloque-o sobre a agulha mais alta do expansor de forma que, fique
metade para cada lado daquela agulha. – Ver Foto 0001.
c) O Anel deve agora ser virado no expansor de forma que o desenho
fique para fora e o lado raspado fique em contato com as agulhas na
agulha mais alta e na mais baixa. Para isto pega-se, com as duas mãos,
a parte do anel que está dobrada sobre a agulha superior, puxando-a
para fora e ao mesmo tempo faz-se o giro deixando esta parte da peça
cair em direção à agulha inferior. – Ver Foto 0002 & 0003.

d) Este procedimento deve ser feito com um rápido giro para que o Anel
vire todo de uma só vez, pois senão poderá ocorrer do Anel virar
novamente para o lado errado na parte de cima da agulha do expansor Ver Foto 0004.
e) Uma vez virado o polietileno que protege o Anel poderá ser retirado
tomando o cuidado de não tocar o lado raspado e com cola – Ver Foto
0005.
Se preferir o Anel pode ser virado e colocado no lugar certo no expansor
usando outros métodos, entretanto deve-se ter atenção para não haver
contaminação.
NOTA: - Assegurando-se que o Anel tenha ficado embalado e não tenha
sido produzido há mais de 06 meses, não será necessário
repassar cola e esperar secar antes da cobertura.
Entretanto, para Anéis que tenham sido exposto ao ar ou poeira em
função de problemas de embalagem e/ou que tenham sido produzidos
há mais de 06 meses, será necessário repassar cola e esperar o tempo
indicado de secagem, antes de virar o Anel no expansor.
f) O Anel deve ser posicionado no expansor na forma natural sobre as
agulhas do expansor.
g) As agulhas do expansor agora devem ser abertas até que uma leve
tensão seja dada no Anel. Neste ponto o Anel deve ser alinhado no
expansor empurrado pela frente do Anel até que o outro lado esteja
encostado contra os blocos de alinhamento em todas as agulhas do
expansor.
6.2.4 APLICAÇÃO DAS TIRAS NOS OMBROS
a) A Próxima operação será aplicar a ligação em tiras nos ombros da
carcaça preparada de acordo com a TABELA DE DADOS – BLD 03.
b) A posição das tiras nos ombros é pré-determinada pela dimensão da
ligação a ser usada na largura total, que por sua vez é determinada pela
largura nominal do piso da banda ou Anel pré-moldado selecionado. A
largura total da borracha de ligação deverá ser 25 mm maior que a
largura nominal do piso do Anel selecionado (Ver TABELA DE DADOS –
BLD 03) isto para que tenhamos um mínimo de 5 mm de borracha de
ligação abaixo das aletas do Anel em ambos os lados.

c) Posicione as tiras de 30 mm de forma a coincidir com a lateral raspada
da carcaça, em toda sua circunferência, assegurando que as
extremidades da textura raspada estão cobertas. Nenhuma linha de
raspagem deve ficar visível.
d) Aplique cada tira de ligação de 30 mm no ombro, uma de cada vez, com
uma pequena tensão, com o polietileno no lugar e concêntrica com os
desenhos laterais da lateral da carcaça – Ver Foto 0013.
e) Na aplicação das tiras de 30mm o pneu deverá estar em rotação usando
o pedal de baixa velocidade.
f) Após a aplicação das duas tiras faz-se as emendas com uma
sobreposição de 3mm.
g) Remova o polietileno da tira de 30 mm e rolete a emenda usando um
roletador serrilhado de 01 polegada (25mm) de diâmetro x 1/8 de
polegada (3mm) de largura. Gire o pneu devagar usando o pedal em
baixa velocidade e rolete a tira de ligação de 30mm nos ombros, usando
um rolete com pontas para retirar o ar.
6.2.5 APLICAÇÃO DA BORRACHA DE LIGAÇÃO
a) A borracha de ligação principal poderá agora ser aplicada e deverá ser
25 mm maior que a largura nominal do Anel a ser aplicado, como
descrito acima. (Por exemplo, se a largura nominal é de 245 mm então
deveremos usar uma ligação com 270 mm de largura).
b) Coloque a ponta da borracha de ligação centralizada no perfil raspado
da coroa do pneu e aplique-a, sobre pequena tensão girando o pneu em
velocidade lenta. A ligação deverá cobrir toda circunferência do pneu.
Ver Foto 0006.
NOTA 01: - Ambas, as tiras de 30 mm dos ombros e a ligação a ser
aplicada em toda a largura, devem ser aplicadas sobre uma
pequena tensão (cerca de 5%) para prevenir entrada de ar,
bolhas, etc....
NOTA 02: - Na Ringtreader 2000 a aplicação de ligação é automática,
porém a ligação deve ser cortada à mão assim que aplicada e
antes de ser roletada – Ver Foto 0007.
c) Corte a borracha de ligação horizontalmente e garanta uma
sobreposição na emenda de 3mm (⅛”) no máximo – Ver Foto 0008.

d) A borracha de ligação deve ser roletada com o polietileno no lugar e
com o pneu em constante rotação – Ver Foto 0009.
NOTA: - A velocidade de rotação varia de acordo com o tipo de
equipamento usado e depende também da velocidade
transversal dos roletes e do tipo de rolete usado.
e) A pressão máxima dos roletes não deve ser maior que 02 bares (28
PSI) e a roletagem deve iniciar na linha central da coroa e correr para os
lados, em direção aos ombros, progressivamente, para se obter a
expulsão do ar e proporcionar uma adesão uniforme, sem esticar ou
fazer bolhas embaixo da ligação.
Ver notas de atenção na pressão de roletagem.
f) Remover o polietileno da borracha de ligação com as mãos girando o
pneu na velocidade lenta, em toda sua circunferência, sempre usando o
pedal de controle – Ver Foto 0010.
g) Rolete as emendas usando um rolete com pinos para eliminar qualquer
entrada de ar (bolhas de ar).
6.2.6 APLICAÇÃO DO ANEL PRÉ-MOLDADO
a) Antes da aplicação do Anel, o instrumento de alinhamento, projetor de
linha ou laser, deve estar ajustado precisamente para coincidir com a
linha central da roda expansível. Além disto o instrumento de
alinhamento deve estar precisamente no plano vertical (prumo) para
evitar erros de paralelismo e para assegurar que seja o centro
verdadeiro dos variados diâmetros dos pneus.
b) O Anel deve ser expandido até um diâmetro um pouco maior que o
diâmetro da carcaça raspada, isto para permitir que o Anel passe sobre
a borracha de ligação sem contato.
c) O Anel agora irá avançar até que sua linha central, moldada no Anel,
coincida com a linha central projetada pelo instrumento de alinhamento.
NOTA 1: No caso da Multifuncional, neste ponto o expansor da banda
deve ser girado para assegurar que a linha central moldada
no Anel coincida precisamente com a luz projetada pelo
instrumento de alinhamento, em toda a circunferência do Anel.

Pequenos ajustes na posição do Anel podem ser necessários,
individualmente entre as agulhas do expansor para corrigir
qualquer discrepância no alinhamento.
NOTA 2: - No caso das máquinas da série Ringtreader neste ponto
haverá uma pausa no ciclo automático para permitir algum
ajuste no alinhamento se for necessário – Ver Foto 11.
d) Uma vez que o Anel pré-moldado esteja precisamente centralizado
sobre a carcaça, as agulhas do expansor devem ser fechadas até que
se encoste levemente na superfície da borracha de ligação.
e) Neste ponto, nas máquinas da série Ringtreader, os ‘cilindros martelo’
baixarão entre as agulhas do expansor e segurarão o Anel na posição
centralizada enquanto as agulhas são retiradas da parte de baixo do
Anel – Ver Foto 0012.
No caso da Multifuncional o Anel deverá ser seguro na posição
centralizada através de uma pressão em cima da ligação na região
central entre as agulhas do expansor, usando um martelo de borracha,
enquanto se procede a rotação do expansor e do Anel, ao mesmo
tempo.
Este procedimento deve ser feito antes das agulhas do expansor serem
retiradas da parte de baixo do Anel.
f) As agulhas do expansor agora podem ser cuidadosamente retiradas de
forma a não causar perda de alinhamento.
6.2.7 PROCEDIMENTOS DE ROLETAGEM DO ANEL
Após as lanças terem sido retiradas e o carro expansor ter retornado à
posição de descanso, o Anel deve ser roletado com o pneu em constante
rotação e a pressão dos roletes deve estar dentro da média permitida - 2
bar (28 PSI) no mínimo e 4 bar (57 PSI) no máximo – Ver Foto 0013.
NOTA: - As pressões podem variar de acordo com o tipo de máquina de
cobertura e desenho da banda de rodagem. Para desenhos
de tração aumente a pressão, para desenhos lineares ou de
veículos leves (camionetes) diminua a pressão.
A operação de roletagem deve ser feita com uma pressão uniforme,
trabalhando na linha central, e depois abrindo transversal e
progressivamente em direção aos ombros, para retirar o ar preso e permitir
uma adesão uniforme na borracha de ligação, sem deformação da banda
ou tensões nas aletas do Anel pré-moldado.

Ver a seção ‘PARA SER EVITADO’ em procedimentos de pressões de re
roletagem.
NOTA: No caso da Multifuncional, após a retirada das agulhas do
expansor é recomendável dirigir o rolete para o centro do pneu e girar pelo
menos uma vez com o pedal antes de começar o procedimento de
roletagem, isto assegurará um melhor contato do Anel com a borracha de
ligação no centro do pneu – prevenindo distorções na banda ou ondulações
na linha central do pneu durante a operação de roletagem.
h) Uma vez que o Anel foi roletado e que o instrumento de roletagem
retornou à posição original, a aplicação do Anel pré-moldado estará
completa.
6.2.8 APLICAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE E DA ETIQUETA
a) Após o processo de roletagem ser completado, o número de série da
Reconstrução e a Etiqueta com a marca do Reconstrutor, podem ser
aplicados nas posições apropriadas nas laterais da carcaça
reconstruída. As áreas para localização do Número de série e da
Etiqueta deverão ser preparadas durante o processo de escariação e já
estarão levemente raspados e com cola.
6.2.9 APLICAÇÃO DO POLIPROPILENO (POLIFILME)
OBJETIVO
O Polipropileno (Polifilme) será aplicado sobre a superfície do Anel Prémoldado antes da colocação do envelope externo e interno e o objetivo é
prevenir que haja adesão entre as extremidades da ligação e o envelope
externo e também para reduzir a fricção entre os blocos do desenho da
banda e o envelope externo durante o processo de vácuo e vulcanização.
a) Selecione um polifilme de largura apropriada, que deve ser largo o
bastante para cobrir a ligação embaixo das extremidades das aletas do
Anel pré-moldado.
b) Coloque o meio do polifilme centralizado com a superfície do Anel e fixeo nesta posição usando uma fita adesiva de alta temperatura, ou
grampo.

c) Aplique o polifilme na circunferência inteira do pneu usando o pedal de
controle na velocidade lenta.
d) Corte o polifilme horizontalmente com uma sobreposição de
aproximadamente 50mm (2 polegadas) e use uma fita adesiva de alta
temperatura, ou grampo, para manter a emenda.
e) Faça uma pequena janela no polifilme (corte e remova um pedaço de
cerca de 100mm (4") x 100mm (4")) na posição adjacente à linha de
centro da banda porém afastada da emenda (pelo menos 90º).
NOTA 1:
- Se for utilizado envelopes auto-lubrificantes ou envelopes
lubrificados, não será então estritamente necessário o uso do polifilme.
Entretanto Envelopes lubrificados podem causar problemas, se não
forem bem secos, antes da utilização. Neste caso a atenção deverá ser
redobrada.
NOTA 2:
- A MARANGONI atualmente fabrica somente envelopes
autolubrificantes.
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APLICAÇÃO DA ALMOFADA DRENO.
O objetivo da almofada dreno ou de métodos alternativos, é facilitar a
passagem do ar durante a fase de vácuo, do envelope interno e externo,
durante o processo de vulcanização. Ele também proporciona a passagem
do ar durante a fase de terceira pressão no processo de vulcanização.
O padrão de almofada dreno para Vulcanização com Duplo Envelope é de
02 Lonas ‘flexíveis’, de tecido resistente ao calor com 900 mm (36”0) de
comprimento x 160 mm (6”) de largura.
a) Coloque a almofada dreno, transversalmente e centralizada sobre a
janela, que já foi previamente cortada do polifilme.
Esteja certo que a almofada esteja distribuída, com igual comprimento,
em ambos os lados da linha central do Anel.
Isto é necessário para garantir que o ar possa sair pelos dois lados do
talão do pneu no processo de esvaziamento do envelope interno
durante a fase de vácuo.
b) Prenda a almofada na posição correta, com quatro grampos de 8mm,
aplicados, um em cada canto, deixando-a folgada o suficiente para

permitir sua penetração nos incavos do desenho, sem causar nenhuma
tensão nos gomos.
c) Para pneus Single é necessário colocar duas almofadas diametralmente
opostas (com 180º de diferença) para assegurar uma drenagem
completa, do envelope externo e interno, em um razoável espaço de
tempo.
Em alguns outros casos poderá também ser preferível aplicar duas
almofadas, sempre a 180º de diferença, especialmente em bandas
largas com desenhos de raias contínuas.
Onde for aplicável uma segunda almofada, o procedimento de aplicação
será sempre o mesmo descrito acima.
NOTA: - O Procedimento de Cobertura está completo e o pneu está
pronto para ser transferido para a área de Envelopamento.
d) Retire o ar do pneu e desinfle a roda expansível somente quando a
pressão do pneu estiver em zero.
e) Transfira o pneu coberto para a área de envelopes por monovia
assegurando-se de manter o pneu fora do chão antes de envelopar.

NOTA: - Se o pneu não puder ser imediatamente envelopado, ele
deverá ser transferido para uma monovia em uma área de
espera onde deverá ser mantido longe do chão para prevenir
qualquer contaminação.

6.3

DESENHOS E PHOTOS

COBERTURA
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6.4

TABLELAS E DADOS

COBERTURA
LISTA DO CONTEUDO

LISTA DE AROS EXPANSIVOS – BLD 1
CIRCUNFERENCIA DOS PNEUS PARA COBERTURA. MIN. E MAX. – BLD 2
APLICAÇÃO DA LIGAÇÃO E DA TIRA DO OMBRO – BLD 3
ESCOLHA DA LARGURA DO ANEL – BLD 4
CIRCUMFERENCIA DO ANEL – BLD 5
MÁQUINAS ESPECÍFICAS PARA COBERTURA COM ANEL – BLD 6

AROS EXPANSIVOS – BLD 1
MEDIDA DO ARO

MEDIDA NOMINAL DO PNEU

15”-17.5” X 150mm

205/80-15
7.50-15
165-15
175-15
185/75-15
195/75-15
7.00-16
7.50-16
8.25-16
9.00-16
185/75-16
195/75-16
205-16
215/75-16
225/75-16
235/70-16
205/65-17.5
205/75-17.5
215/75-17.5
225/75-17.5
8-17.5
9.5-17.5
205/80-15
7.50-15
8.25-15
7.50-16
8.25-16
9.00-16
235/75-16
245/75-16
215/85-16
235/85-16
8.00-16.5
205/65-17.5
205/75-17.5
215/75-17.5
225/75-17.5
235/75-17.5
245/70-17.5
265/70-17.5

15”-17.5” X 170mm

17.5”-19.5” X 180mm

19.5”-22.5” X 210mm

8-17.5
9.5-17.5
10-17.5
255/100-16
11.00-16
235/75-17.5
245/75-22.5
245/70-17.5
265/70-17.5
8.5-17.5
9.5-17.5
10-17.5
7-19.5
8-19.5
9.5-19.5
18-19.5
245/70-19.5
265/70-19.5
285/70-19.5
6.5-20
7.00-20
7.50-20
8.25-20
9.00-20
265/70-19.5
285/70-19.5
305/70-19.5
10.00-20
11.00-20
12.00-20
10-22.5
255/70-22.5
275/70-22.5
275/80-22.5
11-22.5
285/60-22.5
12-22.5
295/80-22.5
305/70-22.5

19.5”-22.5” X 230mm

19.5”-22.5” X 300mm

19.5”-22.5” X 340mm

285/70-19.5
305/70-19.5
11.00-20
12.00-20
12/80-20
13/80-20
285/60-22.5
12-22.5
285/70-22.5
295/60-22.5
295/70-22.5
295/75-22.5
305/60-22.5
305/70-22.5
315/60-22.5
315/70-22.5
315/80-22.5
13-22.5
275/80-20
13.00-20
14.00-20
295/80-22.5
335/80-20
365/80-20
14/80-20
15.5/80-20
16.00-20
15-22.5
385/65-22.5
9-19.5
425/55-19.5
445/65-19.5
425/65-22.5
445/65-22.5
18-22.5

22.5”-24.5” X 230mm

19.5”-22.5” X 250mm

285/60-22.5
12-22.5
295/60-22.5
305/60-22.5
305/70-22.5
295/80-22.5
315/60-22.5
315/70-22.5
315/80-22.5
13-22.5
275/80-24.5
305/75-24.5
11.00-24
12.00-24
11-22.5
11-24.5
285/75-24.5
315/80-22.5
315/70-22.5
315/60-22.5
13-22.5
14.00-20
16.00-20

CIRCUMFERENCIAS DE RASPAGEM – MIN.MAX. – BLD 2
MEDIDA NOMINAL DO PNEU

Circumf. MIN. DE
RASPAGEM (mm)

Circumf. MAX DE
RASPAGEM (mm)

7.50-15
8.25-15
165-15
175-15
185/75-15
195/75-15
205/80-15

2304
2558
1960
1995
1995
2040
2140

2350
2568
1970
2005
2005
2050
2160

235/70-16
215/85-16
235/85-16
185/75-16
195/75-16
205-16
215/75-16
225/75-16
235/75-16
245/75-16
7.00-16
7.50-16
8.25-16
9.00-16
11.00-16
8.00-16.5

2250
2330
2435
2070
2110
2225
2205
2245
2290
2340
2360
2405
2580
2770
2940
2170

2255
2360
2450
2080
2120
2235
2210
2265
2310
2360
2380
2440
2610
2790
2970
2195

8-17.5
8.5-17.5
9-17.5
9.5-17.5
10-17.5
205/65-17.5
205/75-17.5
215/75-17.5
225/75-17.5
235/75-17.5
245/75-17.5
235/70-17.5
245/70-17.5
265/70-17.5

2380
2415
2505
2450
2587
2152
2300
2340
2380
2410
2540
2475
2520
2600

2400
2450
2520
2470
2610
2165
2330
2370
2400
2460
2570
2510
2560
2625

7-19.5
8-19.5
9-19.5
9.5-19.5
18-19.5
245/70-19.5
265/70-19.5
285/70-19.5
305/70-19.5
445/65-19.5
425/55-19.5

2425
2600
2710
2780
3250
2528
2605
2685
2768
3220
2990

2455
2630
2740
2810
3280
2560
2640
2720
2795
3250
2995

6.50-20
7.00-20
7.50-20
8.25-20
9.00-20
10.00-20
11.00-20
12.00-20
12/80-20
12.50-20
13.00-20
16.00-20
13/80-20
275/80-20
335/80-20
365/80-20
14.00-20
14/80-20
15.5/80-20

2660
2710
2820
2880
3060
3170
3270
3370
3045
3090
3560
3952
3170
2830
3150
3304
3990
3285
3560

2688
2738
2850
2920
3090
3210
3300
3420
3060
3110
3600
3972
3210
2865
3200
3340
4050
3305
3590

10-22.5
11-22.5
12-22.5
13-22.5
15-22.5
275/80-22.5
295/80-22.5
315/80-22.5
295/75-22.5
255/70-22.5
275/70-22.5
285/70-22.5

3050
3170
3265
3385
3245
3090
3176
3260
3090
2810
2920
2960

3100
3210
3310
3425
3280
3135
3210
3305
3120
2830
2965
3000

295/70-22.5
305/70-22.5
315/70-22.5
385/65-22.5
425/65-22.5
445/65-22.5
18-22.5
285/60-22.5
295/60-22.5
305/60-22.5
315/60-22.5

3000
3010
3040
3250
3400
3450
3450
2760
2760
2840
2850

3040
3060
3080
3290
3480
3480
3480
2790
2795
2860
2870

11.00-24
12.00-24

3575
3927

3595
3957

11-24.5
285/75-24.5
305/75-24.5
275/80-24.5

3350
3190
3255
3260

3370
3210
3290
3290

APPLICAÇÃO DA LIGAÇÃO E DA TIRA DO OMBRO
BLD 3

LARGURA DA LIGAÇÃO “A” = LARG. NOMINAL ANEL + 25MM

LARGURA DA TIRA DE LIGAÇÃO DO OMBRO “B” = 30MM

NOTA – Tradução.
A sobra de ligação no término da borda da aleta deve ser de 5mm.
A sobreposição das duas ligações no ombro deve ser de 25mm.

LARGURA CORRETA DO ANEL – BLD 4

ANEL MUITO LARGO

ANEL MUITO ESTREITO

ANEL CORRETO

CIRCUNFERENCIA CORRETA DO ANEL – BLD 5

DIAM. ANEL < 2% DIAM. CARCAÇA
ESTIRAMENTO DO ANEL EM 2% = PONTO ÓTIMO

ESTIRAMENTO DO ANEL < - 1%
COMPRESSÃO DO ANEL MAOIR QUE 1% ESTIRAMENTO > 4%

-

DEFORMA A BANDA
SAI DO CENTRO
DIFFICULTA APLICAÇÃO
AUTOMATICA
DEFORMA OS DESENHOS DA BANDA
PROVOCA DESGASTE RÁPIDO
PROVOCA DESGASTE IRREGULAR
PRECIONA AS CINTAS
IRREGULARMENTE

MÁQUINAS ESPECÍFICAS PARA COBERTURA COM
ANEL- BLD 6

A MARANGONI produz quatro modelos básicos de máquinas específicas para
cobertura com anel.
1(a)

Marangoni RTS Multifunctional Formula Series 1 & 2.

1(b)

Marangoni Multifunctional 92.

2(a)

Marangoni Tread Ringtreader Evolution

2(b)

Marangoni Tread Ringtreader Evolution 1000

3(a)

Marangoni Ringtreader 1000

3(b)

Marangoni Ringtreader 1000B

3(c)

Marangoni Ringtreader 1000E

4(a)

Marangoni Ringtreader 2000 Series 1

4(b)

Marangoni Ringtreader 2000 Series 2 (Touch Screen)

Para instruções de operação das máquinas consultar os manuais que
as acompanham.

6.5 - SÍNTESE E DIFERENÇAS DO SISTEMA RTS
RINGTREAD SYSTEM - COBERTURA
A Cobertura de um pneu Ringtread representa um produto único e tem muitas vantagens
sobre os concorrentes:1.

O perfil naturalmente redondo do anel casa precisamente com o perfil
convexo da carcaça raspada assegurando:a) Máxima adesão e Vínculo Forte.
b) Preservação da integridade da carcaça.
c) Eliminação da tensão entre a banda de rodagem e a carcaça.

2.

Do ponto de vista da cobertura temos muitas vantagens sobre os outros
sistemas:a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sem cortes ou emendas.
Perfeita centralização na carcaça.
Distribuição uniforme por toda a circunferência da carcaça.
Sem deformações ou tensões.
Balanceamento perfeito.
Sem desperdício de material.

Benefícios, que resultam de uma característica única, que incluem os seguintes:a) Melhor performance em serviço.
b) Aumento da vida útil do pneu.
c) Confiabilidade em diferentes aplicações de serviços e de severidade
variadas.
d) Grande conforto.

COMPARATIVO DO SISTEMA DE ANEL COM OUTRAS BANDAS.
DIFERENÇA

DESVANTAGENS

TRADUÇÃO.
Flat tread = banda plana
Flat tread with flat wing edges = Banda plana com aba plana.
Falt tread with curved wing edges = Banda plana com aba curva
Deformation of tread strip = Deformação da banda plana.
Deformation of tread grooves = Deformação do desenho da banda
Stresses in the tread base = Stress na base do desenho.
Tension in the tread base = Tensão na base da banda

6.6

PARA SER EVITADO
Os mais importantes fatores relacionados à operação de cobertura, são os
seguintes:a) DESENHO DA BANDA DE RODAGEM
NOTA 01. - SELEÇÃO DA BANDA DE RODAGEM
Escolha o desenho mais apropriado de banda de rodagem levando sempre
em consideração o serviço em que será aplicado.
b) LARGURA DA BANDA DO ANEL.
Escolha o anel correto evitando usar anéis com banda de rodagem muito
largas ou muito estreitas para o tipo de carcaça ou perfil raspado.
c) CIRCUNFERÊNCIA DO ANEL
Não aplique anéis com excessivo estiramento ou excessiva compressão,
observando sempre os parâmetros recomendados pela Marangoni
no que se refere às tolerâncias do Manual de Produtos do Sistema
Ringtread.
NOTA 02
- ALINHAMENTO DO ANEL
Para se obter um máximo nível de quilometragem, balanceamento e
confiabilidade no serviço, a precisão da colocação e o alinhamento
da banda de rodagem no processo de cobertura são essenciais.
NOTA 03.
- PRESSÕES DE ROLETAGEM
É de extrema importância tanto para a ligação quanto para a banda de
rodagem a pressão de roletagem. Se forem muito baixas não irão
promover a efetiva adesão, causando entrada de ar. Pressões muito
altas por sua vez causam deformação nas aletas dos anéis e
esticam a ligação até depois da borda das aletas.
NOTA 04
- FUNÇÃO DE ROLETAGEM
A roletagem Radial é sempre preferível. A roletagem tangencial pode
causar um estiramento e/ou deformação na borda da aleta.
NOTA 05.
- CONTAMINAÇÃO
Evite contaminações da superfície raspada do anel durante a colocação no
expansor.

PRODUÇÃO

A produção, dentro do possível, deverá ser organizada de acordo com o
tamanho do pneu para maximizar o fluxo de produção e evitar
gargalos.

SEÇÃO SEIS – APÊNDICE UM

COBERTURA COM BANDA PLANA

6A.1 TEORIA
Em teoria, o propósito da operação de aplicação da banda plana não difere do
propósito da Operação de Cobertura Com Ringtread. Ou seja, aplicar de forma
precisa a borracha de ligação e a banda de rodagem na carcaça previamente
preparada (conforme descrito na Seção 6 – Cobertura).
Entretanto o procedimento para preparação da banda e o método de aplicação, se
diferem devido ao fato que a banda é manufaturada em forma plana e comprida e
o anel de forma circular.
Geralmente a cobertura com Banda Plana demora um pouco mais que
com anéis em função do tempo adicional requerido para medir o pneu
e a banda, cortar a banda, raspar as pontas, emendar e grampear.
Este tempo adicional deve ser levado em consideração para que não se
interrompa o fluxo de produção da fábrica.
Em algumas circunstâncias é preferível utilizar um segundo operador para a
preparação da banda de forma que ele fique alimentando a máquina de cobertura
para evitar interrupções no fluxo de produção.
Pneus de tamanhos e bandas de rodagem similares devem ser feitos juntos,
sempre que possível, para minimizar trocas de aros e rodas, e manuseios
excessivos de bandas diferentes, maximizando, desta forma, o fluxo de produção.
MÁQUINAS DE COBERTURA MARANGONI
Todas as máquinas de cobertura Marangoni, projetadas para aplicação de Anéis
são também igualmente adaptáveis para aplicação de bandas planas.

6A2 - INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
6A2-1 - SELEÇÃO DA BANDA DE RODAGEM
Selecione a banda de rodagem plana em termos de desenho e largura.
6A2-2 - PREPARAÇÃO DA BANDA DE RODAGEM - METODOLOGIA
a)

É preferível preparar um número maior de bandas planas para
maximizar a operação de cobertura e assegurar um tempo adequado
de secagem das pontas que tiveram que ser coladas depois da
preparação e também para as bandas que necessitam serem
coladas antes da aplicação.

b)
Tendo selecionado o rolo de banda de rodagem, remova o plástico
protetor (se for um rolo novo) e desenrole a banda até o tamanho mínimo
requerido, tendo certeza que o polietileno permaneça no lugar.
b)

NB

Para determinar o comprimento que a banda de rodagem deve ser
cortada, meça a circunferência do pneu pelo centro da banda de
rodagem.

Depois da operação de raspagem e aproveitando que o pneu ainda está
inflado, a circunferência raspada será medida pela linha central da coroa
como uma fita plana de medir (trena). A medida será então escrita com
lápis de cera, ou giz, de forma legível, na lateral do pneu.

6A2-3 - CÁLCULO DO COMPRIMENTO DA BANDA DE RODAGEM
PNEUS RADIAIS PARA CAMINHÕES
Para todos os Pneus radiais de carga, o tamanho ideal da banda de rodagem será
igual ao tamanho da circunferência raspada medida na área central da coroa.
A banda de rodagem será aplicada sobre uma pequena tensão para se obter uma
mesma distribuição por toda a circunferência da carcaça raspada.

PNEUS DE CAMINHÕES RADIAIS – Desenhos com muitas lamelas
Bandas de rodagens que tenham muitas lamelas são as únicas exceções do
descrito acima. O tamanho ideal desta banda de rodagem será igual, a
circunferência raspada mais 25 mm (01 polegada). Isto assegurará que a banda
de rodagem aplicada tenha quase zero de estiramento o que irá minimizar o
excesso de deformação quando em serviço.
PNEUS CONVENCIONAIS (BIAS PLY)
Nos pneus convencionais que estiverem sendo processados o tamanho ideal da
banda de rodagem deverá ser 25mm (01polegada) menor que a circunferência
raspada medida na área central da coroa.
A banda é aplicada sobre tensão para se obter uma mesma distribuição por toda a
circunferência do pneu.
6A2-4 - CASAMENTO DO DESENHO
Para se obter o casamento do desenho, nem sempre será possível cortar a banda
no tamanho ideal ou exato. Para isto poderá ser necessário um pequeno desvio
em ambos os lados, para cima ou para baixo, para se obter o casamento preciso
do desenho.
Em termos gerais devem ser aplicados os seguintes critérios:NOTA 1.
Para Desenhos de Tração As bandas de rodagem terão uma
pequena ou nenhuma tensão. A Banda deve ser cortada no primeiro
desenho que case, acima do tamanho ideal (maior que).
NOTA 2.
Para Desenhos de Bandas tipo “Abertos”, que podem ser esticadas
mais facilmente, a banda deve ser cortada no primeiro ponto que case,
abaixo do tamanho ideal (menor que).
6A.2.5 - PROCEDIMENTOS
1.

Use uma mesa de preparação de bandas com medidor e guilhotina ou
cortador rotativo.

2.

Corte a banda no tamanho da calculado para o pneu correspondente,
conforme previamente descrito nos itens 6A2.3 e 6A2.4.

3. Puxe a banda pelo comprimento através da abertura do cortador até que
sua primeira ponta coincida, em comprimento, com medida correspondente
na escala (trena) da mesa. A face com desenho deve ficar para cima.
4. Segure a banda enquanto corta, para assegurar que o corte feito seja reto o
que proporcionará uma emenda perfeita.
NOTA:

5.

Quando estiver cortando desenhos de tração é aconselhável
cortar entre os gomos, na região dos ombros, para assegurar
uma emenda mais reforçada, prevenindo problemas quando
em serviço.

Preparando as pontas da banda
a)

Se for usado um cortador rotativo as pontas da banda serão
raspadas enquanto estão sendo cortadas, desta forma não será
necessário raspar.

b)

Se cortar com guilhotina, raspe as pontas da banda com um carbide
de grana fina.

6.

Raspe as pontas o suficiente para remover o brilho, porém tendo o cuidado
de manter a face reta em cada ponta da banda.

7.

Limpe as pontas antes de passar cola.
NOTA:

Se a banda não estiver sido exposta à atmosfera e não tiver
sido produzida há mais de seis meses então não será
necessário o uso de cola no lado raspado.

8.

Se for necessária a re-aplicação de cola, vire a banda de rodagem pondo
seu lado raspado para cima.

9.

Depois de virada, com uma escova de mão, limpe toda sua superfície
raspada antes de aplicar a cola. Espere o tempo adequado de secagem.

10.

Aplique uma camada fina de borracha de ligação em uma das pontas da
banda e rolete firmemente para expulsar o ar.

11.

Re-coloque o polipropileno no lado raspado da banda se houve a
necessidade de re-aplicação de cola.

12.

Enrole a banda com os desenhos para o lado externo fixando o rolo com
uma tira de borracha vulcanizada ou usando outro método. Marque o
comprimento da banda no rolo.

13. Quando a quantidade de bandas for suficiente, a fase de cobertura pode ser
iniciada.
14.

Seleção da Roda expansiva
Veja Seção 6 – Cobertura.

15.

Montagem/enchimento (inflagem) da Carcaça
Veja Seção 6 - Cobertura

16.

Aplicação da tira de ligação nos ombros
Veja Seção 6 – Cobertura.

17.

Aplicação da Borracha de Ligação
Veja Seção 6 – Cobertura.

18.

Certifique que o instrumento de alinhamento esteja bem centralizado na
linha central da carcaça preparada.

19.

Selecione a banda,
reconstruído.

20.

Coloque a banda em uma caixa plástica para evitar contaminação durante a
aplicação.

21.

Começando com a ponta da banda que não tenha sido aplicado a ligação,
retire de 100 a 150 mm (4”- 6”) do polietileno. Aplique a banda sobre a
ligação na carcaça cuidadosamente alinhando o centro da banda com o
alinhador.

22.

Agora usando o pedal de baixa rotação, gire o pneu e aplique a banda ainda
com o polietileno no lugar.

23.

Com um giz de cera marque a posição inicial e final da banda na lateral do
pneu. Veja foto 0001

24.

Visualmente divida o espaço entre as duas marcas e coloque uma terceira
marca na lateral do pneu, representando o ponto médio. Veja Foto 0002

25.

Marque uma quarta marca diametralmente oposta (180º) ao início da banda,
ou seja, na metade da circunferência do pneu. Faça o mesmo na banda
considerando a metade da diferença encontrada no passo 23.

que foi previamente preparada para o pneu a ser

26.

Retorne a banda à posição inicial para iniciar a aplicação definitiva.

27.

Agora retire o polietileno e aplique a banda na primeira metade da
circunferência estirando-a manualmente.

28.

Deixe a outra metade da banda com o polietileno no lugar. Os pontos de
referencia a serem seguidos serão as marcas feitas nos passos 23 e 25.
Veja Foto 0003
a)

Se a banda não tiver uma distribuição e tensão igual por toda a
circunferência isto irá contribuir para desgastes irregulares,
levantamentos/separações ou rachaduras em serviço.

b)

Desta forma se a distância não estiver correta, a banda deverá
ser removida e reaplicada com a correta distribuição verificando
de novo o ponto intermediário.(passo 25).

29.

Se a verificação do meio da circunferência estiver correto então aplique o
remanescente da banda estirando manualmente até aproximadamente 20
cm (8 polegadas) da emenda..

30.

A emenda deve ser face a face e não deve exceder ⅛" (3.2mm de
sobreposição).
Faça a emenda firmemente juntando as duas pontas da banda. Veja foto
0004
Não toque na borracha de ligação na carcaça ou sobre a banda, use
sempre uma régua ou pedaço de metal para evitar contaminação no
material de adesão. Veja Foto 0005

31.

Use uma chave de fenda para fechar a emenda – aplique pressão
primeiramente nos desenhos da banda ou nos gomos . Veja Foto 0006

32.

Com um rolete de borracha, proceda a roletagem horizontalmente somente
na emenda. Então de uma distância de 30 cm (12 polegada) da emenda
rolete em direção a emenda, começando no centro do desenho e
trabalhando em direção aos ombros, roletando cada gomo com um rolete
(martelo) de borracha. Veja Foto 0007

33.

Grampeie a emenda na área da banda com grampos de 5/16 de polegada
(8mm) colocados em intervalos de 12 a 19 mm (½ a ¾ polegada) através
de toda a largura da emenda. Veja Foto 0008

NOTA:
34.

A emenda deverá ser grampeada antes de fazer a roletagem.

Roletando a Banda
Uma vez que a emenda e o grampeamento estiverem feitos, poderemos
iniciar a roletagem com o pneu em constante rotação e os braços de
roletagem selecionados para uma pressão de 2 bar (28 PSI) a no máximo 4
bar (57 PSI).
A operação de roletagem deve ser feita sobre pressão uniforme,
trabalhando da linha central indo progressivamente em direção aos ombros
para retirar a formação de ar e permitir uma adesão uniforme da ligação
sem deformação da banda de rodagem ou tensão na junção da ligação com
a lateral da banda.
Veja notas de atenção em ‘Pressões de Roletagem’.

35.

Número de série e aplicação da etiqueta.
Veja Seção 6 - Cobertura

36.

Aplicação do Polipropileno (polifilme)
Veja Seção 6 - Cobertura

37.

Aplicação da Almofada Dreno
Veja Seção 6 - Cobertura

38. O Procedimento de cobertura está agora completo e o pneu está pronto para
ser transferido para área de envelopamento.
39.

Retire o ar do pneu e retraia a roda expansiva até que a pressão do pneu
chegue a zero.

40.

Transfira o pneu coberto para a área de envelopamento com o elevador
pneumático assegurando que o pneu fique longe do chão antes de ser
envelopado.

NOTA:
Se o pneu não puder ser envelopado imediatamente ele deve ser
transferido para uma área de espera da monovia onde fique fora do chão
de forma de prevenir contaminações ao polipropileno.
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6A.5

SÍNTESE E DIFERENÇAS DO SISTEMA RINGTREAD.

SEÇÃO EM BRANCO

6A.6 PARA SER EVITADO
Os fatores mais importantes relacionados à operação de cobertura são os
seguintes:
a)

MODELO DA BANDA PLANA

NOTA 1. SELEÇÃO DA BANDA PLANA
Escolha o desenho de banda mais adequado para aplicação, levando em
conta o serviço a ser aplicado.
b)

LARGURA DA BANDA PLANA

Escolha a banda correta, evitando usar bandas que são muito largas ou
muito estreitas para o tipo de carcaça ou perfil de raspagem.
c)

BANDA PLANA:- COMPRIMENTO ÓTIMO

Não apliquem tamanhos de bandas que sejam muito longas ou muito
curtas.
Distribua o comprimento da banda uniformemente através de toda a
circunferência.
Não apliquem Bandas Planas sobre excessivo estiramento ou excessiva
compressão.
NOTA 2. ALINHAMENTO DA BANDA PLANA
De forma a obter ótimos níveis de quilometragem, balanceamento e
confiabilidade em serviço, a precisão na colocação e o alinhamento da
banda durante o processo de construção é obrigatório.
NOTA 3. PRESSÕES DE ESTIRAMENTO
As pressões de roletamento são de grande importância tanto para a
borracha de ligação quanto para a aplicação da Banda Plana. Pressões
muito baixas, não irão permitir o estiramento necessário e causam entrada
de ar. Pressões que são muito altas irão causar deformações na borracha
de ligação da borda lateral.

NOTE 4. FUNÇÃO DO ROLETAMENTO
O roletamento radial é sempre preferível. O roletamento tangencial pode
causar uma força que torce ou deforma a borda lateral.
EMENDA DE BANDAS PLANAS - ROLETANDO
Não rolete a banda aplicada, até que a emenda esteja consolidada e
grampeada.
BANDA PLANA EMENDAS
Evite ter mais que duas emendas por pneu.
Evite ter mais que duas emendas no mesmo quarto da circunferência do
pneu (90º).
CONTAMINAÇÃO
Evite contaminação da superfície raspada da banda plana durante a aplicação.

