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Como maximizar a vida útil dos Manchões de Borracha

1 . A largura do Manchão de Borracha deve estar adequada para trabalhar com a máquina Sanforizadeira e com o
tecido a ser processado. A largura do Manchão deve compreender entre 150 milímetros e 200 milímetros maior do que
a largura máxima do tecido. A largura total do Manchão de Borracha encolhe cerca de 2,5% , quando devidamente
tensionada na máquina.
2 . A largura típica do Manchão de Borracha é de 67 milímetros. Não é recomendável utilizar Manchões de Borracha
mais largos do que isso, a tensão e a pressão causam desgastes na superfície e podem encurtar a vida útil do Manchão.
Fabricantes de equipamentos mais modernos estão desenvolvendo suas máquinas para trabalhar com Manchões de
Borracha de 67 milímetros.
3 . Certifique-se de que a temperatura do cilindro principal é adequada para o tecido. O excesso de temperatura do
cilindro principal é uma das principais causas de redução da vida útil dos Manchões de Borracha. A temperatura de
operação normal está entre 105°C a 140° C. O ideal é utilizar uma temperatura mais baixa, que está relacionada com a
velocidade da máquina e a pressão a ser aplicada nos Manchões de Borracha.
4 . Não exceda a 25 % de compressão no Manchão de Borracha. Use apenas a quantidade de compressão necessária
para o encolhimento do tecido. A quantidade de compressão necessária é influenciada pela velocidade da máquina e a
temperatura do cilindro principal.
5 . Certifique-se que o Feltro está em boas condições e que há água suficiente para pulverização. Certifique-se que o
Feltro está em contato com toda a largura do Manchão de Borracha e que a água está sendo "represada" contra a
superfície do Manchão. O spray de água não deve ser pulverizado diretamente sobre o Manchão de Borracha. A água
serve para esfriar a superfície externa do Manchão logo após o processamento do tecido. Veja figura 2
6 . Certifique-se de que os sprays internos estão fornecendo água suficiente na superfície do Manchão de Borracha . E
que a água está coletando ou “represada” no rolo tensor inferior. É ideal que os pulverizadores de água sejam instalados
em ambos os lados da máquina. A água é necessária para lubrificar a superfície interna do Manchão de Borracha. A falta
do spray de água interno pode causar fissuras internas e afetar a capacidade do Manchão de estirar corretamente
durante o processo de encolhimento. Veja figura 1

7 . Certifique-se de que os Rolos Limites estejam ajustados e funcionando corretamente. Os Rolos Limites devem estar
operando a aproximadamente 13 milímetros a partir da borda do Manchão de Borracha e ligeiramente inclinado para
cima. O desgaste excessivo do Manchão de Borracha no Rolo Limite pode causar rachaduras nas bordas.

8 . A tensão do Manchão de Borracha deve ser definida e verificada em uma base regular. Uma tensão insuficiente
pode resultar em fissuras internas e afetar a capacidade do Manchão de encolher o tecido. Para Manchões de Borracha
com espessura maior do que 51 milímetros, a tensão deve ser ajustada para 6 milímetros de estiramento por 305
Dunline Rubber Products International Ltd

2

milímetros de comprimento do Manchão. Quando a espessura do Manchão for menor do que 51 milímetros a tensão
deve ser ajustada a 13 mm de estiramento por 305 milímetros. Veja figura 3

9. É necessário retificar a superfície do Manchão de Borracha em intervalos regulares, com base nos tipos de tecidos
processados. Intervalos típicos de retífica são feito a cada 600 mil metros de tecido processados. É ideal remover entre
1,0 mm a 1,5 mm de material para que toda a superfície seja renovada. É necessário repor a tensão após cada intervalo
de retífica.

10 . Limpe a superfície do Manchão diariamente com sabão ou detergente neutro. Uma escova macia pode ser usada
para esfregar a superfície, removendo fios do tecido e corante. Limpe também a superfície do cilindro principal, para
remover os resíduos que se acumulam fora da linha do tecido. Não use gasolina ou outros produtos que contenham
hidrocarbonetos que podem corroer a superfície do Manchão.

11. Evite paradas com o equipamento quente. Parar o cinto enquanto o cilindro principal ainda está com a temperatura
de processamento, pode deformar a superfície do Manchão, o que vai requerer um período de tempo para
recondicioná-lo.

12 . Atenção para o 5 º Elemento. A máxima vida do Manchão de Borracha é obtida pela aplicação e controle dos quatro
Elementos de compressão de tecidos. O quinto elemento consiste na manutenção adequada e operação da máquina de
pré-encolhimento, e aplicação dos quatro elementos, que dizem a respeito de como o tecido deve ser processado.

Fig. 1 Posição dos Sprays de Água – Interno e Externo
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Fig. 2 Feltro e Spray Externo de Água

Fig. 3 Ajuste de Tensão
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