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RESUMO
No processo de fabricação de um pneu existem diversas etapas importantes
para sua funcionalidade. Dentre elas, a etapa de garantir a resistência adequada e a
adesão entre a borracha e o tecido poliamida 6,6 utilizado na construção da
carcaça, através do uso de um compatibilizante de resorcinol formaldeído (RFL) em
solução de látex, é de suma importância para que não ocorra falha prematura na
utilização do pneu. O objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade técnica da adição
de negro de fumo no compatibilizante sobre a resistência do cordonel do tecido e no
pneu vulcanizado. Para isso, foram avaliados os efeitos na resistência mecânica
através de ensaios comparativos de carga de ruptura, alongamento e adesão nos
cordonéis com e sem negro de fumo, antes e após a vulcanização do pneu. Os
resultados indicaram que a adição do negro de fumo não alterou estas
propriedades. Além disso, o produto final (pneu) foi avaliado em laboratório e em
campo, pois se ocorresse a separação entre os cordonéis do tecido e a borracha,
indicaria uma má adesão ocasionada por esta alteração, fato também não
evidenciado nos ensaios. Como os resultados técnicos foram similares entre o
produto com ou sem negro de fumo, foi considerado viável a sua substituição.
Palavras-chave: Poliamida 6.6; látex de estireno-butadieno; dipagem; pneu

ABSTRACT
Study of technical viability of adding carbon black in the resorcinol
formaldehyde compatibilizer in polyamide fabric 6.6 used in tire manufacturing
There are several important steps for tire functionality during its manufacturing
process. Among them, to avoid tire premature performance failure, it is essential to
ensure adequate strength and adhesion between rubber and poliamide fabric 6,6
used to build tire carcass, through the use of a resorcinol formaldehyde (RFL) latex
solution. The aim of this study was to evaluate the technical viability of adding carbon
black in the compatibilizer regarding on the fabric cord resistance and vulcanized tire.
To this purpose, the effect on mechanical properties were evaluated by comparative
tests between breaking strength, rubber elongation and cord adhesion with and
without carbon black before and after the tire vulcanizing. The results indicated that
carbon black addition did not change these properties. Furthermore, the final product
(tire) was evaluated in laboratory and field, if the separation between the fabric cords
and rubber to occur, it could indicate a poor adhesion caused by this change, which
was also not observed in the trials. The technical results were similar between the
product with or without carbon black, the replacement was considered viable.
Key words: Polyamide 6.6; styrene- butadiene latex; dipping; tire
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1 INTRODUÇÃO
O pneu é uma das partes mais importantes de qualquer veículo automotor e
exerce diversas funções no mesmo. Além de ser um produto essencial à segurança dos
usuários, ele mantém o veículo em movimento através do contato com o solo e suporta
todo o seu peso, garante melhor desempenho como velocidade, estabilidade nas
curvas e conforto às pessoas, além de transmitir a força de impulso, frenagem e
proporcionar manobras. Os pneus são fabricados para atender às diversas aplicações
se diferenciando pelo desenho, estrutura e composição. Um carro mais potente terá
pneus mais reforçados do que um carro popular, assim como um caminhão que
transporta uma carga pesada ou um avião. Também são consideradas no
desenvolvimento do pneu as condições climáticas e as características do sistema viário
existente em cada país (CLARK, 1981).
Um pneu é composto por diferentes materiais tais como: estrutura em aço, fibra
de poliamida, fibra de aramida, raiom, fibra de vidro/poliéster, borracha natural e
sintética, além de diversos tipos de polímeros, reforçantes químicos como negro de
fumo, sílica e resinas, antioxidantes (ceras de parafina antioxidantes e inibidoras da
ação do gás ozônio), promotores de adesão (sais de cobalto, banhos metálicos nos
arames e resinas), agentes de cura (aceleradores de cura, ativadores, enxofre) e
produtos auxiliares (CLARK, 1981).
O processo de fabricação do pneu consiste basicamente em quatro etapas:
mistura da borracha natural e/ou sintética com os agentes químicos formando o
composto, fabricação dos diversos componentes, construção do pneu (união dos
componentes) e a vulcanização. Os principais componentes são: talões, cintas de aço
ou poliamida, lonas da carcaça (tecidos de poliamida ou poliéster cobertos por
borracha), banda de rodagem e costado (lateral do pneu).
O processo de cobertura do tecido por borracha chama-se calandragem e para
que a borracha seja incorporada ao tecido, este sofre previamente um tratamento
chamado de dipagem (dipping). Por meio deste, o tecido estrutural do pneu é recoberto
por uma solução aquosa compatibilizante de resina resorcinol formaldeído com látex de
borracha (RFL) e é tratado termicamente, promovendo a sua adesão à borracha e

7

estabilizando propriedades mecânicas indispensáveis na fabricação de pneus e artigos
emborrachados como alongamento, encolhimento à temperatura e resistência à
ruptura. Qualquer falha deste processo pode gerar a separação entre lonas durante a
utilização pelo cliente, inutilizando o pneu. De acordo com Durairaj (2005), a resistência
à flexão da carcaça do pneu é um dos fatores mais críticos que afetam a sua vida útil e
isto depende não somente da própria resistência à flexão do tecido e borracha, mas
também da capacidade da adesão entre os componentes do pneu.
A adesão entre os componentes do pneu é afetada negativamente pela
exposição dos materiais ao ozônio, umidade, raios ultravioleta, calor e alguns produtos
químicos como NO2 e SO2 antes de sua vulcanização. Alguns estudos relatam à adição
do promotor de adesão, como a resina RFL, que pode ser adicionado ao composto de
borracha, para melhorar a adesão entre o tecido dipado e a borracha. Este processo
melhora a formação do efeito de interação entre as interfaces (VISAKH, 2013).
Para realização desse estudo, o nome da Empresa onde foi realizado o projeto
será preservado por motivos sigilosos nas informações, e serão usados os nomes
fictícios de “Empresa” e “Fornecedor”.
A adesão entre fios de poliamida e borracha utilizando o compatibilizante de
resina RFL é estudada na literatura, porém não há estudos demonstrando a influência
do negro de fumo neste compatibilizante. Com o objetivo de avaliar a influência da
presença do negro de fumo na resistência e adesão do tecido de poliamida utilizado na
fabricação de pneus, foram realizados ensaios nos cordonéis do tecido após ter
recebido a cobertura pela solução compatibilizante RFL com e sem o negro de fumo em
sua composição. Também foi avaliada a influência desta alteração após algumas
etapas de fabricação do pneu; para isto os cordonéis do tecido foram amostrados após
este tecido passar pelos processos de calandragem e de vulcanização (etapa final).
Para finalizar, pneus foram acompanhados durante dois anos em sua utilização para
verificar possíveis falhas com esta alteração.
A utilização do tecido de poliamida dipado com a resina RFL sem a adição do
negro de fumo já é conhecida pela Empresa e o histórico das propriedades mecânicas
e desempenho dos pneus em campo não indicam falhas devido à má adesão entre o
tecido e a borracha. Assim para a avaliação da viabilidade técnica espera-se que os
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resultados dos ensaios mecânicos nos fios dipados e o desempenho dos pneus
utilizando o negro de fumo sejam similares ou superior aos resultados sem a adição do
negro de fumo.
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2 OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo principal avaliar a viabilidade técnica da
substituição do compatibilizante RFL (resina resorcinol formaldeído) em solução de
látex por um de mesma formulação, porém acrescido de negro de fumo utilizado no
tecido de poliamida que é empregado na construção de pneu.
Os objetivos específicos consistem em avaliar:
1. A resistência do tecido poliamida tratado com compatibilizante na presença e
ausência do negro de fumo, antes e após a vulcanização do pneu;
2. O potencial de adesão entre o tecido tratado com compatibilizante na presença e
ausência do negro de fumo, antes e após a vulcanização do pneu.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Estrutura e Processo de Produção de um Pneu
Os pneus são projetados para atenderem às necessidades e desempenho
especificados por um modelo de automóvel em particular. Um protótipo do pneu é feito
para testar a eficiência do design em relação às características desejadas. O projeto de
um pneu pode levar meses de testes, inspeções e verificações de qualidade antes de
entrar em linha de produção.
O processo de produção começa com a seleção de vários tipos de elastômeros
juntamente com óleos especiais, cargas como negro de fumo, sílica, aceleradores,
antioxidantes, agentes de processo e outros aditivos que serão combinados para
oferecer as características desejadas e processados em várias etapas para a
construção do pneu.
3.1.1 Tipos de materiais que compõem o pneu
Os elastômeros ou borrachas são a base de todos os tipos de compostos, e
ainda podem ser previamente misturados em óleo, negro de fumo e aceleradores, para
dar origem aos chamados masterbatches. A escolha do tipo de borracha irá definir
algumas propriedades do produto final como resistência à abrasão, resistência a óleo
entre outras. As borrachas são os únicos materiais conhecidos até o momento que
proporciona as propriedades físicas desejadas em um pneu. As borrachas utilizadas na
produção de pneus podem ser tanto de origem natural quanto sintética (GARBIM,
2011).
A borracha natural é obtida pela coagulação do látex extraído da seringueira
Hevea Brasiliensis (PIEROZAN, 2007). Esta borracha é um polímero linear formado
pela polimerização por adição do isopreno (monômero). O isopreno é um
hidrocarboneto pertencente aos dienos (duas ligações duplas) e também pode ser
denominado de 2-metil-butadieno-1,3 (CLARK, 1981; FERREIRA, 2009). A unidade
repetitiva do isopreno é apresentada no Esquema 1.

Esquema 1
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Estima-se que aproximadamente 15 % a 20 % do consumo total de borracha
esteja no setor de pneus, variando de acordo com o país, considerando o peso de
borracha dos pneus de carros de passeio e veículos comerciais.
De acordo com CLARK (1981), a borracha natural é utilizada somente na
carcaça do pneu convencional, onde as características obtidas de resistência ao rasgo
a quente e a adesão são vantajosas. Para pneus radiais também é utilizada no
componente costado além da carcaça, devido a superior resistência à fadiga e baixa
geração de calor, que ocorre em veículos de passeio. Já em veículos comerciais a
quantidade de borracha natural utilizada aumenta de acordo com o tamanho do pneu.
Por exemplo, para um pneu grande usado em mineradoras pode ter em sua
composição 100 % de borracha natural devido a requisitos de baixa geração de calor e
alta resistência a cortes.
Muitos tipos diferentes de borrachas sintéticas vêm sendo utilizados, sendo a
mais difundida a borracha produzida pela polimerização do butadieno com o estireno,
formando a borracha estireno-butadieno (SBR) (NITRIFLEX, 2013). Em muitos casos,
esta borracha sintética de estireno-butadieno pode substituir a borracha natural em
algumas partes do pneu e outros artefatos, já que resiste melhor ao envelhecimento, às
rachaduras e à abrasão do que o produto natural. Entretanto, sua resistência à abrasão,
impacto, elasticidade e flexibilidade são inferiores, por isso em algumas aplicações,
principalmente em bandas de rodagem de pneus grandes, é realizada uma mescla de
borracha natural e sintética para obter as propriedades desejadas (RIPPEL, 2003;
RIPPEL, 2009).
Outra borracha sintética que é utilizada na confecção de pneus é a borracha
butílica, obtida a partir do isobutileno e isopreno. Esta borracha é impermeável aos
gases e por isso é utilizada nas câmaras de ar e no revestimento interno dos pneus
sem câmara.
As borrachas sintéticas, assim como as borrachas naturais, recebem a adição de
negro de fumo e outros aditivos, tais como agentes corantes, plastificantes, amaciantes,
aceleradores, agentes vulcanizadores, antioxidantes e antiozonantes, para obtenção de
um composto com melhores propriedades (GARBIM, 2011). Na sequencia são
apresentadas informações resumidas sobre tais componentes.
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Conforme Visakh (2013), carga ou reforço é todo componente insolúvel que
quando adicionado ao polímero, modifica uma ou mais propriedades do polímero puro.
As cargas utilizadas nos compostos de borracha são para reforçar ou modificar as
propriedades físicas como dureza, tenacidade, rigidez, condutividade elétrica e
resistência à abrasão, além de proporcionar volume aos compostos para reduzir o custo
do produto final. Entre as cargas mais utilizadas estão a sílica e o negro de fumo
(MEDALIA, 1982).
O negro de fumo é amplamente estudado em sua utilização nos compostos de
borracha devido a melhoria em propriedades mecânicas como resistência a tração,
resistência ao rolamento, resistência a fadiga e na propagação de trincas do composto
de borracha, isto se deve às propriedades do negro de fumo com relação ao tamanho
de partícula, a área de superfície e sua estrutura (CAETANO, 2011; CARDOSO, 2010;
GARBIM, 2004; RIPPEL, 2003). A utilização do negro de fumo em resina RFL
(resorcinol formaldeído) em solução de látex não é amplamente estudada, porém
espera-se resultados similares aos compostos de borracha devido serem polímeros
similares.
Os

diversos

tipos

de

aceleradores

de

vulcanização

como

o

2,2-

ditiomercaptobenzotiazol (MBTS) e o dissulfeto de tetrametiltiuram (TMTD), em
conjunto com os ativadores como o óxido de zinco e o ácido esteárico e o agente de
vulcanização enxofre, reduzem o tempo de vulcanização dos compostos (OLIVEIRA,
2010). O óxido de zinco e o ácido esteárico reagem formando o estearato de zinco e
este reage com os aceleradores e o enxofre para formar complexos químicos que,
finalmente ligam-se a borracha formando as ligações cruzadas (MONSANTO, 1994). O
mecanismo desta reação será apresentado no item sobre vulcanização.
Os antioxidantes e antiozonantes são utilizados para reduzir o processo de
envelhecimento ou deterioração dos produtos vulcanizados. A deterioração ocorre
através de reações dos produtos de borracha com o oxigênio, ozônio, luz, calor e
radiação (CLARK, 1981). Como exemplos de antioxidantes e antiozonantes podem ser
citados:

N-isopropil-N-fenil-p-fenileno-diamina

(IPPD),

(DPPD) e 2,2,4-trimetil-1,2-dihidroquinolina-polimerizado .

N,N’-fenil-p-fenileno-diamina
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Os agentes de processo são produtos químicos que auxiliam uma melhor
processabilidade durante a mistura da borracha ou durante sua utilização nas etapas de
construção dos componentes e vulcanização. Como por exemplo, os óleos são
utilizados para reduzir a viscosidade da borracha e melhorar sua fluidez durante a
mistura da borracha e demais materiais (GUERRA, 2004).
3.1.2 Produção e componentes do pneu
Conforme apresentado na Figura 1, em uma máquina chamada misturador
Banbury é possível transformar as matérias primas de cada composto, com sua
formulação específica, em uma mistura homogênea com a consistência da borracha.
Os diversos compostos são então enviados para máquinas que irão produzir cada
componente do pneu (CLARK,1981).

Figura 1 - Processo de mistura dos materiais em Banbury para formar o composto de borracha

Fonte: Adaptado de BREWER, 2006.

A Figura 2 mostra os principais componentes de um pneu vulcanizado. Uma
descrição destes componentes é apresentada na sequência.
.
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Figura 2 – Corte ilustrativo de pneu demonstrando seus principais componentes

Componente de um pneu: 01- Banda de Rodagem, 02- Costado, 03- Talão, 04- Lonas da
Carcaça, 05- Cintas, 06-Envoltório, 07-Perfil interno.
Fonte: Fonte: Adaptado de BREWER, 2006.

Componentes 01, 02- Banda de rodagem e costado
São componentes formados apenas por compostos de borracha. A formulação
do costado deve proporcionar resistência ao corte devido a possível colisão lateral do
pneu e resistência a flexão, em função do movimento nesta região. A formulação da
rodagem deve proporcionar tanto resistência ao rolamento, evitando um desgaste
prematuro, como ao corte e ambos devem resistir às intempéries. Estes dois
componentes são formados em uma máquina chamada extrusora, onde o composto de
borracha é homogeneizado em cilindro aberto e enviado através de uma rosca sem fim
para uma matriz com aquecimento aproximado de 80 ºC para que seja moldada em
formato predeterminado, conforme mostrado na Figura 3 (CLARK, 1981).
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Figura 3 - Processo de extrusão de banda de rodagem e costado

Fonte: Adaptado de BREWER, 2006.

Componente 03- Talões
Os talões são constituídos de fios de aço com calibre que pode variar de 1 mm a
1,5 mm. Conforme Figura 4, os fios de aço são recebidos em bobinas e instalados em
uma máquina chamada isoladora, passados por uma matriz e sob pressão são cobertos
por uma camada fina de borracha. Após a cobertura dos fios com a borracha, estes são
direcionados para uma forma de diâmetro definido pela especificação de cada tipo de
pneu. A quantidade de voltas e de fios também é calculada para cada tipo de pneu. Os
talões proporcionam o apoio do pneu vulcanizado na roda do veículo (CLARK, 1981).
Figura 4 - Processo de construção de talões

Fonte: Adaptado de BREWER, 2006.
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Componentes 04, 05, 06 - Lonas, cintas e envoltório
As lonas, cintas e o envoltório podem ser formadas de tecido de poliamida,
poliéster ou aço. Estes são componentes que formam a carcaça do pneu, portanto, a
escolha entre estes materiais e a quantidade utilizada são realizadas a partir de
cálculos específicos. Também é levada em consideração a aplicação e qual carga que
o pneu terá que suportar.
Para formar uma lona, o tecido dipado recebe uma camada de borracha com
gramatura controlada em um equipamento chamado de calandra de quatro cilindros
com configuração Z e, posteriormente é cortado em ângulo que pode variar de 55º a
65º para utilização em pneus convencionais e por volta de 90º para pneus radiais. Este
ângulo sofre alteração durante a moldagem na vulcanização dos pneus convencionais,
chegando por volta de 38º. Para os pneus radiais não ocorre esta conformação. O
processo de calandragem das lonas ou cintas e corte em ângulo é apresentado na
Figura 5 (CLARK, 1981).
Figura 5 - Processo de calandragem das lonas / cintas e corte

Fonte: Fonte: Adaptado de BREWER, 2006.
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Componente 07- Perfil interno
Os pneus que são projetados para não se utilizar câmaras de ar recebem uma
lâmina de borracha que tem a função de substituí-las funcionalmente. Este composto
de borracha possui uma formulação específica para que depois de vulcanizado, retenha
o ar interno. No caso de utilizar câmara, a lâmina de borracha pode ser utilizada para
proteger os fios de tecido que pertence a carcaça do pneu para que não a danifique.
3.1.3 Construção e vulcanização do pneu
Após todos os componentes estarem prontos, estes são enviados para as
máquinas de construção de pneus para a montagem do pneu cru ou pneu não
vulcanizado. Cada componente é colocado sobre um tambor de apoio de diâmetro e
largura previamente calculados e especificados. A própria adesão da borracha crua faz
com que os componentes fiquem colados, os talões são “amarrados” pelas faixas de
tecido e finalmente é colocado o costado e rodagem, conforme Figura 6 (CLARK,
1981).
Figura 6 - Processo de construção do pneu cru.

Fonte: Adaptado de BREWER, 2006.
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Algumas fábricas de pneus possuem máquinas laminadoras de compostos de
borracha, neste caso os componentes costado e/ou rodagem não são construídos
previamente nas máquinas extrusoras e sim laminados a quente através de fitas de
compostos de borracha diretamente na carcaça do pneu, com a principal vantagem de
se ter uma maior rapidez na construção de pneus cru. Conforme Figura 7, o pneu cru
montado será vulcanizado em moldes de metal que são instalados em prensas sob
temperatura de aproximadamente 150 ºC e pressão que será especificada dependendo
do tamanho do pneu, podendo variar de 250 a 400 libras-força. Uma bexiga, chamada
de bladder, é inflada na parte interna do pneu fazendo com que este seja movimentado
em direção ao molde e assim formando o desenho do pneu (CLARK, 1981).
Figura 7 - Vulcanização dos pneus em prensas

Fonte: Adaptado de BREWER, 2006.

Durante a vulcanização do pneu as cadeias moleculares da borracha começam a
formar ligações cruzadas através do aquecimento na presença de enxofre e agentes
aceleradores e ativadores. Esta reação transforma a borracha de um estado plástico,
sem resistência para o estado elástico com propriedades físicas bem definidas. Nesta
reação é formada uma estrutura tridimensional com resistência proporcional à
quantidade destas ligações. A borracha também perde sua pegajosidade e se torna
insolúvel a solventes e mais resistente à deterioração normalmente causada pelo calor,
luz e agentes de envelhecimento como o oxigênio (CLARK, 1981). A vulcanização
também pode ser a frio na presença de dissulfeto de carbono (CS2) e cloreto de
enxofre (SCl2), porém esta não é utilizada na indústria de pneus devido ao alto custo
(BUDEMBERG, 2001).
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As ligações cruzadas geradas a partir de enxofre são classificadas em:
monossulfídicas (-C-S-C-) quando apenas um átomo de enxofre liga duas cadeias de
carbono através de duas unidades de isopreno; dissulfidicas (-C-S2-C-) quando dois
átomos de enxofre ligam duas cadeias de carbono, através de duas unidades de
isopreno ou polissulfídicas (-C-Sx-C-) quando mais de dois átomos de enxofre ligam
duas cadeias de carbono, através de duas unidades de isopreno. Na Figura 8 são
apresentadas as ligações monossulfídicas, dissulfídicas e polissulfídicas formadas entre
as moléculas do polímero.
Figura 8 - Ligações entre o enxofre e a molécula do polímero da borracha

Fonte: Adaptado de CLARK, 1981

A determinação exata das condições de vulcanização (tempo, temperatura e
pressão), deverá ser feita não só tendo em vista a composição do pneu, mas também
as suas dimensões. Para isto, utiliza-se um ensaio através da inserção de pares
termoelétricos em pontos específicos do pneu que são medidos durante um ciclo de
vulcanização.
O estado de vulcanização afeta as várias propriedades físicas do artefato. A
Figura 9 mostra a influência da densidade das ligações cruzadas em relação às
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propriedades dos vulcanizados como resistência ao rasgamento e à fadiga,
recuperação elástica, resistência à tração e a deformação permanente (histerese).
Figura 9 - Densidade de ligações cruzadas em relação às propriedades dos vulcanizados.

Fonte: CHEREMISINOFF, 1987.

A densidade das ligações cruzadas e o grau de vulcanização na borracha
dependem da formulação utilizada, do tempo e temperatura de vulcanização. A taxa de
vulcanização de todos os compostos utilizados na fabricação dos pneus são
controladas através do ensaio de reometria, pois o excesso ou a falta de vulcanização
pode gerar a separação entre os componentes do pneu, mascarando o resultado de
adesão conferido pela resina resorcinol formaldeído.
No ensaio de reometria, a amostra é mantida numa cavidade fechada sob
pressão e alta temperatura entre 150 ºC e 191 ºC, simulando a vulcanização. Esta ação
exerce uma deformação cisalhante, de forma que a força é proporcional à rigidez da
amostra na amplitude máxima de deslocamento (torque). A medida que a vulcanização
ocorre, a viscosidade aumenta até atingir um valor máximo ou um valor de equilíbrio. O
gradiente de vulcanização é medido pela velocidade com que as propriedades físicas
dos compostos são desenvolvidas com o tempo e temperatura (CLARK, 1981).
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A Figura 10 demonstra a representação de uma curva reométrica, a vulcanização
ocorre em três estágios: período de indução (a partir do tempo inicial ao t sx); estágio de
cura ou vulcanização (do tsx ao t90) e estágio de reversão ou sobrecura. O ponto t90
indica o tempo e torque correspondente a 90 % da borracha analisada no estado
vulcanizado, considerado o tempo ótimo de vulcanização (CAETANO, 2011):
Figura 10 – Representação de uma curva reométrica.

Fonte: CAETANO, 2011

Como o foco deste trabalho é no tecido e não na borracha, será considerado que
as formulações de borracha utilizadas em todas as etapas de fabricação do pneu são
adequadas às propriedades requeridas e estas não serão analisadas, ou seja, todos os
compostos utilizados estão dentro do torque e tempo de vulcanização considerados
ótimos.
3.2 Produção do Tecido de Poliamida 6,6
O tecido é um material a base de fios de fibra natural, artificial ou sintética, que
dependendo de sua composição e forma torna-se coberturas de diversos tipos, sendo
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muito utilizado em roupas e também em outros usos como em um componente na
fabricação de pneus. O tecido pode ser plano, malha ou tecido não tecido (TNT).
O tipo de tecido mais utilizado na fabricação de pneus é o plano, que resulta de
um entrelaçamento de dois conjuntos de fios que se cruzam. Os fios dispostos no
sentido transversal são chamados de trama e no sentido longitudinal (sentido do
comprimento) são os fios de urdume, como mostra a Figura 11.
Figura 11 - Cordonéis (Urdume) e Trama

Fonte: Elaborado pelo autor
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Este trabalho terá foco em lonas fabricadas a partir da poliamida 6,6 para a
trama, pois 90 % dos pneus fabricados na Empresa em questão utilizam este material
em sua carcaça. O material do urdume utilizado é de algodão e sua função é apenas
manter a distância especificada entre os fios da trama.
A poliamida 6,6 é identificada por um sistema de numeração que indica que há 6
átomos de carbono na hexametilenodiamina e também 6 átomos de carbono no ácido
adípico reagente (BEKER, 2013). A reação de formação da poliamida 6,6 é
representada na Figura 12 e a unidade monomérica da poliamida 6,6 e a representação
da reação são:
------ CO – NH – (CH2)6 – NH – CO – (CH2)4 – CO – NH -------Figura 12 - Representação da reação de formação da poliamida 6,6

Fonte: KOHAN, 1995.

De acordo com Factori (2009) e Durairaj (2005), a poliamida 6,6 é um plástico
semicristalino e pertence a uma classe de polímero atraente para aplicações em
engenharia devido à combinação de propriedades como: estabilidade dimensional, alta
resistência mecânica e alta resistência química quando exposto a óleos, ozônio ou
substâncias básicas (CHEREMISINOFF, 1987).
No processo de produção do filamento de poliamida 6,6, o polímero em pellet é
fundido em uma extrusora e depois extrudado em uma placa com orifícios, dando
origem aos filamentos. Os filamentos são resfriados sob uma corrente de ar frio e, na
sequência recebem um lubrificante (ensimagem), sendo então unidos e enrolados sob o
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formato de bobinas, conforme ilustrado na Figura 13. Nesta etapa, os filamentos de
poliamida formam o fio amorfo no qual as cadeias poliméricas não se encontram
orientadas. (FACTORI, 2009; KISNERA, 2013)

Figura 13 - Resfriamento de filamentos e bobinas de fio poliamida

Fonte: BEKER, 2013.

A união de uma quantidade definida de filamentos é chamada de fio e a união de
dois ou mais fios é denominado cordonel, conforme representado na Figura 14.
Figura 14 – Formação do cordonel.

Fonte: Elaborado pelo autor

O processo de estiragem, realizado após a etapa de fiação, tem como objetivo
conferir ao fio maior resistência à ruptura. Nesta fase da produção, os fios provenientes
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da fiação passam por uma série de cilindros metálicos com velocidades periféricas
específicas e em fornos com temperaturas específicas que através do estiramento
provocam a orientação das cadeias poliméricas conferindo as propriedades mecânicas
típicas esperadas como tenacidade e resistência (BEKER, 2013; MUKHERJEE, 1987).
Após o estiramento ocorre o processo de torção do fio, que consiste em torcê-lo
sobre o seu eixo. Em seguida, o fio sofre uma retorção que consiste em retorcer 2 fios
torcidos, formando um cordonel, conforme mostra a Figura 15. A especificação do
número e o sentido das torções dependem da aplicação a que o cordonel vai ser
utilizado.
Figura 15 – Construção do cordonel

Fonte: Adaptado de BEKER, 2013

Os fios mais utilizados para a produção de pneus são:
- 940 dtex – 140 filamentos;
- 1400 dtex – 210 filamentos;
- 2100 dtex – 280 filamentos.
Na indústria têxtil utiliza-se a unidade de medida chamada de título ou densidade
linear, expressão que indica uma relação entre comprimento e o peso correspondente.
Pelo Sistema Internacional de Unidades (SI) é recomendado a utilização do título tex
que representa o peso em gramas de 1.000 metros do fio ou de qualquer outro material
têxtil. O material que apresentar massa de 1 grama em tal comprimento, terá como
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título 1 tex. A unidade mais comum é seu múltiplo dtex (deci tex) que é o peso em
gramas em 10.000 metros de fio (KASWELL, 1963).
Após a torção, o cordonel recebe um sufixo com o número de fios de sua
composição, se for torcido 2 fios do tipo 940 dtex, este cordonel será chamado de 940/2
dtex, ou seja, ele será composto de dois fios torcidos com 140 filamentos cada e massa
de 940 g em 10.000 metros deste cordonel.
Neste estudo foi escolhido o cordonel 2100/2 dtex para a realização dos ensaios
devido estes serem os principais e de maior volume utilizados na construção dos pneus
em questão.
A construção da tela ou tecido é o processo chamado de tecelagem, onde se
dispõe de fios finos (trama) de forma transversal aos cordonéis que estão dispostos em
sentido longitudinal (urdume) e a dadas distâncias para formar uma tela com
determinada quantidade de cordonéis igualmente afastados entre si.
Estes tecidos no estado cru, ou seja, sem nenhum tipo de tratamento não
possuem aderência ao composto de borracha, por isto é necessário que o tecido passe
por um processo de dipagem, no qual é submetido a um ou mais banhos em soluções
que normalmente possuem látex e outros aditivos em sua composição, conforme
detalhado no próximo item (MILLIKEN, 2003).
3.3 Adesão e Processo de Dipagem
Os principais conceitos de uma ligação adesiva são: adesivo, adesão e
aderentes. Adesão é o fenômeno interfacial ou a energia de separação de dois
substratos, enquanto adesivo é o material que promove a união entre os mesmos, e os
aderentes são os materiais sólidos ligados ao adesivo.
Os mecanismos envolvidos no processo de adesão podem ser explicados pelas
teorias mecânicas, difusão de polímeros e adesão química (SCHULTZ; NARDIN, 1994).
A adesão é um campo muito complexo que envolve inúmeros fenômenos, a variedade
dos materiais a serem colados, e a diversidade de condições de colagem. De acordo
com Schultz e Nardin (1994), na prática diversos mecanismos de adesão podem
ocorrer simultaneamente, como por exemplo: adesão química ocorre através de
ligações iônicas, covalentes ou através de forças intermoleculares; adesão mecânica,
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ocorre a união entre as superfícies através da formação de ganchos entre os substratos
porosos.
A adesão entre os compostos de borracha e componentes como a poliamida e
os cabos de aço tem uma importância crítica para ao desempenho e a segurança que
os pneus precisam proporcionar (FLEMING, 1978; PACKHAM, 1939). Devido à
característica de adesão da borracha com diversos outros materiais, esta é amplamente
utilizada como base para adesivos para aplicações industriais e domésticas. De acordo
com Packham (1939), um terço dos adesivos utilizados no mundo é fabricado de
borracha natural ou sintética.
Alguns adesivos com base de borracha precisam ser vulcanizados para
proporcionar a adequada resistência máxima, uma vez que a adesão é o resultado
entre interações químicas em sua interface. A poliamida não possui afinidade química
com a borracha natural, pois esta é um material apolar, sem grupos funcionais que
possam reagir ou ter afinidade com a poliamida 6,6, a qual pode por sua vez ser
considerada um polímero altamente polar (BALDI, 2005). Assim sendo, é necessário
um processo de tratamento da fibra a fim de garantir sua adesão com a borracha,
inserindo um adesivo polar entre a borracha apolar e o tecido polar (JAMSHIDI, 2005;
MUKHERJEE, 1987).
Um dos processos utilizados para obter a compatibilidade entre o composto de
borracha e a poliamida 6,6 é o processo de cobertura com um agente de
compatibilização, processo conhecido como dipagem ou dipping (FLEMING, 1978). A
cobertura dos cordonéis de poliamida 6,6 é um processo no qual se mergulha o tecido
em uma solução normalmente aquosa de resina RFL (resorcinol formaldeído) com látex
de borracha, com o objetivo de promover a adesão física e química com compostos de
borracha. Após o processo de cobertura tem-se o tecido (conjunto de cordonéis) dipado
(SEN, 2007). A utilização da resina resorcinol formaldeído em solução de látex foi
desenvolvida nos anos quarenta para a promoção de adesão entre tecidos de poliamida
e borracha e é utilizada até nos dias de hoje (BREWER, 2006; FLEMING, 1978).
A impregnação da resina ocorre nas camadas mais externas dos filamentos do
fio as quais entrarão em contato com a superfície da borracha, como mostram as
Figuras 16 e 17, respectivamente.
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Figura 16 - Esquema de cobertura da poliamida 6,6 com compatibilizante e borracha

Fonte: Adaptado de BEKER, 2013

Figura 17 - Cordonel de um tecido de Poliamida 6,6 após processo de cobertura com
compatibilizante RFL

Fonte: BEKER, 2013.

De acordo com Fleming (1978) e Mukherjee (1987), o tecido é impregnado pela
solução RFL por um processo contínuo onde é mergulhado por um ou mais banhos,
posteriormente passados por fornos a temperaturas de 150 ºC a 250 ºC que possuem a
função de eliminar a água presente no banho de cobertura (forno de secagem),
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estabilizar as propriedades mecânicas do tecido como resistência a ruptura,
alongamento e encolhimento à temperatura (forno de estiragem) e promover uma pré
cura na cobertura (forno de normalização).
A Figura 18 mostra um esquema do processo de cobertura do tecido de
poliamida 6,6 com as faixas de temperaturas utilizadas em cada forno:
Figura 18 - Esquema do processo de cobertura do tecido com compatibilizante RFL.

Fonte: ASPRINO, 2007.

O equipamento de dipagem possui também os recursos necessários para definir
outras características importantes e que também são especificadas:
- Nível de Solução de dipagem agregado ao tecido: ajuste realizado através da
utilização de vácuo e de rolos espremedores que retiram o excesso de solução na
etapa de secagem;
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- Definição de módulo: o tecido é estirado sob temperatura e tensão garantindo o
módulo de elasticidade e ruptura predefinidos para o tecido. Nesta etapa também é
regulado o grau de penetração do compatibilizante no interior do cordonel; (CLARK,
1981)
- Reações de normalização: O tecido ao passar pelo forno de normalização, onde a
temperatura é a maior do processo, ocorre a reação de polimerização da resina RFL e
também reações entre a fibra de poliamida 6,6 e a resina.
- Largura e centralização do tecido: ajuste realizado através de dispositivo (Rolliner),
equipamento localizado no final da máquina, antes do processo final de enrolamento do
tecido dipado (BEKER, 2013).
Após este tratamento, o tecido está pronto para receber uma camada de
borracha por meio do processo de calandragem conforme detalhado no item 3.3.2
(componentes 4, 5 e 6) de fabricação de pneu.
3.3.1 Adesão entre poliamida e borracha
A poliamida possui o grupo amida (-CO-NH-) em sua cadeia polimérica principal.
Este grupo amida é responsável pela adesão entre o tecido de poliamida da carcaça do
pneu e a borracha através da resina RFL (DURAIRAJ, 2005). O grupo metilol (-CH2OH)
do adesivo RFL pode sofrer reação com o grupo funcional da poliamida, embora as
forças resultantes da interpenetração e intertravamento da resina de RFL com a fibra
pode ser um fator de adesão (JAMSHIDI, 2005).
De acordo com Jamshidi (2005), baseado em observações experimentais, um
possível mecanismo para a adesão entre fibras de poliamida dipadas com resina RFL e
compostos de borracha pode ser proposta conforme a Figura 19:
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Figura 19 – Possível mecanismo de adesão entre fibras de poliamida dipadas com resina RFL
e compostos de borracha

Fonte: Adaptado de DURAIRAJ, 2005

Análise de espectroscopia de infravermelho é apresentada nas Figuras 20 e 21.
Esta análise confirma a presença dos grupos amida/amina (1623 cm -1), aldeído/cetona
(1741 cm-1), éter (1055 cm-1) e álcool (3301 cm-1), grupos que podem reagir
quimicamente com o grupo metilol do adesivo RFL (JAMSHIDI, 2005).
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Figura 20 – Resultado da análise de espectroscopia de infravermelho da poliamida 6,6

Fonte: JAMSHIDI, 2005

Figura 21 – Resultado da análise de espectroscopia de infravermelho do adesivo RFL

Fonte: JAMSHIDI, 2005
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3.3.1.1 Aspectos do adesivo resorcinol formaldeído
O resorcinol é um dihidróxi-fenol cristalino, com um odor característico, e com um
gosto amargo adocicado, tendo a fórmula química C6H4(OH)2. (ALBINO, 2009). A
fórmula estrutural do resorcinol é representada na Figura 22.
Figura 22 - Estrutura Química do resorcinol formaldeído

Fonte: TAIARIOL, 2015

Diversos fatores como morfologia da superfície do tecido, temperatura, pH da
solução adesiva, espessura do tecido, entre outras, podem influenciar a adesão entre o
sistema tecido / adesivo / borracha (DARWISH, 2009; JAMSHIDI, 2005).
O desenvolvimento de um sistema de adesão para tecido de poliamida utilizando
a resina resorcinol formaldeído em látex (RFL) é amplamente estudada na literatura
(YVENGAR, 2003; MILLIKEN, 2003; YILMAZ, 2009). De acordo com Jamshidi (2005), o
RFL é o adesivo preferido desde 1935 para a promoção da adesão entre tecidos e
borracha, não existindo outro substituto.
Conforme informações do Fornecedor do tecido dipado, são realizados estudos
internos para determinar a melhor concentração e método de fabricação e dipagem do
tecido para obter uma melhor adesão com a borracha do pneu, esta formulação e
detalhes do processo são considerados confidenciais. De acordo com Fleming, 1978, a
concentração de 15 a 20 partes de resina resorcinol formaldeído (RFL) para 100 partes
de látex parecem fornecer valores ótimos de adesão estática e dinâmica e o látex mais
popular nesta aplicação é o terpolímero de estireno butadieno vinil piridina.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
Nesta seção são apresentados os métodos de preparação das amostras e
técnicas utilizadas para caracterização das propriedades físicas e mecânicas dos dois
tipos de cordonéis em estudo. Também são apresentados os métodos de avaliação de
desempenho de pneus construídos com os diferentes tipos de cordonéis.
Os ensaios são os mesmos utilizados no controle do processo de fabricação do
pneu desde o recebimento do tecido proveniente do fornecedor até os ensaios do
produto final (pneu em laboratório e em campo).
A etapa de desenvolvimento experimental foi divida em duas fases, conforme
descrito a seguir:
1ª Fase: Análise das propriedades mecânicas e adesão dos cordonéis
Esta fase foi subdivida em três etapas conforme a sequencia:
1) Cordonéis dipados com e sem a utilização do negro de fumo (proveniente dos
fornecedores);
2) Cordonéis após o processo de calandragem;
3) Cordonéis após o processo de vulcanização (exceto adesão).

2ª Fase: Avaliação da adesão entre os cordonéis e a borracha através de análise
do desempenho dos pneus em laboratório e em campo externo
4.1 MATERIAIS
4.1.1 Cordonéis
Os materiais avaliados foram dois tipos cordonéis retirados de tecidos planos de
poliamida 6,6, denominados A e B, respectivamente:
- A: Cordonel de poliamida 6,6 dipado com solução de RFL (solução de
resorcionol formaldeído);
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- B: Cordonel de poliamida 6,6 dipado com solução de RFL contendo negro de
fumo.
O processo de dipagem desses tecidos foi realizado pelo fornecedor e os
cordonéis foram avaliados tais como recebidos.
4.1.2 Pneus
Foram utilizados pneus de caminhão na medida 10.00-20 produzidos com o
tecido A, e pneus da mesma medida produzidos com o tecido B. Repetiu-se o mesmo
para os pneus na medida 11.00-22.
Foram escolhidas estas duas medidas de pneus devido `a avaliação englobar as
duas aplicações existentes dos pneus de caminhão: direcional e de tração, conforme
exemplo ilustrado na Figura 27. O pneu com a medida 10.00-20 escolhida possui o
desenho de rodagem considerada direcional, e é normalmente utilizado nos eixos
dianteiros dos caminhões, sofrem menor tração e proporcionam melhor dirigibilidade. O
pneu com a medida 11.00-22 escolhido possui o desenho de rodagem considerado
“borrachudo” ou de tração e este desenho proporciona maior tração e melhor aderência
ao solo, evitando patinações do caminhão (BREWER, 2006).

Figura 27 - Figura ilustrativa de banda de rodagem direcional à esquerda e de tração à direita.

Fonte: Empresa, 2014
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4.2 Métodos
4.2.1 Métodos De Preparação Das Amostras De Cordonéis
Neste item são descritas as etapas de preparação das amostras de cordonéis,
relacionadas com a 1ª fase, descrita anteriormente.
1) Cordonéis dipados
O tecido possui 26 cordonéis por polegada, porém para a realização dos ensaios
em laboratório são separados 20 cordonéis de cada tipo, cortando-se a trama. A Figura
23 mostra imagens dos tecidos e seus cordonéis dipados, A e B, respectivamente.
Figura 23 - Imagens dos tecidos (esquerda) e seus cordonéis (direita): a) dipado com solução
de RFL; b) dipado com solução de RFL contendo negro de fumo.

(a)
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(b)
Fonte: Elaborado pelo autor, 2014

Estas amostras recebidas foram acondicionadas em uma embalagem lacrada de
polietileno na cor preta, contendo um pacote de sílica gel para prevenir deterioração da
amostra pela umidade e luz. A embalagem com a amostra após aberta foi mantida por
um período de 24 horas em dessecador com sílica antes da separação dos cordonéis e
realização dos ensaios.
2) Cordonéis calandrados
Uma das etapas da fabricação do pneu consiste na cobertura do tecido por
borracha, processo chamado de calandragem. Nesta fase foi cortado 1 m do tecido A e
1 m do tecido B emborrachados na calandra Z da Empresa, onde os cordonéis foram
retirados cortando-se a trama e retirando-se a borracha crua sobreposta, conforme
ilustrado na Figura 25 para os cordonéis calandrados A e Figura 26 para os cordonéis
calandrados B.
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Figura 25 - Tecido emborrachado e cordonéis calandrados A

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014
Figura 26 - Tecido emborrachado e cordonéis calandrados B

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014
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Após preparação das amostras cordonéis dipados e calandrados A e B foram
caracterizados quanto à: carga a ruptura, alongamento, lase 7 % (do inglês load at
specified elongation, carga em um alongamento especificado), ou seja, resistência do
cordonel com 7 % de alongamento, adesão H e dipping pick up (porcentagem de
solução RFL impregnada nos cordonéis). A descrição destes ensaios é apresentada no
item 4.3
3) Cordonéis após a vulcanização
Todos os pneus de teste foram construídos e vulcanizados igualmente com os
mesmos parâmetros de processo de fabricação dos pneus.
Os cordonéis de dois pneus de cada medida, 10.00-20 e 11.00-22, um produzido
com o tecido A e outro com o tecido B foram retirados da parte interna dos pneus. Os
pneus foram cortados na mesma direção dos fios e cuidadosamente estes fios foram
desencapados utilizando-se uma faca, no mesmo comprimento do fio dipado, conforme
Figura 28. Neste caso, os cordonéis ficam impregnados de borracha vulcanizada de
forma não uniforme, para a realização dos ensaios. As amostras foram chamadas de
cordonéis vulcanizados A e B.
Figura 28 - Vista interna de um pneu vulcanizado à esquerda e cordonéis vulcanizados B à
direita

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014
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À esquerda da Figura 28 é apresentada uma vista interna de um pneu cortado
onde os sulcos indicados com setas vermelhas correspondem a locais de onde os
cordonéis foram retirados (figura a direita). O ensaio realizado nestes cordonéis foi
tração, onde é possível medir também a carga a ruptura, alongamento e lase 7 %.
Não é realizado o ensaio de adesão H nos cordonéis retirados dos pneus, pois
as amostras ficam impregnadas por uma certa quantidade de borracha, interferindo nos
resultados de adesão entre os cordonéis e a borracha do ensaio.
A Tabela 1 resume os modelos de pneu, e os ensaios realizados nos cordonéis
vulcanizados.
Tabela 1 - Esquema ilustrando a identificação dos pneus, tipos de tecidos utilizados e ensaios
realizados.

Tamanho
do pneu
10.00-20

11.00-22

Pneu nº

Tecido utilizado

Ensaio

1

A

2

B

3

A

4

B

Retirado os cordonéis para ensaio
de carga a ruptura, alongamento,
lase 7 %
Retirado os cordonéis para ensaio
de carga a ruptura, alongamento,
lase 7 %

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.2 Métodos de preparação das amostras de pneus para ensaios em laboratório e em
campo externo
Neste item são descritas as etapas de preparação dos pneus, relacionados com
a 2ª fase, descrita anteriormente.
Outros dois pneus de cada medida foram montados em rodas e realizado o teste
de endurance e os outros dois pneus foram utilizados para ensaio de plunger (força
exercida para perfurar o pneu).
Na Tabela 2 constam os ensaios realizados por pneu.
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Tabela 2 - Esquema ilustrando a identificação dos pneus, tipos de tecidos utilizados e ensaios
realizados.

Tamanho
do pneu

Pneu nº

Tecido utilizado

3

A

4

B

5

A

6

B

7

A

8

B

9

A

10

B

10.00-20

11.00-22

Ensaio
Endurance

Plunger

Endurance

Plunger

Fonte: Elaborado pelo autor

Foram construídos e vulcanizados mais 20 pneus de cada medida (10.00-20 e
11.00-20), sendo dez deles construídos com tecido A e outros dez com o tecido B.
Esses pneus foram montados em caminhão para acompanhamento de seu
desempenho em campo.

4.2.3 Métodos de caracterização dos cordonéis
4.2.3.1 Ensaio de carga à ruptura, alongamento de ruptura e lase 7 % nos cordonéis
Este ensaio é baseado na norma ASTM D 885-07 (Standard test methods for tire
cords, tire cord fabrics, and industrial filament yarns made from manufactured organicbase fibers) e tem como objetivo determinar a porcentagem média de alongamento de
ruptura, resistência à ruptura e lase 7 % (resultado de força necessária para que o
cordonel tenha 7 % de alongamento em relação ao seu comprimento inicial).
Os ensaios foram realizados na temperatura (23 +/- 2) °C e umidade relativa (45
+/- 3) % utilizando uma máquina universal de ensaios Instron com célula de carga de
500 N, software Bluehill II utilizando garras pneumáticas Instron 2714-006 e pedaleira
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para fechamento das garras. Para realização do ensaio os cordonéis dipados A e B,
calandrados A e B e vulcanizados A e B foram fixados nas garras, com distância entre
253 mm e 255 mm, ajustados a uma pré tensão de 2,2 N para que as amostras tenham
a mesma tensão inicial, e em seguida submetidos a tração na velocidade de 300
mm/min. Foram submetidos ao ensaio 20 amostras/fios de cada tipo, conforme requisito
da norma.
Foram avaliados os cordonéis dipados, calandrados e vulcanizados sendo que
os seus resultados de alongamento na ruptura, resistência à ruptura e lase 7 % são
obtidos através da média do mesmo ensaio e serão comparados os valores dos
cordonéis com a utilização do negro de fumo da solução compatibilizante RFL.
Os cordonéis foram manipulados de forma cuidadosa para não ocorrer dobras ou
danos que poderiam interferir nos resultados e o equipamento foi calibrado.
Como o estiramento dos fios de tecido durante o processo de dipagem influencia
nos resultados de módulo de ruptura e de elasticidade (alongamento), através deste
ensaio foram avaliados se estas propriedades sofreram alterações com o negro de
fumo. Este ensaio não é vinculado a adesão entre o tecido e a borracha.
Neste ensaio os valores de referência adotados pela Empresa são - mínimo de
300 N para carga de ruptura, 4 % ± 1 para alongamento a 45 N e 105 N ± 25 para lase
7 % para os cordonéis dipados e calandrados, já para os cordonéis vulcanizados os
valores de referência adotados pela Empresa são: mínimo de 200 N para carga de
ruptura, 4 % ± 1 para alongamento a 45 N e não há referência para lase a 7 %.

4.2.3.2 Ensaio de adesão H
O método baseado na norma ASTM D4776 / D4776M-10 é aplicado com objetivo
de determinar a média da força de descolamento entre os fios dipados e a borracha
vulcanizada, definindo a adesão entre estes componentes.
A amostra para o ensaio de adesão H, cuja composição está apresentada na
Tabela 2, foi laminado, até a sua homogeneidade com calibre de 5 mm.
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Tabela 2 - Formulação da borracha para ensaio de adesão H
PHR (Parts
Hundred Rubber)

Material

100

borracha natural

50

negro de fumo N770

5

óxido de zinco

3

ácido esteárico

2,5

Enxofre

0,6

acelerador MBTS

Fonte: Elaborado pelo autor

Foram cortadas 20 tiras deste composto com aproximadamente 210 mm por 10
mm e colocadas as 10 primeiras tiras na cavidade do molde. Após isto, 6 cordonéis
foram colocados nas guias do molde. Em uma extremidade do molde foram prendidos
os fios com a presilha tipo borboleta e na outra extremidade do molde cada fio foi
amarrado em pesos padrões de 50 g, para garantir o seu tensionamento na preparação
da amostra. Após esta etapa, cobriu-se os fios com as outras 10 tiras restantes fazendo
um “sanduíche” no fio, conforme Figura 29 e prendidas as outras extremidades dos fios
(parte presa com os pesos padrões) também na presilha tipo borboleta e cortados com
uma tesoura, retirando os pesos padrões da amostra.
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Figura 29 - Esquema de montagem da amostra antes da vulcanização

Fonte: ASTM D4776 / D4776M-10

Este conjunto de borracha e cordonéis é montado no molde, fechado com a tampa
superior e colocado na prensa de vulcanização a 500 lbs por um tempo de 25 minutos e
temperatura de 150 °C. Após o término do tempo de vulcanização, as amostras
apresentadas na Figura 30 foram retiradas do molde e esfriadas durante 4 horas na
temperatura de (23 +/- 2) °C e umidade (45 +/- 3) %.
Figura 30 - Amostras após retirada do molde

Fonte: Empresa, 2014
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As amostras foram separadas, as rebarbas aparadas e então foram cortadas no
formato “H”.
Para a realização do teste de adesão utilizou-se uma máquina universal de
ensaios Instron com célula de carga de 500 N, utilizando garras em formato de garfo
conforme Figura 31, posicionada inicialmente a uma distância de 2 mm. A amostra é
posicionada nas garras, onde ocorre a separação do fio em relação à borracha na
velocidade de 300 mm/min. O resultado do teste é registrado através do software
Bluehill II.
Figura 31 - Garras em formato de garfo

Fonte: Empresa, 2014

Neste ensaio, o requisito da Empresa para aprovação do tecido é mínimo de 150
N de força de descolamento entre o fio dipado e a borracha vulcanizada.
Também foi observado os fios de poliamida em estereomicroscópio Motic com
aumento de 5X após o ensaio para avaliação da superfície dos fios dipados com e sem
o negro de fumo.
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4.2.3 Ensaio Dipping Pick Up (DPU)
O método consiste em determinar a percentagem de solução de dipagem
utilizada na cobertura dos fios de poliamida.
A preparação da amostra para este ensaio consistiu em pesar 4 gramas do fio de
poliamida dipado em pedaços de aproximadamente 6 mm de comprimento e transferir
para um peso filtro (frasco de vidro, de boca larga que possui uma rolha de vidro
esmaltada utilizado para pesagem de substâncias sólidas). Esta amostra foi seca em
estufa com circulação de ar a 105 ± 5 °C por aproximadamente 1 h 30 min e resfriada
em dessecador até temperatura ambiente.
Após a secagem, foram pesadas 3 g da amostra e transferida para um frasco de
500 ml, com posterior adição de 250 ml de ácido fórmico P.A. A seguir, o frasco foi
tampado e a amostra ficou sob agitação à temperatura ambiente até completa
dissolução das fibras por aproximadamente 3 horas em agitador orbital.
Após a dissolução das fibras, a solução foi filtrada a vácuo em um cadinho de
gooch previamente seco e tarado com precisão de 0,1 mg. O cadinho foi lavado com
uma alíquota de 150 ml de ácido fórmico e em seguida com 150 ml de água destilada
para retirar o ácido fórmico. O cadinho de gooch contendo o resíduo da amostra foi
seco em estufa com circulação de ar à 105 ± 5 ºC, por aproximadamente 1 h 30 min, e
foi esfriado em dessecador até temperatura ambiente.
O resultado da percentagem de dipagem utilizada nos fios de poliamida é
expresso em percentagem através da fórmula 1:

DPU% = | (R) | X 100

(Fórmula 1)

(S-R)
Onde:
R = massa em gramas do resíduo seco
S = massa em gramas da amostra seca
Estudos da Empresa indicam que é necessário o mínimo de 5 % de solução de
dipagem para obter uma adesão adequada entre as telas de tecido.
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4.2.4 Métodos de avaliação de desempenho dos pneus
Outros dois pneus de cada medida foram montados em rodas e realizado o teste
de endurance e os outros dois pneus foram utilizados para ensaio de plunger (força
exercida para perfurar o pneu).

4.2.4.1 Ensaio de endurance
O objetivo deste ensaio é simular a utilização do pneu em campo, com
velocidade e temperaturas controladas e avaliar possíveis defeitos como separação
entre lonas (tecido emborrachado vulcanizado). Este ensaio foi realizado na Empresa,
conforme ASTM F2779 e avaliou a capacidade dos componentes manterem a adesão
entre eles através de fadiga dinâmica.
Para realização deste ensaio, dois pneus na medida 10.00-20 e dois na medida
11.00-22 foram construídos e vulcanizados, um de cada com tecido dipado A e outro
com tecido dipado B para fins de comparação.
A portaria número 205/2008 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (INMETRO) define o limite de 47 horas acumuladas de ensaio de
endurance, sem ocorrer nenhum tipo de falha no pneu. No entanto, para a Empresa é
adotado o limite de 67 horas como critério de segurança em monitoramento de
produção e para pneus novos desenvolvidos o critério é de 80 horas.
Após 24 h do término da vulcanização, os pneus foram montados em aros
especificos e inflados à pressão de 105 psi, em seguida acondicionados por um mínimo
de 3 horas à temperatura de 38  3 ºC.
Finalizado o período de acondicionamento, foi reajustada a mesma pressão de
inflação dos pneus e iniciou-se o ensaio com velocidade de 40 metros por hora e carga
inicial de 4400 kg ajustadas no equipamento endurance, conforme Figura 32.
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Figura 32 - Pneu montado em equipamento endurance

Fonte: Empresa, 2014

Ao completar 7 horas de ensaio, a máquina foi parada e a carga aplicada foi
elevada para 5550 kg. Foi verificada a pressão de inflação e se a mesma estivesse
abaixo de 105 psi, o ensaio seria encerrado, pois seria um indício de falha no pneu,
como não ocorreu perda de pressão o ensaio foi reiniciado.
Após completar mais 16 horas de ensaio, a carga foi elevada para 6700 kg, sem
que o ensaio fosse interrompido.
Com mais 24 horas de ensaio, a máquina foi parada para verificar e registrar a
pressão de inflação e inspecionar o pneu, além de medida as temperaturas na região
marcada nos ombros e linha de centro do pneu. Para medir a temperatura, a haste do
pirômetro foi inserida a uma profundidade de 3 mm da rodagem no ombro e a 3 mm na
rodagem na linha de centro. Após as medições, a carga foi elevada para 7300 kg e
reiniciado o ensaio.
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O resultado obtido na leitura de temperatura é apenas para referência para a
Empresa, pois é considerado durante o ensaio se ocorre a reversão da borracha.
Conforme histórico da Empresa os valores encontrados são entre 100 ºC e 130 ºC.
Após este ajuste, o teste foi continuado até completar 80 horas, finalizando este
período os pneus foram removidos e medido imediatamente a pressão de inflação e
temperaturas da mesma forma que descrito anteriormente.
Seis horas após o término do ensaio foi medido e registrado o diâmetro externo
do pneu. Após esta medição o pneu foi desmontado e inspecionado internamente e
externamente, não devendo haver evidências de separação entre os componentes do
pneu, como por exemplo: separação entre rodagem e carcaça, entre lonas da carcaça
na região do costado ou rodagem, ou entre amortecedores. Para a avaliação da adesão
entre o tecido emborrachado vulcanizado, foi avaliado se os pneus apresentaram
separação entre as lonas (tecido emborrachado).
4.2.4.2 Ensaio plunger
Este ensaio tem como objetivo medir a força necessária para perfurar um pneu
vulcanizado, foi realizado com base a ASTM F414-06.
De acordo com critérios da Empresa, dois pneus na medida 10.00-20 e dois
pneus na medida 11.00-22 foram construídos e vulcanizados um de cada com tecido
dipado A e outro com tecido dipado B e após 24 h foram montados com câmara de 20
pol em aro de 8 pol à pressão interna de 105 psi. Após ajuste da pressão, os pneus
foram acondicionados à temperatura ambiente por pelo menos 3 horas, reajustando a
pressão após este período.
O ensaio foi realizado na Empresa, em máquina universal Instron 5900R,
conforme representado na Figura 33 utilizando-se um penetrador cilíndrico de aço com
terminação esférica de diâmetro 1 ¼ pol. A velocidade de penetração foi ajustada para
2 pol por minuto.
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Figura 33 - Pneu montado para ensaio de plunger

Fonte: Empresa, 2014

O pneu foi posicionado no equipamento de modo a evitar penetrações nos sulcos
e, de forma que o posicionamento fosse o mais próximo possível da linha de centro do
pneu, e foram efetuadas as penetrações em 5 pontos igualmente espaçados ao redor
da sua circunferência.
A máquina Instron foi regulada para que as 4 primeiras penetrações fossem
aplicadas com o valor mínimo especificado de energia de ruptura sugerido pela
Empresa (25300 lbs/pol), a quinta penetração foi realizada até a ruptura do pneu,
registrando assim o valor máximo de energia para o pneu.
Caso um pneu se rompa antes que os valores de energia mínima sejam
atingidos, em quaisquer das 4 primeiras penetrações, o pneu deverá ser consertado e
ainda, caso necessário, substituído a câmara de ar e somente então prosseguir com o
ensaio, o que não ocorreu nos ensaios realizados.
A Fórmula 2 é utilizada para calcular o valor de energia verificado em cada
penetração e para o gerenciamento do experimento foi utilizado o software Bluehill III.
FxP
W

 2 

Onde:
W = energia (libra força por polegada)
F = força (libra força)
P = curso do penetrador (polegada)

Fórmula 2
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A força exercida para a perfuração da carcaça é diretamente proporcional ao
módulo de ruptura dos fios de tecido. Existe um vínculo com a adesão entre o tecido e a
borracha, pois se os componentes se separarem durante o ensaio o resultado será
menor. Para a Empresa, o valor médio da resistência (energia) do pneu deverá ser igual
ou superior ao valor mínimo especificado de energia de ruptura (25300 lbs/pol).
4.2.6 Ensaio em campo
Após todos os ensaios serem realizados em laboratório, foi realizada análise do
desempenho dos pneus em campo, que mostra possíveis falhas e suas causas, sendo
possível avaliar se a adesão entre os componentes é suficiente para que não ocorra
separação entre eles.
Fatores como pressão, velocidade e sobrecarga podem influenciar os resultados
e gerar uma separação entre os componentes. Se a pressão dos pneus estiverem
abaixo ou acima do recomendado pode ocorrer maior contato da rodagem em
determinados pontos, fazendo com que ocorra um aumento na temperatura e
consequente reversão do composto de borracha gerando uma separação dos
componentes. A velocidade também influencia na temperatura do pneu, quanto maior a
velocidade maior pode ser a temperatura. A sobrecarga impacta diretamente na
resistência de toda a estrutura do pneu. Estes fatores foram controlados através de
registro pelo motorista do caminhão e visitas semestrais do Engenheiro de Campo.
O ensaio que constituiu em avaliar 10 pneus na medida 10.00-20 e 10 pneus na
medida 11.00-22 com tecido A e outros 10 pneus de cada com tecido B para
comparativo e utilizá-los em caminhões até que sua banda de rodagem fosse gasta ou
até sua falha.
Para a avaliação da adesão entre o tecido emborrachado vulcanizado, foi
considerado apenas se a falha entre lonas (separação destes componentes), pois as
demais falhas não estão correlacionadas com a adesão entre os cordonéis e a
borracha.
Os pneus foram montados em dois caminhões com dois reboques que realizam
transporte de cana na região do interior de São Paulo. Após a montagem os pneus
foram calibrados com pressão de 105 psi e foi realizada a verificação e ajuste da
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pressão semanalmente pelo dono do caminhão. O trajeto percorrido é de
aproximadamente 80 % em asfalto e 20 % em fora de estrada de terra, com uma
velocidade máxima de 80 km/h.
A inspeção dos pneus foi realizada inicialmente após 6 meses de ensaio, pois de
acordo com estudos da Empresa, após este período de exposição já é possível
identificar prováveis falhas devido a uma má adesão entre o tecido dipado e a borracha.
Esta inspeção foi repetida durante um período de dois anos para validação do projeto.
Todos os resultados foram avaliados tendo como referência, o cordonel ou pneu
sem negro de fumo no compatibilizante.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seguir são apresentados e discutidos os resultados dos ensaios realizados
neste trabalho, sendo divididos em duas etapas: resultados das propriedades
mecânicas dos fios ensaiados e desempenho dos pneus em campo.
Na apresentação dos resultados referentes as propriedades mecânicas dos fios
ensaiados e no desempenho dos pneus em campo foram comparados valores obtidos
entre fios dipados com a resina RFL utilizando em sua formulação o negro de fumo e
fios dipados com a mesma resina, porém sem a adição do negro de fumo.
A adição do negro de fumo na resina aumenta a viscosidade da solução de
dipagem utilizada nos fios devido à alta área superficial do negro de fumo, com isso
pode aumentar a rigidez do material e suas propriedades mecânicas, alterando os
resultados de carga a ruptura, alongamento ou lase 7 %. A redução da carga de ruptura
dos fios pode impactar na resistência da carcaça do pneu e este pode falhar antes da
sua vida útil finalizar, já a redução ou aumento do alongamento e lase 7 % pode
influenciar na rigidez da carcaça do pneu, fazendo com que a resistência ao impacto
seja menor. Por outro lado, espera-se que quanto maior o tamanho da partícula do
negro de fumo, melhor será as propriedades mecânicas da borracha, sendo assim é de
suma importância a avaliação e comparação destes valores (GARBIM, 2011). O
Fornecedor não informou qual o tipo de negro de fumo, assim como sua área superficial
utilizado devido a sigilo de formulação.
Como a área superficial do negro de fumo é inversamente proporcional ao
tamanho de partícula, quanto menor a partícula, maior a área superficial (GARBIM,
2011). No entanto, o aumento da área superficial causa um aumento de cisalhamento
que gera uma dissipação de energia na forma de calor. No pneu este aumento de calor
pode causar a reversão da vulcanização do composto e consequente separação de
seus componentes.
Para TATE (1996), a adesão entre as fibras do tecido de poliamida 6,6 depende
da densidade da energia de superfície destas fibras e para a determinação desta
densidade foi utilizado o método de Wilhelmy, que determina a força que tende a puxar
uma sonda em direção a um plano de interface (SILVA, 2009). Como a Empresa não
dispõe deste recurso, para o estudo da influência do negro de fumo adicionado na
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resina RFL na adesão entre o fio dipado e a borracha, foram utilizados os ensaios de
adesão H e o desempenho dos pneus em campo.
Para a comparação estatística entre os resultados de análise entre os dois
grupos foi utilizado o valor de significância, denominado p (p-value). Na estatística
clássica o p-value é a probabilidade de se obter uma estatística de teste igual ou mais
extrema que aquela observada em uma amostra, sob a hipótese nula. Em testes de
hipótese, pode-se rejeitar a hipótese nula a 5 % caso o valor-p seja menor que 5 %
(CONCEIÇÃO, 2008). Considerou-se então satisfatório o limite de 5 % de probabilidade
de erro, não sendo significativas as diferenças que tiveram uma probabilidade acima
deste limite, ou seja, p ≥ 0,05.

5.1 Carga a Ruptura, Alongamento e Lase 7 %
Os resultados do ensaio de carga a ruptura para os cordonéis dipados A e B, os
cordonéis calandrados A e B, e os cordonéis vulcanizados A e B (cordonéis obtidos a
partir dos pneus vulcanizados) são apresentados nos Anexos 7 a 12 e no Gráfico 1.
O software utilizado disponibiliza resultados individuais, média, desvio padrão e
valores mínimo e máximo para as características de tensão ou carga de ruptura,
alongamento a 33, 36, 45, 66, 70, 88 e 102 N, além do lase 7 %. O software fornece os
valores de alongamento em diferentes forças, porém não são gerenciados todos os
pontos, apesar de ser reportado no relatório da Empresa devido a manter o histórico
dos registros completos. Não é considerado necessário a avaliação de todos, pois o
perfil apresenta similaridade, sendo assim, neste trabalho foram avaliados somente a
força de alongamento a 45 N.
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Gráfico 1 - Resultados de carga a ruptura dos cordonéis dipados, calandrados e vulcanizados
AeB

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

Os cordonéis dipados tanto A quanto B apresentaram valores de carga de
ruptura da ordem de 320 N, sendo observado uma redução de aproximadamente 1 %
para a amostra com negro de fumo, com valores mínimos e máximos e desvios padrão
similares. Estes resultados mostram que a presença do negro de fumo proveniente da
solução de resorcinol utilizada na dipagem do tecido não acarretou em alteração desta
propriedade do mesmo.
Para os cordonéis calandrados, a média obtida no ensaio de carga de ruptura
para as amostras sem e com negro de fumo também foi em torno de 320 N com uma
redução mínima para o tecido com negro de fumo. Para os cordonéis que foram
vulcanizados os valores de carga de ruptura também se mantiveram em torno de 320 N
com valores máximos e mínimos similares. Os valores de desvio padrão, porém foram
inferiores e isto pode ser atribuído à manipulação os fios durante o ensaio, já que o
desvio padrão para os cordonéis vulcanizados apresentaram valores similares aos
dipados (os cordonéis vulcanizados também passaram pela etapa de calandragem). A
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carga de ruptura dos cordonéis calandrados não foi afetada pelo processo de
calandragem quando comparados aos cordonéis apenas dipados. Neste caso também
não foi observada melhoria na propriedade do cordonel calandrado proveniente do fio
dipado com solução contendo o negro de fumo.
No processo de calandragem o tecido de poliamida 6,6 passa inicialmente por
uma estufa para eliminar a umidade residual e ser aquecido a uma temperatura
desejada para receber a camada de borracha. Ao longo da linha de produção o tecido é
tracionado e a abertura dos cilindros influencia no coeficiente de fricção e
consequentemente na condição de plastificação do composto, não devendo afetar as
propriedades mecânicas do tecido (SEN, 2007). Nesta etapa a temperatura de
processamento do composto pode influenciar os resultados de adesão entre os fios de
poliamida 6,6 e o composto, pois se ocorrer altas temperaturas o composto pode
apresentar uma vulcanização prematura e consequentemente não aderir aos fios de
tecido. Assim o ensaio realizado nos tecidos nesta etapa tem o objetivo de controlar as
influências que possam interferir nos resultados de adesão e desempenho final dos
pneus.
As temperaturas do processo de calandragem para os cordonéis obtidos a partir
do tecido calandrado A e B são apresentadas na Tabela 3.
Tabela 3 -

Resultados de temperatura do processo de calandragem dos cordonéis e

temperatura de enrolamento dos tratamentos A e B.
Temperatura de calandragem (ºC)
Especificação
Tipo de cordonéis
A
Média de 3 medidas
76,3
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

80 ± 10
B
73,9

Temperatura de enrolamento do
tratamento
30 ± 10
A
B
35,6
36,1

Os resultados de temperatura do processo de calandragem foram medidos no
composto durante a calandragem dos cordonéis através de pirômetro a laser. Os
valores estão dentro do esperado, garantindo que não ocorreu vulcanização prematura
no composto durante este processo.
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Para os cordonéis vulcanizados, a média obtida no ensaio de carga de ruptura
para ambas as amostras sem e com negro de fumo foi mantida em torno de 320 N.
A carga de ruptura média dos cordonéis vulcanizados é inferior, porém
considerando os valores de desvio padrão esta diferença não é significativa, de forma
que estes cordonéis não sofreram alteração em relação aos cordonéis dipados e
calandrados.
No entanto, para as três condições o atendimento aos limites mínimos sugeridos
é suficiente como indicativo de que não há diferença entre os cordonéis vulcanizados A
e B. Pode-se verificar que ambos estão com valores acima do que é sugerido. Como
não foi encontrado na literatura, valores de referência para este tipo de tecido,
considerou-se o que foi sugerido pela Empresa.
Analisando os resultados dos ensaios de carga de ruptura comparativamente
entre os dois grupos estudados A e B através do software SigmaStat 3.5, foram obtidos
os valores:
- Cordonel dipado p=0,377
- Cordonel calandrado p=0,103
- Cordonel vulcanizado p=0,829
Todos os valores de p estão acima de 0,05, o que indica que as diferenças entre
os resultados para o ensaio de carga de ruptura não são estatisticamente significativas.
Os resultados de alongamento a 45 N são apresentados no Gráfico 2.
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Gráfico 2 - Resultados de alongamento dos cordonéis dipados, calandrados e vulcanizados A
eB

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

Para o ensaio de alongamento a 45 N, a média de alongamento obtida para as
amostras dos cordonéis dipados foi muito próxima, com um incremente muito discreto
na propriedade, 0,17 %, com a utilização do negro de fumo.
Para os cordonéis calandrados, a média obtida no ensaio de alongamento a 45 N
para as amostras sem e com negro de fumo foi em torno de 4 %, não sendo
evidenciadas alterações da propriedade do tecido com o processo de calandragem.
No caso dos cordonéis vulcanizados, a média de alongamento obtida para
ambas as amostras sem e com negro de fumo foi similar aos cordonéis dipados e os
calandrados.
Para esta propriedade os cordonéis dipados, calandrados e vulcanizados não
sofreram alteração com a presença do negro de fumo. Considerando os limites
especificados pela empresa todos os valores obtidos se mantiveram dentro do requisito.
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Analisando os resultados dos ensaios de alongamento comparativamente entre
os dois grupos estudados A e B através do software SigmaStat 3.5, foram obtidos os
valores:
- Cordonel dipado p=0,193
- Cordonel calandrado p=0,786
- Cordonel vulcanizado p=0,105
Todos os valores de p estão acima de 0,05, o que indica que as diferenças entre
os resultados para o ensaio de alongamento não são estatisticamente significativas.
Os resultados do ensaio de lase 7 % são apresentados no Gráfico 3.
Gráfico 3: Resultados de Lase a 7 % dos cordonéis dipados, calandrados e vulcanizados A e B

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

Os pneus ao serem vulcanizados são comprimidos contra o molde através de
uma bexiga chamada de bladder, durante este processo ocorre o alongamento de
aproximadamente 7 % nos fios de poliamida da carcaça do pneu. O ensaio de lase a 7
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% indica a força exercida nos fios no momento em que a amostra é submetida a este
alongamento de 7 %, simulando o estiramento da carcaça em um pneu vulcanizado.
Este resultado, assim como os valores de carga de ruptura e alongamento são
importantes, pois o pneu pode apresentar falhas de desempenho durante sua utilização
se os resultados estiverem fora do estimado, conforme histórico da Empresa.
Para os cordonéis dipados, a média obtida para as amostras sem negro de fumo
foi de 102,48 N, enquanto que a média obtida para as amostras com negro de fumo foi
de 93,79 N, representando uma redução de aproximadamente 9 %.
Para os cordonéis calandrados, a média obtida para as amostras sem e com
negro de fumo para o ensaio de lase 7 % foi próxima de 100 N, com uma redução de
aproximadamente 2 % com o uso de negro de fumo.
Já para os cordonéis vulcanizados, uma variação mais acentuada foi observada
em relação à média obtida para as amostras sem e com o negro de fumo. Na amostra
sem o negro de fumo o valor ficou em torno de 104 N, enquanto a média obtida para as
amostras com negro de fumo foi de 86,59 N, representando uma redução de
aproximadamente 17 %.
Analisando os resultados dos ensaios de lase 7 % comparativamente entre os
dois grupos estudados A e B através do software SigmaStat 3.5, foram obtidos os
valores:
- Cordonel dipado p=0,104
- Cordonel calandrado p=0,685
- Cordonel vulcanizado p=0,01
Os valores de p estão acima de 0,05 para os cordonéis dipados e calandrados, o
que indica que as diferenças entre os resultados para o ensaio de lase 7 % não são
estatisticamente significativas, porém para os cordonéis vulcanizados a diferença
encontrada entre os resultados são consideradas significativas.
Para esta propriedade foi obtida uma tendência de redução dos valores
utilizando o negro de fumo, tanto para os cordonéis dipados, calandrados e
vulcanizados, sendo a variação mais acentuada para o cordonéis vulcanizados. Uma
hipótese para tal redução é que tenha ocorrido enrijecimento do fio devido à deposição
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das partículas de negro de fumo. Também foram obtidos menores valores de desvio
padrão com o negro de fumo, indicando uma maior uniformidade entre as amostras.
Apesar de a Empresa não determinar valores de referência para lase 7 % para
os cordonéis vulcanizados, a maior redução nos resultados pode ser justificada devido
à grande influência operacional na retirada da amostra do pneu, pois pode ocorrer que
os fios não fiquem homogêneos e contenham quantidades diferentes de borracha
impregnada. A redução nos valores de lase 7 % em aproximadamente 17 % pode
refletir em um menor tensionamento dos fios de poliamida da carcaça podendo resultar
em uma falha prematura em campo. Este fator será validado nos ensaios de
resiliômento e ensaio em campo.
5.2 Adesão H
Para o ensaio de adesão H, foram obtidas as curvas de extensão de descolagem
dos cordonéis dipados e calandrados A e B, conforme apresentado nos Anexos 15 a
18. Os valores médios são apresentados no Gráfico 4, e os valores individuais estão
nos Anexos 13 e 14, respectivamente. O software utilizado disponibiliza resultados
individuais, média, desvio padrão e valores mínimo e máximo para a carga máxima
obtida.
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Gráfico 4 - Resultados de Adesão H dos cordonéis calandrados A e B

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

A média obtida para as amostras sem e com negro de fumo no ensaio de adesão
H para os cordonéis dipados foi próxima de 220 N, representando uma redução de
aproximadamente 1 % com o uso do negro de fumo.
Comparando os resultados dos cordonéis dipados A e B através do software
SigmaStat 3.5, a diferença entre os dois grupos analisados não é considerada
estatisticamente significativa (p=0,970). Comparando o desvio padrão entre os dois
grupos, os cordonéis com negro de fumo apresentaram um valor quatro vezes superior
ao grupo sem negro de fumo, o que representa pior uniformidade entre as amostras de
fios utilizando negro de fumo. Este valor pode estar associado a uma maior variação na
absorção do compatibilizante RFL pelo cordonel, fator que foi verificado no ensaio de
dipping pick up (percentagem de solução de dipagem utilizada na cobertura dos fios de
poliamida) que será discutido no item 5.3.
Para a análise dos cordonéis calandrados, a média obtida para as amostras sem
e com negro de fumo no ensaio de adesão H foi similar á dos cordonéis dipados, com
valores próximos a 220 N. O cordonel calandrado com negro de fumo, teve um valor
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ligeiramente maior em relação à amostra sem o negro de fumo, representando um
aumento de apenas 1,5 %.
Comparando os resultados dos cordonéis calandrados A e B através do software
SigmaStat 3.5, a diferença entre os dois grupos analisados não é considerada
estatisticamente significativa (p=0,585) e todos os valores estão dentro dos limites
sugeridos pela Empresa. Comparando o desvio padrão entre os dois grupos, os
cordonéis com negro de fumo apresentaram uma melhor uniformidade em relação ao
grupo sem negro de fumo.
O método utilizado no estudo realizado por Yilmaz (2009), sobre os efeitos das
condições de envelhecimento e fadiga na adesão de tecido sintético como a poliamida
foi similar a Adesão H na questão de metodologia, pois também foi realizado o ensaio
através de uma máquina universal de ensaios para determinar a média da força de
descolamento entre os fios dipados e a borracha vulcanizada, definindo a adesão entre
estes componentes; porém o resultado não foi demonstrado utilizando o valor absoluto
ou média, mas através de um comparativo entre amostras em condições antes e após
envelhecimento em estufa (estipulado o valor de 100 % para o resultado de referência
sem as condições de envelhecimento). Para o presente estudo foi realizado o
comparativo entre as médias, desvios padrão e através do estudo estatístico.
Outros métodos utilizados por Yilmaz (2009) foram a análise da energia de
superfície através da medida do ângulo de contato da amostra utilizando um sistema
Kruss DSA1000 e análise visual microscópica da superfície de borracha onde o fio de
poliamida foi arrancado, neste último foi observado através do microscópio a presença
de resina RFL na borracha descolada dos cordonéis, demonstrando que parte da resina
desprendeu-se do fio de poliamida durante o ensaio, indicando uma adesão ineficiente
entre as superfícies. Não foi possível utilizar estas metodologias, pois a empresa não
dispõe destes equipamentos.
Foi observado os fios de poliamida em estéreomicroscópio Motic com aumento
de 5X após o ensaio, conforme apresentado nas Figuras 34 e 35. Todas as amostras
descoladas apresentaram borracha na superfície dos fios dipados com e sem o negro
de fumo, indicando que a adesão através da solução de dipagem, resorcinol
formaldeído (RFL) com e sem negro de fumo foram eficientes.
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Figura 34 - Duas amostras de cordonéis dipados sem negro de fumo antes (fio abaixo) e
depois (fio acima) do ensaio de Adesão H.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015
Figura 35 - Duas amostras de cordonéis dipados com negro de fumo antes (fio abaixo) e
depois (fio acima) do ensaio de Adesão H.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015
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5.3 Dipping Pick Up (Dpu)
Como o ensaio de dipping pick up consiste em determinar a percentagem de
solução de dipagem utilizada na cobertura dos fios de poliamida, entende-se que esta
percentagem é diretamente proporcional à adesão entre os cordonéis e a borracha do
pneu. Esta percentagem também implica em custo para o Fornecedor, pois quanto
menor a quantidade de solução a ser aplicada nos cordonéis, menor será o custo final
do tecido.
Os resultados do ensaio de laboratório de DPU estão representados no Gráfico 5
para os cordonéis dipados e calandrados A e B. Foi observado que os resultados
apresentados em ambos os gráficos são muito próximos e atendem ao mínimo sugerido
na especificação da Empresa de 5 %.
Gráfico 5 - Resultado de Dipping Pick Up dos cordonéis dipados e calandrados A e B

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015
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De acordo com Brewer (2006), a percentagem utilizada de solução de dipagem
(resina RFL em látex) é de 6 % a 8 % e a cobertura total do tecido é necessário para
prevenir adesão irregular entre o tecido e a borracha, o excesso deste valor de dipagem
pode causar a escamação do adesivo.
Pode-se observar que a percentagem de solução de dipagem nos cordonéis
calandrados A apresentaram um valor pouco acima dos demais, porém esta diferença
não resultou em uma melhor adesão, conforme os resultados de adesão H, já
mencionados. A diferença encontrada entre os resultados desta propriedade é mínima
e foi realizada por controle para garantir que não tenha interferências nos resultados
dos ensaios que foram comparados a adesão dos cordonéis e a borracha.

5.4 Endurance
O ensaio de endurance foi realizado em um equipamento de 67 polegadas com
capacidade para acoplar quatro rodas simultâneas. Neste ensaio, os pneus 10.00-20 e
10.00-22 rodaram conforme carga e pressão ajustadas no equipamento, conforme
determinado previamente.
Antes do início do ensaio, foi identificada primeiramente a região da emenda da
rodagem e marcado, no costado do pneu, o ponto a 180° da emenda. Após montagem
do pneu em aros especificados, o mesmo foi inflado a uma pressão de 105 psi (pressão
de trabalho recomendada pelos fabricantes de pneus). O conjunto pneu-aro foi
condicionado por três horas, à temperatura de (38 +/- 3) °C.
Após o período de acondicionamento, a pressão de inflação foi reajustada para
105 psi. O conjunto pneu-aro foi montado no endurance, sob uma carga de 4.400 kg,
iniciando o ensaio a uma velocidade de 40 metros por hora. Após completar sete horas
de ensaio, o teste foi interrompido com o propósito de inspecionar o pneu e aumentar a
carga para 5.550 kg. Este procedimento foi seguido até completar 80 horas de ensaio,
tempo requerido para novos desenvolvimentos de pneus pela Empresa.
Durante o ensaio de endurance ocorre a liberação de energia mecânica devido à
resistência ao rolamento entre o pneu e a roda do equipamento, causando o aumento
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da energia interna, ou seja, aumento da temperatura dos pneus (WERLANG, 2013). O
aumento da temperatura do pneu pode implicar em reversão da borracha e
consequente separação entre os componentes estruturais do pneu. Por este motivo, as
temperaturas dos pneus foram medidas após 52 horas de ensaio e ao final das 80
horas, conforme apresentado nas Tabelas 4 a 7, assim como os resultados foram
registrados comparando os pneus construídos com cordonéis dipados A e B.
As fotos dos pneus após o ensaio de endurance são mostrados nas Figuras 36 a
39, respectivamente.

Tabela 4 - Resultado do ensaio de Endurance para o pneu 10.00-20 - cordonel dipado A
Tempo de
ensaio (h)

Velocidade
Carga (kg)
(m/h)

Temperatura do pneu (ºC)

Pressão
(psi)

Ombro

Linha de
Centro

Ombro

7

4400

105

-

-

-

23

5550

106

-

-

-

47

6700

108

-

-

-

7300

112

105

102

103

57

7900

118

-

-

-

62

8500

122

-

-

-

125

121

119

120

52

40

9100
80
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

Análise do pneu
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
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Figura 36 - Pneu 10.00-20 após ensaio de Endurance - cordonel dipado A: a) área da
rodagem; b) área dos talões

(a)

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

Tabela 5 - Resultado do ensaio de Endurance para o pneu 10.00-20 - cordonel dipado B
Tempo de
ensaio (h)

Velocidade
Carga (kg)
(m/h)

Temperatura do pneu (ºC)

Pressão
(psi)

Ombro

Linha de
Centro

Ombro

7

4400

105

-

-

-

23

5550

110

-

-

-

47

6700

112

-

-

-

7300

116

99

98

101

57

7900

119

-

-

-

62

8500

120

-

-

-

124

123

120

122

52

40

9100
80
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

Análise do pneu
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
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Figura 37 - Pneu 10.00-20 após ensaio de Endurance - cordonel dipado B: a) área da
rodagem; b) área dos talões

(a)

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
Tabela 6 - Resultado do ensaio de Endurance para o pneu 11.00-22 - cordonel dipado A
Tempo de
ensaio (h)

Velocidade
Carga (kg)
(m/h)

Temperatura do pneu (ºC)

Pressão
(psi)

Ombro

Linha de
Centro

Ombro

7

5100

105

-

-

-

23

6450

107

-

-

-

47

7750

110

-

-

-

8450

121

114

113

113

57

9150

125

-

-

-

62

9850

126

-

-

-

128

122

118

120

52

40

10500
80
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

Análise do pneu
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
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Figura 38 - Pneu 11.00-22 após ensaio de Endurance - cordonel dipado A: a) área da
rodagem; b) área dos talões

(a)

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

Tabela 7 - Resultado do ensaio de Endurance para o pneu 11.00-22 - cordonel dipado B
Tempo de
ensaio (h)

Velocidade
Carga (kg)
(m/h)

Temperatura do pneu (ºC)

Pressão
(psi)

Ombro

Linha de
Centro

Ombro

7

5100

105

-

-

-

23

6450

109

-

-

-

47

7750

110

-

-

-

8450

124

115

113

115

57

9150

126

-

-

-

62

9850

129
122

122

121

52

40

10500
80
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

130

Análise do pneu
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
Não apresentou
falha
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Figura 39 - Pneu 11.00-22 após ensaio de Endurance - cordonel dipado A: a) área da
rodagem; b) área dos talões

(a)

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

O ensaio foi finalizado ao completar 80 horas devido ao critério mínimo
estipulado pela Empresa para o desenvolvimento de novos produtos. Este limite é 33
horas acima ao período de tempo estipulado pelo INMETRO.
Conforme esperado, houve o aumento progressivo da temperatura da banda de
rodagem do pneu e também da pressão de inflação, conforme aumento da carga nos
diferentes períodos de tempo, indicando que não ocorreu vazamentos ocasionado por
algum tipo de defeito do pneu. Durante todas as inspeções os pneus não apresentaram
nenhum tipo de falha, demonstrando que nos dois tipos de pneus tanto para o
construído com o cordonel dipado A quanto para o construído com o cordonel dipado B
apresentaram o mesmo desempenho neste ensaio.
Conforme histórico da Empresa, o maior tipo de defeito encontrado nestes pneus
é a separação entre a banda de rodagem e a carcaça do pneu, em consequência da
reversão da vulcanização da borracha nesta região. Isto pode ocorrer devido ao efeito
do heat buildup, pois a energia que não é restituída manifesta-se no pneu sob a forma
de calor (BREWER, 2006).
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A reversão de um composto depende do tipo de formulação utilizada e do tempo
exposto a determinada temperatura. De acordo com Pinheiro (2001) a reversão em
diversos tipos de compostos de borracha utilizados em pneus ocorreu após 14 minutos
em uma temperatura de 160 ºC. Para a Empresa não é estipulado uma temperatura
máxima que o pneu deve atingir durante o ensaio de endurance, somente é avaliado se
há sinais de reversão da borracha no pneu (caracterizada por um esfarelamento da
borracha). Pode-se observar que as temperaturas máximas chegaram a 130 ºC e os
pneus não apresentaram sinais de reversão da borracha.
Estes resultados demonstram que a adesão entre os cordonéis dipados A e B e
a borracha foi suficiente para que não ocorra a separação entre as lonas da carcaça do
pneu durante sua utilização em condições de pressão e carga máximas durante 80
horas ininterruptas.
5.5 Plunger
No ensaio de plunger é avaliado a resistência da carcaça do pneu através de sua
perfuração por um penetrador cilíndrico de aço. É estipulado pela norma ASTM F41406 a energia mínima que o penetrador deve atuar no pneu sem que ocorra seu
rompimento.
A resistência do pneu a perfuração é relacionada com a quantidade de lonas e o
espaçamento entre os cordonéis destas lonas da carcaça (BREWER, 2006). Se a
adesão entre os cordonéis e a borracha não for suficiente e ocorrer o seu
descolamento, pode ocorrer o deslizamento dos cordonéis e o penetrador não rompêlos, neste caso o resultado de plunger será influenciado negativamente.
Nas Tabelas 8 e 9 estão apresentados os resultados individuais da força
exercida nas penetrações em 5 pontos igualmente espaçados ao redor da
circunferência do pneu e as médias.
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Tabela 8 - Resultado do ensaio de Plunger para o pneu 10.00-20 - cordonel dipado A e B
Max. Load (lbs / pol)
25300 Mín

Avaliação dos pneus

Especificação
Pneu
1

A
26310

B
26338

Não ocorreu perfuração total

2

26191

26059

Não ocorreu perfuração total

3

26107

25799

Não ocorreu perfuração total

4

26141

25793

Não ocorreu perfuração total

5

28571

27850

Ocorreu a perfuração total

Média
26571
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

26368

-

A média obtida para as amostras sem negro de fumo no ensaio de plunger foi de
26571 psi/pol, enquanto que a média obtida para as amostras com negro de fumo foi de
26368 psi / pol, representando uma redução de aproximadamente 1 %.
Tabela 9 - Resultado do ensaio de Plunger para o pneu 11.00-22 - cordonel dipado A e B
Max. Load (lbs / pol)
25300 Mín

Avaliação dos pneus

Especificação
Pneu
1

A
27554

B
26672

Não ocorreu perfuração total

2

27467

26455

Não ocorreu perfuração total

3

27947

26424

Não ocorreu perfuração total

4

27982

26635

Não ocorreu perfuração total

5

31219

27765

Ocorreu a perfuração total

Média
28434
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

26790

-

A média obtida para as amostras sem negro de fumo no ensaio de plunger foi de
28434 lbs/pol, enquanto que a média obtida para as amostras com negro de fumo foi de
26790 lbs/pol, representando uma redução de aproximadamente 6 %.
Para esta propriedade foi obtida uma pequena tendência de redução dos valores
utilizando o negro de fumo, para o pneu 10.00-20, podendo ser atribuído à redução na
carga de ruptura encontrada nas amostras com negro de fumo. Já para o pneu 11.00-
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22 a redução foi mais significativa, porém os valores encontrados nas amostras com
negro de fumo estão mais próximos aos resultados dos pneus 10.00-20.
Este ensaio representa principalmente a resistência da carcaça, o que permite
concluir que os pneus 11.00-22 sem negro de fumo possuem maior resistência com
relação ao pneu com negro de fumo e também com relação aos pneus 10.00-20 com e
sem negro de fumo. Avaliando o aspecto da influência na adesão entre os cordonéis, se
ocorresse o descolamento entre os cordonéis e a borracha, os resultados seriam muito
abaixo do mínimo exigido pela Empresa de 25300 lbs/pol, sendo assim a presença do
negro de fumo não afetou os resultados desta característica.

5.6 Ensaio em Campo
No ensaio de campo, os pneus foram submetidos a fadiga dinâmica, através da
utilização em caminhões em estrada de terra e asfalto. Foram montados nos caminhões
e em seus reboques para cana de açúcar, e o acompanhamento foi realizado em visitas
semestrais do Engenheiro de Campo. Durante as visitas, as pressões foram aferidas e
os pneus foram inspecionados para avaliação de possíveis defeitos, os resultados
estão apresentados na Tabela 10 para os pneus 10.00-20 e Tabela 11 para os pneus
11.00-22, assim como as fotos das inspeções nas Figuras 40 a 47. Foi recomendado ao
responsável pelo caminhão a calibração semanal dos pneus em 105 psi.
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Tabela 10 - Inspeções dos pneus 10.00-20 em campo.
Pneu –
Cordonel

Pressão (psi) por Tempo de Ensaio (meses)
12

18

24

Análise do pneu

105
105
1-A
105
105
2-A
103
105
3-A
105
105
4-A
104
104
5-A
105
105
6-A
104
103
7-A
105
105
8-A
104
105
9-A
105
103
10-A
106
105
11-B
105
106
12-B
103
106
13-B
105
105
14-B
105
15-B
104
105
16-B
105
106
17-B
105
104
18-B
105
105
19-B
106
104
20-B
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

106
105
104
105
105
105
105
100
105
105
105
106
105
105
105
106
105
105
105

105
104
105
105
105
105
105
105
105
105
104
105
105
105
105
106
104
106
104

Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Pneu foi removido devido a dano
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha

6

Figura 40 - Caminhão com reboque para cana de açúcar utilizado no ensaio em campo com os
pneus 10.00-20 e 11.00-22 - cordonéis dipados A e B.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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Figura 41 - Pneu 10.00-20 inspecionado - cordonel dipado A sem falha após 24 meses (pneu
1-A)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

Figura 42 - Pneu 10.00-20 inspecionado - cordonel dipado B com dano após 10 meses (pneu
15-B)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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Figura 43 - Pneu 10.00-20 inspecionado - cordonel dipado B sem falha após 24 meses (pneu
18-B)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

As pressões de todos os 20 pneus 10.00-20 construídos foram aferidas
semestralmente e os resultados encontrados foram entre 103 psi e 106 psi, valores
dentro do esperado, exceto para o pneu 15-B, removido com 10 meses devido a dano.
Todos os pneus foram removidos dos caminhões e posteriormente desmontados das
rodas para a avaliação, aqueles que não perderam pressão devido a falha
apresentaram desgaste regular na banda de rodagem e não foi encontrado nenhuma
evidência de bolhas que possam indicar possível descolamento entre as lonas devido à
má adesão.
Analisando o pneu 15-B retornado com falha, foi possível observar uma quebra
da carcaça na região da lateral do pneu (costado), também foi observado que esta
região apresentou uma distorção, característica de um pneu que rodou com baixa
pressão.

Mesmo com a recomendação para a aferição semanal dos pneus, pode

ocorrer do caminhoneiro não perceber a baixa pressão ocorrida por motivo de um furo
na banda de rodagem como, por exemplo, e continuar com o trabalho sem a retirada do
pneu para reparo. Esta falha por ser decorrente de mal uso, impossibilita uma análise
da separação dos componentes e por esse motivo este pneu foi desconsiderado da
avaliação e foi considerado como dano.
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Tabela 11 - Inspeções dos pneus 11.00-22 em campo.
Pneu Cordonel

Pressão por Tempo de Ensaio (meses)
6

12

104
105
21-A
105
105
22-A
102
105
23-A
104
105
24-A
105
105
25-A
105
103
26-A
103
104
27-A
105
105
28-A
104
105
29-A
104
105
30-A
105
105
31-B
105
104
32-B
105
105
33-B
105
105
34-B
105
103
35-B
103
105
36-B
105
105
37-B
105
106
38-B
105
107
39-B
104
105
40-B
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

18

24

Análise do pneu

105
105
105
105
105
104
105
103
104
104
105
105
105
105
105
105
105
105

105
106
105
105
105
105
105
105
105
104
105
105
105
105
105
104
105

Não apresentou falha
Apresentou falha com 18 meses
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Pneu foi removido devido a dano
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Não apresentou falha
Apresentou falha com 23 meses
Não apresentou falha
Não apresentou falha
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Figura 44 - Pneu 11.00-22 inspecionado - cordonel dipado A sem falha após 24 meses (pneu
21-A)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
Figura 45 - Pneu 11.00-22 inspecionado - cordonel dipado A com dano após 17 meses (pneu
29-A)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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Figura 46 - Pneu 11.00-22 inspecionado - cordonel dipado B sem falha após 24 meses (pneu
36-B)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
Figura 47 - Pneu 11.00-22 inspecionado - cordonel dipado B com falha após 23 meses (pneu
38-B)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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As pressões de todos os 20 pneus 11.00-22 construídos foram aferidas
semestralmente e os resultados encontrados foram entre 103 e 107 psi, valores
também dentro do esperado, exceto para o pneu 29-A, removido após 17 meses e o
pneu 38-B, removido com 23 meses devido a dano. Assim como os pneus 10.00-20,
todos os pneus foram removidos dos caminhões e posteriormente desmontados das
rodas para a avaliação, aqueles que não perderam pressão devido à falha
apresentaram desgaste regular na banda de rodagem e não foi encontrado nenhuma
evidência de bolhas que indica possível descolamento entre as lonas devido à má
adesão.
Os pneus 29-A e 38-B apresentaram uma bolha na banda de rodagem, foram
removidos e após seu corte foi possível identificar que o pneu 38-B teve separação
entre a rodagem e a carcaça, com característica de impacto nesta região e
provavelmente o pneu continuou a rodar, ocasionando a propagação da bolha entre a
carcaça e rodagem. Pode ser observado também uma quebra pontual na carcaça do
pneu 29-A, característico também de impacto mais severo que o ocorrido com o pneu
38-B.
Nesta avaliação os pneus foram submetidos a velocidade média em asfalto de
60 km/h a 80 km/h, ocasionando a geração de calor e os impactos que podem ocorrer
são devido a buracos na estrada de asfalto e terra ou com possíveis obstáculos durante
o percurso. A carga exercida devido ao peso pode variar e normalmente os agricultores
excedem esta carga, com o intuito de efetuar menos quantidade de viagens durante o
dia de trabalho. O objetivo deste ensaio é simular todas estas variáveis, por serem reais
e aplicáveis no Brasil, fazendo com que o pneu seja avaliado na prática e não somente
em laboratório que possui condições controladas e dentro das normas.
Neste ensaio todos os pneus que foram removidos antes do tempo previsto de
24 meses foram devido a dano por mal uso dos pneus, não foi observado nenhum tipo
de falha nos pneus 10.00-20 e também nos pneus 11.00-22, que seja correlacionada
com a presente avaliação, indicando que a adição do negro de fumo em seus cordonéis
não afetou o desempenho dos pneus em sua utilização.
É comum realizar a recauchutagem da banda de rodagem destes tipos de pneus,
onde é aproveitada a carcaça e vulcanizada uma nova banda de rodagem, assim uma
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sugestão para trabalhos futuros neste tema é a avaliação dos pneus após a
recauchutagem para avaliar se a adesão entre as lonas se mantem também após este
processo.
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6 CONCLUSÃO
O presente trabalho apresentou as características mecânicas dos fios de
poliamida 6,6 ensaiados e o desempenho dos pneus em laboratório e em campo
visando avaliar possível influência na adesão entre o tecido dipado e a borracha,
comparando valores obtidos entre fios dipados com a resina RFL utilizando em sua
formulação o negro de fumo e fios dipados com a mesma resina, porém sem a adição
do negro de fumo utilizados na fabricação de pneus.
A presença do negro de fumo proveniente da solução de resorcinol utilizada na
dipagem do tecido não acarretou em alteração significativa nas propriedades de carga
de ruptura e alongamento. Porém para o lase 7 % foi reduzido com a presença do
negro de fumo, tanto para os cordonéis dipados, calandrados e principalmente para os
vulcanizados indicando enrijecimento dos cordonéis com a presença do negro de fumo.
A maior redução nos resultados de lase 7% nos cordonéis vulcanizados poderia refletir
em um menor tensionamento dos fios de poliamida da carcaça ocasionando falha
prematura em campo, porém isto não ocorreu nos pneus ensaiados em laboratório e
em campo. Assim esta redução ocorreu devido à grande influência operacional na
retirada da amostra do pneu, pois os fios não ficam homogêneos e contem quantidades
diferentes de borracha impregnada.
A adição do negro de fumo no compatibilizante não afetou a Adesão H, pois
todos os resultados foram acima do requisito mínimo exigido pela Empresa. No entanto,
analisando os valores de desvio padrão, as amostras de fios com negro de fumo
apresentaram menor uniformidade para os fios dipados, já para os fios calandrados não
foi confirmado esta diferença. Este valor poderia estar associado a uma maior variação
na absorção do compatibilizante RFL pelo cordonel, porémos resultados de dipping pick
up (percentagem de solução de dipagem utilizada na cobertura dos fios de poliamida)
também apresentaram diferenças entre as amostras.
Os resultados do ensaio de endurance demonstraram que a adesão entre os
cordonéis dipados e a borracha foram suficientes para que não ocorra a separação
entre as lonas da carcaça do pneu durante sua utilização em condições de pressão e
carga máximas durante 80 horas ininterruptas, indicando que a adição do negro de
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fumo não interferiu nos resultados, assim como no ensaio em campo, pois os pneus
que apresentaram falha foram devido a dano e má utilização e não devido a possível
falta de adesão entre o tecido e a borracha.
No ensaio de plunger, que representa principalmente a resistência da carcaça,
foi observado uma tendência de redução dos valores utilizando o negro de fumo, para
ambos pneus avaliados, principalmente para o pneu 11.00-22. Porém todos os
resultados estão acima do limite mínimo exigido pela Empresa. Com relação ao ensaio
em campo, dois pneus 11.00-22 apresentaram quebra de carcaça devido à impacto no
pneu, um com e o outro sem a utilização de negro de fumo. Apesar de ambos
apresentarem marcas de impacto, considerado mal uso, é aconselhável avaliar esta
tendência após a recapagem dos pneus, como sugestão para continuidade do trabalho.
Como os resultados técnicos foram similares entre o produto com ou sem negro
de fumo, foi considerado viável a sua substituição.
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ANEXOS
Anexo 1 - Resultados dos cordonéis dipados A

Anexo 2 - Resultados dos cordonéis dipados B
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Anexo 3: Resultados dos cordonéis calandrados A

Anexo 4 - Resultados dos cordonéis calandrados B

91

Anexo 5 - Resultados dos cordonéis vulcanizados A

Anexo 6: Resultados dos cordonéis vulcanizados B
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Anexo 7 - Curva de tração dos cordonéis dipados A (sem negro de fumo)

Anexo 8 - Curva de tração dos cordonéis dipados B (com negro de fumo)
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Anexo 9 - Curva de tração dos cordonéis calandrados A (sem negro de fumo).

Anexo 10 - Curva de tração dos cordonéis calandrados B (com negro de fumo).
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Anexo 11 - Curva de tração do cordonel vulcanizado A (sem negro de fumo).

Anexo 12 - Curva de Tração e resultados do cordonel vulcanizado B (com negro de fumo).
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Anexo 13 - Resultados de Adesão H dos cordonéis dipados A e B

Amostra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Média
Desvio Padrão
Mínimo
Máximo

Cordonéis dipados A

Cordonéis dipados B

Carga de Ruptura (N)

Carga de Ruptura (N)

225,71
200,43
226,04
233,04
218,90
219,15
212,67
213,01
222,14
228,35
219,94
9,44
200,43
233,04

207,21
118,36
227,01
275,17
255,51
220,85
223,04
217,26
216,34
217,08
217,78
40,60
118,36
275,17

Anexo 14 - Resultados de Adesão H dos cordonéis calandrados A e B

Amostra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Média
Desvio Padrão
Mínimo
Máximo

Cordonéis calandrados A

Cordonéis calandrados B

Carga de Ruptura (N)

Carga de Ruptura (N)

225,74
211,29
229,04
215,69
224,43
208,90
219,81
240,84
218,38
173,98
216,81
17,65
173,98
240,84

193,74
217,22
211,83
226,13
227,81
231,23
230,96
221,23
234,81
211,14
220,61
12,49
193,74
234,81
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Anexo 15 - Curva de Extensão de Descolagem do cordonel dipado A (sem negro de fumo).

Anexo 16 - Curva de Extensão de Descolagem do cordonel dipado B (com negro de fumo).
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Anexo 17 - Curva de Extensão de Descolagem do cordonel calandrado A.

Anexo 18 - Curva de Extensão de Descolagem do cordonel calandrado B.

