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Resumo 

A presente dissertação de mestrado descreve o desenvolvimento do projeto realizado 

na empresa Continental Mabor – Indústria de Pneus S.A. em parceria com a Faculdade 

de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). 

Este projeto tem como objetivo principal o mapeamento, melhoria e otimização do 

processo de industrialização de diafragmas recorrendo à análise de documentos da 

Qualidade, bem como inspeções às respetivas áreas que compõem o processo da 

ocorrência industrialização de diafragmas. Este projeto surgiu como consequência do 

aumento do furar do diafragma sem uma alteração do processo que justificasse tal 

evolução. 

Como resultado do furar do diafragma a percentagem de scrap passou de 0,02% até 

setembro de 2015, para 0,06% em janeiro de 2017. O aumento do número de furos 

traduziu-se num maior número de diafragmas consumidos, tempo de prensa parada para 

substituição dos mesmos assim como a necessidade de mão de obra acrescida. Estes 

fatores somados constituem um custo significativo para a empresa. 

Com vista a determinar as causas do aumento do furar do diafragma, foi efetuado 

mapeamento do processo de industrialização de diafragmas bem como a caracterização 

qualitativa e quantitativa do furo. Tornou-se assim possível determinar as causas com 

maior impacto no furar do diafragma bem como a zona do diafragma mais suscetível a 

furar. 

Através deste estudo foi possível identificar processos com influência no furar do 

diafragma e excluir outros, permitindo concentrar as ações nas causas reais do furo. 

Esta análise contínua vai permitir um melhor acoplamento entre o diafragma e a 

dimensão do pneu, assim como o seu limite de vida. 

Este estudo permitiu à empresa uma redução de custos associado ao diafragma furado 

de cerca de 50% em julho face a janeiro de 2017, sendo por isso benéfico para a empresa 

ter o processo de industrialização de diafragmas controlado. 

 

 

Palavras Chave: Diafragma; pneu; cura; prensa de vulcanização; furo. 
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Abstract 

This dissertation describes the development of the project carried under a partnership 

between Continental Mabor – Indústria de Pneus S.A. and Faculty of Engineering of 

University of Porto (FEUP). 

The main goal of this project is the mapping, improvement and optimization of the 

bladder industrialization process, supported by the quality documents analisis and 

inspections to the working areas for this industrialization. The project emerged on the 

need of understanding the increase of leaking bladder. 

With this increase of occurences of leaking bladder, the scrap rate went from 0.02%, in 

September 2015, to 0.06%, in January 2017. This increase of leaks resulted in a greater 

number of consumed bladders, stopped curing presses for its replacement as well as 

the increased need of manpower. All of these factors combined reflect into a significant 

cost to the company. 

Aiming on determining the causes of the increase of leaking bladder, a bladder 

industrialization process mapping was devoloped, as well as a qualitative and 

quantitative characterization of the leak. This made possible to have the main causes 

of the leaking bladder defined and the area where it is weaker and more susceptible to 

leak. 

This study made possible to identify all the processes that influence on this scrap topic 

and exclude others, allowig to focus on the real causes of this problem. 

This analisys will allow a better linkage between the tire dimension and type of bladder 

as well as its lifetime. 

This study also allowed the company to reduce the associated costs on approximately 

50% in July 2017, comparing to January 2017. This is the evidence that this controlled 

bladder industrialization process is as advantage for the company. 

 

 

Key words:                                 Bladder; tire; curing; curing press; leak. 

 

 





Mapeamento, Otimização e Melhoria do Processo de Industrialização de Diafragmas 

 

Declaração 

 

 

 Declaro, sob compromisso de honra, que este trabalho é original e que todas as 

contribuições não originais foram devidamente referenciadas com identificação da 

fonte.  

 

Fábio Romão Monteiro Pereira 

 

4 de setembro de 2017 

 

 



Mapeamento, Otimização e Melhoria do Processo de Industrialização de Diafragmas 

i 

Índice 

1 Introdução.................................................................................... 1 

1.1 Organização da Tese .................................................................. 1 

1.2 Enquadramento e Apresentação do Projeto ..................................... 1 

1.3 Apresentação da Empresa ........................................................... 3 

1.4 Contributos do Trabalho ............................................................. 4 

2 Contexto e Estado da Arte ................................................................ 6 

2.1 O Pneu ................................................................................... 6 

2.2 Processo de Produção do Pneu ..................................................... 8 

2.2.1 Composição e Mistura ............................................................... 8 

2.2.2 Preparação ........................................................................... 8 

2.2.3 Construção ............................................................................ 9 

2.2.4 Vulcanização ......................................................................... 9 

2.2.5 Inspeção Final ....................................................................... 10 

2.3 Vulcanização .......................................................................... 10 

2.3.1 Tempo e Temperatura de vulcanização. ........................................ 12 

2.4 Diafragma .............................................................................. 14 

2.5 Pintura ................................................................................. 17 

2.5.1 Processos de pintura ............................................................... 18 

2.6 Sistema de deteção .................................................................. 20 

3 Materiais e Métodos ....................................................................... 23 

3.1 Mapeamento do processo de industrialização de diafragmas ................ 24 

3.2 Caracterização do diafragma furado ............................................. 24 

3.3 Processo de pintura de diafragmas e pneus ..................................... 26 

3.3.1 Pintura de diafragmas com Pintura 2 ............................................ 26 

3.3.2 Sequência de entrada na prensa de pneus pintados a Pintura 2 ............ 27 



Título da tese 

ii 

3.3.3 Teste à Pintura 3 com 4 modelos de diafragma ................................ 28 

3.4 Avaliação dos modelos de diafragmas ............................................ 29 

3.4.1 Teste do novo modelo de diafragma - Diafragma 5 ........................... 29 

3.4.2 Adaptação de diafragmas de prensa A a prensa B. ............................ 29 

3.5 Sistema de deteção diafragma furado ............................................ 31 

3.6 Influência da construção do pneu ................................................. 32 

4 Resultados e Discussão ................................................................... 35 

4.1 Mapeamento ........................................................................... 35 

4.2 Caracterização do diafragma furado ............................................. 37 

4.3 Processos de pintura................................................................. 40 

4.3.1 Processo de pintura de diafragmas com Pintura 2 ............................. 41 

4.3.2 Sequência de entrada na prensa de pneus pintados com Pintura 2 ......... 43 

4.3.3 Pintura de diafragmas com Pintura 3 ............................................ 46 

4.4 Modelo de diafragma ................................................................ 46 

4.4.1 Adaptação do Diafragma 7 a prensas B .......................................... 48 

4.5 Deteção de diafragma furado ...................................................... 49 

4.6 Influência dos Parâmetros de construção do pneu. ........................... 52 

4.7 Redução de Custos ................................................................... 53 

5 Conclusões .................................................................................. 55 

6 Avaliação do trabalho realizado ........................................................ 57 

6.1 Objetivos Realizados................................................................. 57 

6.2 Limitações e Trabalho Futuro ..................................................... 57 

6.3 Apreciação Final ...................................................................... 57 

Referências ....................................................................................... 59 

Anexo A   Diagrama de peixe ................................................................. 61 

 

   



Mapeamento, Otimização e Melhoria do Processo de Industrialização de Diafragmas 

Introdução  1 

1 Introdução 

1.1 Organização da Tese 

O presente trabalho é constituído por seis capítulos que se encontram descritos 

detalhadamente em seguida. 

O capítulo 1 é relativo à Introdução e Enquadramento do Projeto. É apresentado o tema 

da dissertação com a introdução aos conceitos mais relevantes para o desenvolvimento 

do Projeto. É também descrito o problema em análise, assim como os objetivos 

principais. 

O capítulo 2, Estado da Arte, descreve detalhadamente os componentes que constituem 

o pneu, bem como o processo produtivo com ênfase para a etapa de vulcanização. Por 

último, é também abordado o componente diafragma, o processo de pintura, e o 

sistema de deteção de diafragma furado. 

O capítulo 3, Procedimento e Descrição Técnica, apresenta as variáveis do processo e 

descreve os processos experimentais dos testes realizados e das análises efetuadas ao 

processo de industrialização de diafragmas.  

No capítulo 4, Resultados e Discussão, são aoresentados os resultados referentes à 

análise e testes efetuados ao processo de industrialização de diafragmas. 

O capítulo 5, apresenta as Conclusões relativas aos testes apresentados no capitulo 

anterior. 

O capítulo 6, Avaliação do Projeto, expõe uma avaliação geral do trabalho realizado 

durante o estágio na Continental Mabor. 

1.2 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

“O pneu é um componente de alta tecnologia” 

O pneu é um produto avançado de Engenharia; todos os componentes cumprem uma 

função específica. No entanto, para muitos consumidores, o pneu não passa de um 

componente circular em borracha com um preço demasiado elevado. 

O pneu é um material compósito, constituído por borracha, material têxtil e metálico. 

As principais funções do pneu são estabelecer contacto com o solo, suporte de carga e 
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conferir tração ao veículo. O pneu é desenvolvido para alcançar elevados desempenhos 

de tração, resistência ao desgaste e facilidade de condução; contudo, estas 

características apenas são possíveis de alcançar para uma pressão interna ótima. 

Qualquer redução de pressão provoca a deflexão do pneu, a superfície de contacto com 

o solo diminui, o atrito aumenta, provocando uma diminuição do desempenho do pneu. 

Para evitar este problema, o revestimento interno do pneu é um composto de baixa 

permeabilidade, adequado para manter a pressão interna nos níveis desejados. 

Toda a evolução registada até ao momento no que diz respeito aos materiais utilizados 

permitiram aumentar a segurança, qualidade do produto e a confiança do cliente. 

Os compostos de borracha são uma mistura de borracha natural e/ou sintética e de 

outras matérias-primas, tais como: aditivos de enchimento, antidegradantes, agentes 

de vulcanização e auxiliares de processamento. 

Os reforços de tecido têxtil ou metálicos são produzidos através do revestimento do 

tecido com borracha. A consistência é assegurada por estes reforços que garantem a 

estabilidade direcional, a redução da resistência ao rolamento e auxiliam na 

manutenção da pressão interna ótima [1]. 

Após a construção, o pneu é vulcanizado com auxílio de um diafragma. O diafragma é 

um componente em borracha que está em contacto com a camada interna do pneu em 

verde. Na fase de pré-insuflação o diafragma suporta e centra o pneu em verde na 

prensa; de seguida, na fase de insuflação, o diafragma pressiona o pneu contra as 

paredes do molde e ajuda o processo de vulcanização, pois, fornece energia térmica ao 

interior do pneu devido à circulação de vapor no seu interior [2]. 

De modo a garantir um produto final de elevada qualidade, o pneu é submetido a um 

conjunto de testes que asseguram o cumprimento dos requisitos e normas de segurança, 

de qualidade e do cliente. 

Os pneus vulcanizados são inspecionados a 100% por inspetores devidamente 

qualificados; o âmbito deste ação visa a deteção e redução de uma das imperfeições 

(falta de vulcanização) do produto final no interior do pneu. Os inspetores detetam a 

imperfeição provocada pelo diafragma furado pela diferença de brilho entre a zona do 

pneu danificada (sem brilho) e o restante pneu vulcanizado. O diafragma, quando 

furado, liberta o vapor do seu interior que é responsável por insuflar e aquecer o 

diafragma; o vapor entra em contacto com a superfície interior do pneu em processo 
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de vulcanização. Os pneus são scrap (lixo de fábrica) por não cumprirem os requisitos 

de qualidade. Dado que os pneus não podem ser reintroduzidos no processo e a etapa 

de vulcanização é a ultima etapa de transformação, estes representam um custo 

elevado para a empresa. 

Há 2 anos verificou-se um aumento do scrap associado ao diafragma furado de 0,02% 

para 0,06%. Pretende-se com este projeto identificar as causas raiz na origem da falha 

do diafragma por furo, bem como apresentar propostas de melhoria que permitam 

diminuir o número de furos do diafragma, e deste modo, a percentagem de pneus scrap. 

1.3 Apresentação da Empresa 

Em 1871, a Continental AG (Automotive Group) foi fundada como fabricante de pneus 

para bicicletas e carruagens; em 1898, produziu o primeiro pneu para automóveis em 

Hannover, Alemanha. A compra de várias empresas fabricantes de pneus e a entrada 

na indústria automóvel levou a Continental AG a colocar-se no top 5 das empresas 

fabricantes de pneus [3]. 

Atualmente a Continental é constituída por 443 fábricas em todo o mundo; emprega 

cerca de 170 mil funcionários em 46 países. As áreas de negócio são: Chassis & Safets, 

Powertrain, Interior de automóveis, Pneus e Contitech. 

A fábrica de pneus Continental Mabor – Indústria de Pneus, S.A. abriu em dezembro de 

1989, em resultado da união entre a Mabor e a Continental AG. Em 1993, a empresa 

alemã assumiu o controlo integral da empresa portuguesa. Localizada em Lousado, Vila 

Nova de Famalicão, a Continental Mabor dedica-se ao fabrico de pneus para viaturas de 

passageiros e aposta nos produtos de alta performance. A Continental Mabor tem como 

objetivo ser reconhecida pela qualidade, eficiência, flexibilidade e inovação de modo 

a alcançar a total confiança dos seus clientes [4]. 

Atualmente, a estratégia de investimento da empresa centra-se na produção de 

produtos com elevada complexidade como os pneus de alta performance (UHP) e ultra 

alta performance (UUHP). Contudo, a empresa continua a produzir os tradicionais SUV 

(Sport Utility Vehiches). 

A empresa exporta mais de 98% da sua produção; a Europa é o mercado predominante 

com destaque para a Alemanha, França e Espanha. A Continental equipa veículos dos 

mais prestigiados construtores da indústria automóvel; exemplo disso são a Mercedes-

Benz, a BMW e a Volkswagen. 
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Em 2016 a Continental Mabor atingiu um volume de vendas de 830,9 milhões de euros, 

1,2% superior ao exercício do ano anterior, com um lucro de 226 milhões de euros [5].  

Atualmente a empresa está a iniciar a produção de pneus agrícolas num investimento 

inicial de mais de 60 milhões de euros e, ao longo de 2017, irá investir mais 150 milhões 

de euros, aumentando a sua capacidade produtiva e número de colaboradores [6]. 

Atualmente a empresa apresenta uma superfície total de 204 140 m2, com uma 

capacidade produtiva superior a 60 000 pneus por dia, e emprega cerca de 1900 

colaboradores. A Figura 1 mostra uma vista aérea da Continental Mabor. 

 

Figura 1 - Vista aérea da Continental Mabor [6]. 

A politica da empresa assenta na sua visão de ser líder na divisão de pneus da 

Continental. Os quatro valores que a definem são: Confiança, Uns pelos Outros; Paixão 

por Vencer e Liberdade para Agir, tendo como lema “Valores criam Valor”, acreditando 

que estes suportam o desenvolvimento e o trabalho em equipa, reforçando o sucesso 

da empresa [7]. 

1.4 Contributos do Trabalho 

O objetivo desta dissertação é realizar o mapeamento do processo de industrialização 

de diafragmas, identificar os processos e/ou procedimentos que provocam a falha do 

diafragma por furo. O furo do diafragma representa a segunda causa na fábrica com 

maior percentagem de scrap. 

Através da caracterização dos furos do diafragma e da análise do processo de 

industrialização de diafragmas, é possível ajustar alguns parâmetros do processo, por 

forma a melhorar o desempenho em serviço do diafragma. Este estudo permitirá reduzir 

o número de diafragmas furados e, consequentemente, reduzir o número de pneus 
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scrap. A redução do furar do diafragma permitirá à empresa reduzir os custos de scrap, 

bem como o tempo de paragem de prensa para substituição de diafragmas e de mão de 

obra necessária, permitindo assim aumentar a quantidade de pneus produzidos. 
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2 Contexto e Estado da Arte 

2.1 O Pneu 

Desde a invenção da roda até ao pneu o caminho percorrido foi longo. O primeiro 

material empregue para construção da roda foi a madeira, seguindo-se o aço. Porém, 

estes materiais dificultavam a condução e tornavam a viagem desconfortável. A procura 

por materiais que conferissem à roda melhor desempenho em serviço levou à aplicação 

da borracha. 

Anteriormente ao processo de vulcanização descoberto por Charles Goodyear, em 1839, 

a borracha, quando exposta a altas temperaturas, tornava-se pegajosa e sem 

consistência; por outro lado, exposta a baixas temperaturas, exibia um comportamento 

rígido. A borracha não vulcanizada não apresenta propriedades elastómeras apropriadas 

para o pneu. O processo de vulcanização, baseado no aquecimento da borracha com 

adição de enxofre, conferiu à borracha propriedades mecânicas ideais para aplicação 

em pneus [8]. 

O pneu é responsável por conferir tração, suporte da carga, estabilidade à viatura e, é 

um elemento de segurança fundamental. Tem de cumprir rigorosamente os requisitos 

de segurança, de qualidade e do cliente com o propósito de proporcionar aos 

utilizadores uma experiência de conforto e de segurança [9]. 

O processo de fabrico do pneu é complexo, composto por várias etapas nas quais são 

aplicados diversos materiais com propriedades distintas, tais como: materiais têxteis, 

metálicos e compostos químicos. Mais que um material em borracha, o pneu é um 

material compósito de alta tecnologia, onde cada componente cumpre uma 

funcionalidade específica e cada detalhe é estudado minuciosamente para alcançar o 

melhor desempenho. 

O modelo de pneu mais produzido atualmente é o radial, composto por cerca de 20 

componentes dos quais pelo menos 10 são em borracha e entre 4 a 6 camadas são um 

tecido têxtil e metálico revestido com borracha. A Figura 2 mostra os componentes do 

pneu. 
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A camada estanque substituiu a câmara-de-ar; é composta por borracha halobutílica 

com elevada impermeabilidade. É responsável por manter a pressão interna do pneu. 

A tela têxtil é constituída por rayon ou poliéster revestido por borracha. Fornece 

consistência ao pneu quando submetido a pressões internas elevadas. 

O núcleo do talão é um componente metálico, constituído por arame de aço cobreado, 

têm como função garantir o ajuste do talão à jante. 

A cunha do talão, quando ligada ao núcleo do talão, forma o talão. O composto de 

borracha extrudido dá a forma de cunha a este elemento, que tem como finalidade 

garantir a estabilidade direcional, a precisão e o conforto durante a condução. 

O reforço do talão pode ou não fazer parte da constituição do pneu, como o próprio 

nome indica, é utilizado para reforçar o núcleo e a cunha do talão. 

A parede lateral corresponde à parte mais externa do pneu, estando está compreendida 

entre a área do talão e o piso. Protege a carcaça contra as condições ambientais (O3) e 

choques laterais. 

Cada pneu utiliza um par de cintas metálicas (aço) revestidas por borracha; a sua função 

principal é conferir resistência e criar uma superfície plana de contacto com a estrada. 

A cinta têxtil é composta por nylon calandrado; é uma barreira térmica entre as cintas 

metálicas e o piso e confere estabilidade direcional ao pneu. 

O piso estabelece contacto com o solo. É composto por borracha natural, sintética e 3 

camadas distintas de borracha – capa, a base e a wing tip. A capa promove a tração, 

resistência ao desgaste e estabilidade do veículo; a base protege a carcaça e diminui a 

1. Camada estanque 

2. Tela 

3. Núcleo do talão 

4. Cunha do talão 

5. Reforço do talão 

6. Parede lateral 

7. Cinta metálica 

8. Cinta têxtil 

9. Piso 

Figura 2 – Secção de corte transversal do pneu de automóvel ligeiro [10]. 
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resistência ao rolamento; por último, a wing tip permite a transição entre a parede 

lateral e o piso [2]. 

2.2 Processo de Produção do Pneu 

O processo produtivo do pneu é complexo e rigoroso. É composto por cinco etapas 

principais como está esquematizado na Figura 3.  

Antes de se iniciar o processo produtivo, as matérias primas provenientes de 

fornecedores são inspecionadas de modo a certificar a qualidade das mesmas. 

2.2.1 Composição e Mistura 

A primeira fase compreende a mistura de polímeros, aditivos de enchimento, auxiliares 

de processamento e outros aditivos divididos por vários estágios. O enxofre, agente 

vulcanizador, é adicionado no último estágio a uma temperatura inferior à de pré-

vulcanização. O resultado da mistura é denominado de composto; posteriormente, o 

composto é calandrado e armazenado em paletes. 

2.2.2 Preparação 

Os compostos provenientes da etapa de composição e mistura seguem para a etapa de 

preparação. Esta é constituída por calandragem, extrusão e corte. 

Nas extrusoras, os compostos são forçados por um fuso a passar por uma fieira, 

conferindo ao composto a forma da secção pretendida. São produzidos por este 

processo pisos e paredes laterais. 

Figura 3 – Etapas do processo de fabrico do pneu. Adaptado de Carvalho. J. [11]. 
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A calandragem consiste na impregnação de tecido têxtil ou metálico com borracha. 

Nesta etapa são produzidas as cintas têxteis e metálicas, e camadas de borracha com 

largura e espessura variáveis. 

2.2.3 Construção 

Após a produção de todos os componentes estar concluída, segue-se a construção do 

pneu. Etapa de acoplamento de componentes, cujo resultado é o pneu em verde (pneu 

não vulcanizado). 

O processo de construção inicia-se pela produção da carcaça do pneu, composta pela 

camada estanque, tela têxtil, talão e parede; posteriormente adicionam-se as cintas 

(metálica e têxtil) em que o piso é o último componente a ser montado. 

Após a construção os pneus em verde seguem para a pintura interna do pneu. 

A pintura está dividida em dois tipos Pintura 1 e Pintura 2: os pneus em verde 

submetidos ao tipo de Pintura 1 (pneus após vulcanização vão para Contiseal) são 

pintados a 100% e os diafragmas são não lubrificados. Na Pintura 2 (o processo mais 

usual) medidas até jante 15 são pintados 40% dos pneus, para jante superior a 15 são 

pintados 50% dos pneus usam diafragmas pintados. 

A pintura funciona como lubrificante interno do pneu e como proteção do diafragma. 

2.2.4 Vulcanização 

Na etapa de vulcanização existe um sistema de identificação do pneu em verde e da 

prensa determinam o respetivo ciclo de vulcanização. 

Os pneus em verde são introduzidos na prensa de vulcanização por um carregador e 

fixados e centrados pelo diafragma previamente montado na prensa (identificado numa 

receita). Dentro do diafragma circula vapor a elevada pressão e temperatura. 

Após a prensa de vulcanização fechar, a pressão no interior do diafragma aumenta e 

pressiona o pneu em verde contra as paredes do molde. O resultado da aplicação de 

pressão e temperatura, por um período de tempo pré-determinado, transforma o pneu 

em verde, sem qualquer utilidade prática, no pneu que o cliente final conhece (o molde 

determina a marca e as gravações visíveis. 

Um pneu em verde (até à fase de vulcanização) após o processo de vulcanização é 

chamado de pneu vulcanizado. Este processo será desenvolvido adiante, uma vez que 

foi a área de intervenção deste projeto. 
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2.2.5 Inspeção Final 

A inspeção final é a última etapa do processo produtivo, os pneus vulcanizados são 

inspecionados numa primeira fase a 100% por inspetores do processo. Seguem-se um 

conjunto de testes automáticos em que se verifica a variação de massas ao longo do 

perímetro do pneu, pressão de carga, encaixe na jante com pressão (testes de 

uniformidade). Após os testes se todas as especificações, normas da qualidade e 

segurança sejam cumpridas a 100% o pneu segue para o armazém de produto acabado 

para seguir para o cliente final. 

2.3 Vulcanização 

A etapa do ciclo produtivo diretamente envolvida neste projeto é a vulcanização. 

A borracha desde a sua descoberta até meados do século XIX não tinha grande aplicação 

prática, pegajosa com elevada deformação plástica quando sujeita a deformação 

mecânica não a tornavam atrativa. Charles Goodyear ao aquecer borracha natural com 

adição de enxofre descobriu o processo de vulcanização, transformando a borracha num 

material com enorme potencial para diversas aplicações, como exemplo, o pneu [12]. 

Atualmente o processo mais comum de vulcanização consiste na aplicação de pressão 

e temperatura por um período de tempo à borracha ou elastómeros, para que estes 

adquiram propriedades adequadas à sua aplicação. No caso do pneu temos a reação de 

vulcanização principal dentro da prensa (sob pressão) e a complementar que ocorre 

devido à má condutividade da borracha no exterior da prensa (sem pressão). A Figura 

4 mostra um exemplo de uma prensa de vulcanização com duas cavidades (dois moldes) 

[13].  

 

Figura 4 – Prensa com duas cavidades de vulcanização de pneus [14]. 

A vulcanização no caso particular da borracha pode ser definida como um processo que 

transforma a borracha do estado plástico para um estado definitivo e elástico. 
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Durante o processo de vulcanização a borracha sofre alterações físicas e químicas 

alterando as suas propriedades, devido à formação de ligações cruzadas entre as 

cadeias poliméricas. Estas alterações dependem do método de vulcanização, do 

elastómero, dos aditivos (ativadores e agentes de vulcanização), do tempo e 

temperatura de vulcanização. 

O sistema mais comum na indústria é a adição de enxofre como agente vulcanizador. 

No sistema de vulcanização por enxofre ocorrem reações complexas que formam 

ligações cruzadas do tipo C-S-C (monosulfídica), C-S2-C (dissulfidica) e, C-Sx-C 

(polisulfidica). Na Figura 5 está representada a reação do enxofre com as cadeias 

poliméricas [15].  

 

Figura 5 – Processo de vulcanização com adição de enxofre. A amarelo o enxofre liga 

as cadeias poliméricas [16]. 

A densidade e tipo de ligações são parâmetros importantes devido aos efeitos sobre as 

propriedades mecânicas do composto. Aumentando a densidade de ligações cruzadas 

verifica-se, na Figura 6 o aumento do módulo de elasticidade, da dureza, da resistência 

à abrasão. 

 

Figura 6 – Propriedade do componente vulcanizado em função da densidade de 

ligações cruzadas [8]. 
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A curva de vulcanização oferece uma visão clara sobre a cinética de formação de 

ligações cruzadas durante o processo de vulcanização como se verifica, na Figura 7. 

A vulcanização inicia-se com a etapa de indução, período no qual se regista menor 

viscosidade e ocorre o processamento do composto; este ainda não apresenta um 

comportamento elástico significativo. Iniciam-se as primeiras reações químicas com os 

aceleradores e ativadores da reação. 

A etapa seguinte é a vulcanização propriamente dita; o enxofre começa a ligar-se com 

as cadeias poliméricas. Formam-se as ligações cruzadas de enxofre com as 

macromoléculas do polímero, resultando no aumento de densidade de ligações 

cruzadas. 

Na última etapa de vulcanização, designada de overcuring, a curva de vulcanização 

pode apresentar três comportamentos distintos. A densidade continua a aumentar 

provocando o endurecimento do material, pode manter-se constante, ou então, pode 

assistir-se ao processo de reversão. No processo de reversão as ligações quebram-se e 

o composto perde as suas propriedades [8]. 

 

Figura 7 – Curva de cinética de vulcanização [8]. 

2.3.1 Tempo e Temperatura de vulcanização. 

O tempo e a temperatura de vulcanização são duas variáveis com influência significativa 

nas propriedades finais do componente vulcanizado. Aumentando a quantidade de 

energia térmica entregue ao sistema, assiste-se a uma redução do tempo de 

vulcanização; em contrapartida, uma menor entrega de energia térmica reflete-se na 

necessidade de aumentar o tempo de vulcanização. 

Temperaturas de vulcanização superiores a 180ºC, apesar de acelerarem o processo, 

podem queimar a superfície do componente antes que ocorra a sua vulcanização. 

Temperaturas inferiores, além de comprometerem as propriedades mecânicas do 
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componente com a vulcanização incompleta, aumentam também o tempo de 

vulcanização e o custo de produção. 

A Figura 8 mostra a curva de vulcanização para três temperaturas (150ºC, 160ºC e 

170ºC). À temperatura de 150ºC a densidade máxima de ligações cruzadas no tempo 60 

minutos não é atingida; deste modo o processo de vulcanização não está concluído. O 

componente em estudo necessita de mais tempo para vulcanizar totalmente. 

A velocidade de reação de formação de ligações cruzadas à temperatura de 160ºC é 

intermédia às velocidades de reação registadas entre as temperaturas de 150ºC e 170ºC. 

Necessita de mais tempo para atingir a mesma densidade de ligações cruzadas quando 

comparado com a temperatura de 170ºC. A 170ºC a taxa de formação de ligações 

cruzadas é superior à das temperaturas de 150ºC e 160ºC, atingindo a máxima densidade 

de ligações cruzadas num menor período de tempo [17]. 

 

Figura 8 – Influência da temperatura no processo de vulcanização [17]. 

A Figura 9 mostra o tempo ótimo de vulcanização para as três temperaturas de 

vulcanização analisadas, podendo-se concluir que a temperatura e o tempo são 

parâmetros determinantes no ciclo de vulcanização. 

 

Figura 9 – Tempo necessário (te90) para completar o ciclo de vulcanização [17]. 
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No entanto, qualquer perturbação do sistema pode provocar uma variação na 

temperatura e, caso a temperatura diminua, podem existir zonas do componente não 

vulcanizadas com alteração das propriedades mecânicas. A alteração das propriedades 

mecânicas no caso do pneu põe em risco a segurança do utilizador final. A vulcanização 

na produção de pneus obedece a valores muito apertados de tempo e temperatura; 

qualquer variação nestes parâmetros origina pneus scrap.  

2.4 Diafragma 

O diafragma é um componente em borracha, com elevada flexibilidade e resistência ao 

calor, utilizado no processo de fabrico de pneus, mais concretamente na etapa de 

vulcanização. Na Figura 10, é possível vislumbrar um exemplar de diafragma. Existem 

diversos modelos para responder às várias dimensões de pneus, bem como às prensas 

de vulcanização. 

 

Figura 10 – Diafragma utilizado no processo de vulcanização de pneus em verde [2]. 

A escolha do diafragma para produção de um determinado pneu é normalmente 

efetuada com recurso a um software; os parâmetros em avaliação são a dimensão do 

pneu, os parâmetros de ajuste do diafragma ao pneu e o tipo de prensa. Em caso de 

mais de uma hipótese, é selecionado o diafragma com menor tempo de ciclo de 

vulcanização, sempre com o foco na maior capacidade da fábrica [2]. 

De seguida o diafragma é preparado e montado na prensa de vulcanização. O pneu em 

verde é validado e carregado para o interior da prensa, onde é fixado e centrado pelo 

diafragma pré-insuflado. 

Após a remoção dos carregadores, a prensa fecha e a pressão no interior do diafragma 

aumenta. O subida da pressão interna do diafragma faz com que este aumente o seu 

volume e pressione o pneu em verde contra as paredes do molde. Após a conclusão do 

ciclo de vulcanização (vácuo + drenagem), o diafragma é recolhido para permitir a 

remoção do pneu vulcanizado.  
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No interior do diafragma circula vapor a elevada temperatura. O vapor aquece o 

diafragma; por sua vez o diafragma transfere a energia térmica para a superfície 

interior do pneu em verde, auxiliando o processo de vulcanização. 

A superfície do diafragma é de extrema importância pois está em contacto com o 

interior do pneu em verde. Não pode apresentar qualquer imperfeição de fabrico que 

terá reflexo no interior do pneu. A Figura 11 mostra um exemplo do padrão da superfície 

do diafragma; as ranhuras (grooves) permitem a ventilação do ar impedindo que este 

fique aprisionado entre o diafragma e a superfície interior do pneu. Permite ainda o 

consumo mínimo do revestimento interno do pneu e facilita a inspeção final, uma vez 

que a estrutura é constante e as imperfeições são facilmente detetadas [18]. 

 

Figura 11- Exemplo da superfície de diafragma [18]. 

A retenção de ar, entre a superfície do diafragma e o interior do pneu em verde, é um 

problema grave. O ar, quando comparado com a borracha (natural, sintética), 

apresenta uma condutividade térmica inferior. Na Tabela 1 estão os respetivos valores 

de condutividade térmica. 

Tabela 1 - Condutividade térmica de diferantes sistemas [19]. 

Material Condutividade Térmica K - W·m-1·K-1 

Ar 0,024 

Vapor 0,016 

Borracha natural 0,140 

Borracha sintética 0,400 
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O ar funciona pois como uma barreira térmica, impedindo a transferência de calor do 

diafragma para o pneu. Uma vez que a duração no ciclo de vulcanização é um parâmetro 

que se mantém fixo, a zona do pneu na qual a superfície de contacto é borracha-ar não 

vai vulcanizar totalmente, diminuindo a densidade de ligações cruzadas e, 

consequentemente, as propriedades mecânicas são diferentes do que seriam no caso 

de o pneu vulcanizar totalmente, originando imperfeição visual; o pneu passa a ser 

scrap. 

A indústria automóvel obrigou a indústria de pneus a acompanhar a sua evolução de 

modo a dar resposta aos requisitos do cliente. A crescente exigência dos clientes com 

o desempenho do pneu, conjugado com a necessidade de uma estética mais apelativa, 

levou a uma redução da altura da parede lateral e a um aumento da largura do piso. A 

diminuição da parede lateral permite um aumento da resposta do pneu em curva e 

diminui a distância de travagem pois possibilita a utilização de discos de travão com 

maior diâmetro.  

Estas alterações modificaram a forma da secção de pneu; a Figura 12 mostra o corte de 

duas secções de pneu ligeiro de passageiros. Na parte superior da encontra-se a secção 

de um pneu UHP; exibe uma forma retangular com uma parede lateral de dimensões 

reduzidas. Na parte inferior é apresentada uma secção de um pneu SUV com uma 

parede lateral alta; apresenta um formato mais circular [20].  

 

Figura 12 – Secções de pneus de veículos ligeiros UHP (superior) e SUV (inferior). 

A produção de pneus com secções de forma retangular apresentou vários desafios, entre 

os quais a necessidade de novos diafragmas para responder à deformação sofrida pelo 

diafragma para preencher o ombro do pneu durante a vulcanização. 

A indústria desenvolveu novos diafragmas para dar resposta a esta necessidade. 

Progressivamente, a forma dos diafragmas foi-se adaptando de modo a aproximar-se da 

forma dos pneus, de modo a diminuir a deformação na zona do ombro do diafragma. A 
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Figura 13 apresenta dois diafragmas: à esquerda um modelo mais apropriado para 

produzir pneus com parede lateral alta; apresenta uma forma mais circular; à direita é 

apresentado um modelo indicado para produzir pneus com parede lateral baixa; a forma 

da secção é retangular. 

 

Figura 13 – Modelos de diafragmas para produção de pneus de veículos ligeiros [21]. 

2.5 Pintura 

O processo de fabrico de pneus é composto por várias etapas; o último passo de 

transformação é a vulcanização do pneu. A falha nesta etapa do processo representa 

um custo significativo; assim, a pintura de pneus em verde e diafragmas antes do 

processo de vulcanização, visam aumentar a eficiência da vulcanização. A pintura tem 

várias funções, tais como, a lubrificação entre o diafragma e o pneu, a remoção de ar 

e barreira de proteção do diafragma. Na figura 14 está representado o processo de 

pintura de diafragmas. 

 

Figura 14 – Máquina de pintura de diafragmas [22]. 
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A pintura tem um efeito lubrificante; diminui o coeficiente de atrito entre o interior do 

pneu em verde e a superfície do diafragma, caso contrário o ajuste do diafragma ao 

interior do pneu durante a insuflação poderá originar arrastamento de borracha, 

originando um scrap. Ao permitir o deslizamento entre os componentes garante que o 

diafragma se mantém centrado no interior do pneu em verde, produzindo pneus 

simétricos. A lubrificação evita a formação de dobras e rugas no diafragma, sobretudo 

quando a relação pneu-diafragma não é perfeita. 

Durante a vulcanização, a pintura funciona como uma barreira, impedindo a 

vulcanização do diafragma conjuntamente com o pneu. Qualquer superfície de contacto 

direto do diafragma com o pneu é um ponto de aderência, dificultando a separação do 

pneu vulcanizado do diafragma. O pneu pode ficar deformado durante a descolagem, 

além de poder remover material do diafragma; na pior das hipóteses o diafragma e 

pneu são vulcanizados juntos. 

Quando o diafragma é insuflado, o ar entre o pneu em verde e o diafragma deve ter 

caminhos de fuga. Para além da ventilação proporcionada pela superfície do diafragma, 

a pintura tem na sua constituição partículas de enchimento, as quais aumentam a 

rugosidade entre o diafragma e o pneu, auxiliando no processo a remoção de ar. 

Em caso de retenção de ar, este fica aprisionado no ombro do pneu. 

A pintura funciona também como uma barreira protetora da superfície do diafragma de 

ataques químicos e abrasivos. A barreira química impede a entrada no diafragma de 

enxofre e outros compostos provenientes do pneu em verde que provocam o 

endurecimento e, consequentemente, perda de flexibilidade. A insuflação e 

esvaziamento durante o tempo de vida do diafragma endurecido levam à sua falha pelos 

caminhos de ventilação; são as zonas menos espessas do diafragma e, por esse motivo, 

mais frágeis. Protege ainda a superfície do diafragma dos ataques abrasivos; estes são 

mais críticos nas áreas de contacto com o talão do pneu [22]. 

2.5.1 Processos de pintura 

A pintura, como referido anteriormente, pode ser aplicada a pneus em verde, a 

diafragmas ou, simultaneamente, a pneus em verde e diafragmas. 

As pinturas tradicionais contêm altas quantidades de aditivos de enchimento; embora 

assegurem bom deslizamento e remoção de ar, são de difícil aplicação e produzem 

camadas de pintura heterogéneas. De modo a assegurar a pintura de toda a superfície, 
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aplicam-se camadas de maior espessura. No entanto, a pintura pode gerar pneus scrap 

pelo aspeto visual; excesso de pintura na superfície do diafragma leva à sua deposição 

no molde metálico. O exterior das paredes laterais do pneu, ao entrarem em contacto 

com a pintura depositada no molde, fica manchado, originando scrap [22]. 

Pinturas mais recentes, devido a apresentarem melhor molhabilidade e espalhamento 

sobre a superfície da borracha quando comparados com pinturas tradicionais, 

asseguram camadas mais finas e homogéneas. Mesmo a melhor pintura pode não 

funcionar corretamente quando os métodos de aplicação e equipamentos da fábrica 

não asseguram uma camada de pintura uniforme.  É por isso vantajosa a aplicação de 

pinturas que assegurem a saída do pneu mesmo que este não tenha sido devidamente 

pintado [22]. 

Os revestimentos do diafragma raramente cumprem a sua função após um elevado 

número de ciclos de vulcanização; o efeito protetor é progressivamente perdido. 

Atualmente existem pinturas que conciliam o revestimento protetor do diafragma e o 

efeito lubrificante; a pintura aplicada ao pneu em verde é progressivamente transferida 

para a superfície do diafragma. 

Existem diferentes processos para aplicação de pintura:  

• Pintura não reativa – Impõe a pintura de todos os pneus em verde. Não fornece 

nenhuma proteção especial ao diafragma. 

• Pintura reativa – Permite a entrada entre 2 a 12 pneus não pintados por cada 

pneu em verde pintado. Quando pulverizada, a pintura no interior do pneu, 

transfere-se para a superfície do diafragma garantindo a sua lubrificação e 

proteção durante os ciclos de vulcanização seguintes. 

• Pintura semi-reativa – Normalmente é aplicada diretamente sobre a superfície 

do diafragma. Permite a produção consecutiva de 24 pneus em verde não 

pintados, para uma produção normal de pneus automóvel. 

A escolha do processo de pintura deve ser ajustada ao processo de vulcanização da 

empresa. A figura 15 mostra uma máquina de pintura de pneus, sendo que o processo 

de pintura de diafragmas também é muito semelhante [23]. 
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Figura 15 – Máquina de pintura de pneus em verde [22]. 

2.6 Sistema de deteção  

Durante a vulcanização, a pressão, temperatura e tempo devem ser constantes de 

acordo com os parâmetros especificados; a sua variação origina a produção de pneus 

scrap. Quando o diafragma fura, a pressão e a temperatura variam; em caso de não 

deteção do furo, os próximos pneus a produzir vão ser scrap [24]. 

Para evitar este problema, os diafragmas são substituídos preventivamente após um 

determinado número de ciclos de vulcanização. Esta medida nem sempre evita o furar 

do diafragma e tem como consequência um aumento do consumo de diafragmas, 

aumentando também o custo de mão de obra [2]. 

Para dar resposta a este problema, existem vários métodos de deteção de diafragma 

furado; os mais comuns registam a variação da pressão interna do diafragma, ou, a 

variação da temperatura originada pela libertação de vapor. 

No caso do sistema de deteção de diafragma furado por variação da temperatura, uma 

sonda, colocada na metade superior do molde, monitoriza a temperatura, como se 

verifica na Figura 16 [2].  

Figura 16 – Sonda de deteção de diafragma furado. 
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O contentor do molde tem um canal que permite a passagem de vapor do interior do 

molde para o exterior. Em caso de furo, o vapor libertado que se encontra a uma 

temperatura superior à de vulcanização, entra em contacto com a sonda, ativando o 

alarme. O alarme emite um sinal luminoso de aviso de furo ao vulcanizador e impede o 

carregamento do próximo pneu com uma mensagem no computador da prensa. De 

seguida, o vulcanizador verifica se o diafragma está furado; em caso de furo, solicita a 

substituição do diafragma. 

Um sistema com elevada sensibilidade irá provocar um grande número de falsos 

alarmes, levando o vulcanizador a ignorar o sistema. É por isso necessário ajustar a 

temperatura de deteção ao processo de vulcanização uma vez que existem várias 

temperaturas de vulcanização para produzir diferentes pneus. 

Na figura 17 encontra-se representado um exemplo de furo de diafragma durante o 

processo de vulcanização. O furo promove a libertação de vapor do interior do 

diafragma; o vapor fica aprisionado entre a superfície do diafragma e a camada interna 

do pneu. No fim do ciclo de vulcanização, o diafragma é recolhido, ocorrendo a 

separação entre o pneu e o diafragma como se verifica na figura 18. Apenas neste 

momento, o vapor é libertado e entra em contacto com a sonda [2]. 

 

Figura 17 – Furo do diafragma durante o processo de vulcanização [2]. 
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Figura 18 - Libertação de vapor após o fim do ciclo de vulcanização [2]. 

Em caso de furos que originam grande libertação de vapor, este é detetado mesmo 

durante o ciclo de vulcanização, e não apenas quando o diafragma é recolhido. 

O sistema de deteção para funcionar corretamente requer cuidados de limpeza, isto é, 

o canal de ligação do molde à sonda e a sonda de deteção devem estar livres dos 

compostos resultantes do processo de vulcanização. No caso do canal estar entupido, 

observa-se o impedimento da passagem do vapor; no caso da sonda estar suja, como o 

composto é mau condutor, impede a sonda de entrar em contacto com o vapor. 
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3 Materiais e Métodos  

O comportamento do diafragma em serviço está dependente do processo de 

industrialização de diafragmas. A falha do processo traduz-se na falha do diafragma em 

serviço com custos relevantes para a empresa. Na segunda metade de 2015 assistiu-se 

a um aumento inexplicável da percentagem de diafragma furado, tal como é possível 

verificar na Figura 19. 

 

Figura 19 – Evolução da percentagem de scrap de janeiro de 2015 a janeiro de 2017. 

O foco principal desta dissertação será encontrar as causas de falha do diafragma; para 

isso, foram analisadas as etapas do processo de industrialização de diafragmas com 

maior potencial para afetar o comportamento do diafragma em serviço, 

nomeadamente: (i) relação diafragma - dimensão do pneu, (ii) pintura de diafragmas e 

pneus, (iii) construção do pneu. As etapas referenciadas são importantes para evitar, 

numa primeira fase, o furar do diafragma; numa segunda fase, para conter o scrap 

produzido pelo diafragma furado é importante avaliar o sistema de deteção. Na Figura 

20 encontra-se um exemplar de um diafragma furado, aparecendo assinalado o defeito. 

 

Figura 20 – Diafragma furado no ombro, na zona do groove. 
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Para o desenvolvimento do estudo foi executado o mapeamento do processo de 

industrialização de diafragmas e realizaram-se análises e testes ao diafragma furado, à 

construção do pneu, ao processo de pintura de diafragmas e pneus, e sistema de 

deteção de diafragma furado. Cada um deles será detalhado em seguida. 

3.1 Mapeamento do processo de industrialização de diafragmas 

O mapeamento do processo de industrialização de diafragmas foi o ponto de partida do 

presente estudo. O mapeamento iniciou-se com a análise dos documentos internos da 

qualidade das áreas de trabalho que compõem o processo de industrialização de 

diafragmas; posteriormente, foram comparados com os documentos da Qualidade da 

Continental AG de modo a verificar o cumprimento de todos os requisitos especificados 

para o processo de industrialização de diafragmas.  

De seguida, foi efetuada uma inspeção às diferentes áreas de intervenção na 

industrialização de diafragmas para assegurar o cumprimento dos procedimentos de 

trabalho produzidos com base nos documentos da Qualidade. 

Quando identificado o não cumprimento de requisitos da Continental AG ou o não 

cumprimento dos procedimentos de trabalho da Continental Mabor, foi analisada a 

influência destes no furar do diafragma. 

Após completadas as tarefas mencionadas, procedeu-se à elaboração de um fluxograma 

com as etapas de industrialização de diafragmas, de modo a identificar os responsáveis 

por cada área de trabalho, assim como facilitar a deteção de falhas no processo. 

3.2 Caracterização do diafragma furado 

Paralelamente ao mapeamento do processo de industrialização de diafragmas, 

decorreu a caracterização do diafragma furado. A caracterização consistiu na análise 

qualitativa e quantitativa dos furos do diafragma de modo a avaliar o modo de falha 

em serviço a e identificar a zona do diafragma com maior incidência de furo. O 

diafragma pode ser dividido em talão superior e inferior, ombro superior e inferior e a 

área central localizada entre os ombros. 

Após a análise, é possível determinar os processos mais críticos e direcionar o estudo 

para esses processos, de modo a verificar se os parâmetros destes estão de acordo com 

o recomendado e qual o seu impacto no diafragma furado. 
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Para efetuar a caracterização do diafragma furado, foi elaborado um procedimento de 

trabalho para os colaboradores responsáveis pela manutenção de diafragmas 

identificarem o diafragma furado; Na Figura 21 encontra-se um exemplo de diafragma 

furado, está identificado com o modelo do diafragma (Modelo 1) para permitir um 

rastreio aos modelos de diafragmas, a zona do furo (com um círculo vermelho), o lado 

do furo do diafragma (superior ou inferior) de modo a identificar o lado mais crítico do 

diafragma. Está também identificada a cavidade da prensa de vulcanização (E1), de 

modo a permitir avaliar a influência das prensas. A colocação da hora permite avaliar 

a correção dos dados introduzidos do sistema informático da prensa. 

 

Figura 21 – Identificação de diafragma furado para posterior análise técnica. 

Após a identificação dos diafragmas, estes foram depositados num contentor para 

serem posteriormente analisados. 

Uma vez concluído o mapeamento do processo de industrialização de diafragmas e a 

caracterização do furo do diafragma, é necessário encontrar as causas de falha. Assim, 

efetuou-se um brainstorming com os responsáveis de Direção de Industrialização do 

Produto, de Direção da Qualidade, do Departamento de Acompanhamento Técnico ao 

Processo, de Engenharia 3 e do Departamento IV, áreas com intervenção no processo 

de industrialização de diafragmas. O resultado foi organizado num diagrama de causa-

efeito e posteriormente efetuou-se a classificação das causas de falha com recurso à 

Análise Modal de Falhas e Efeitos. 
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3.3 Processo de pintura de diafragmas e pneus 

Após identificar o lado e o local do diafragma com maior incidência de furos, é 

necessário avaliar o processo de pintura com maior registo de diafragma furado; para 

isso, analisaram-se os artigos de pneus scrap por diafragma furado disponíveis no 

“gradding reports”, cruzados com a base de dados de pintura de todos os artigos. 

As principais diferenças dos processos de Pintura 1 e Pintura 2 encontram-se resumidas 

na Tabela 2. 

Tabela 2 – Processo de pintura com Pintura 1 e Pintura 2. 

Pintura de diafragmas e pneus 

Variável 
Pintura 1 Pintura 2 

Todos as Jantes Jante 14 – 15 Jante ≥16 

Pneus pintados 100% 40% 50% 

Pintura diafragma Não 100% 

Custo do processo € 4 x € 

3.3.1 Pintura de diafragmas com Pintura 2 

Após identificar o processo de pintura com maior percentagem de furo, foi efetuada 

uma análise ao processo de pintura de diafragmas com Pintura 2. Os documentos da 

Qualidade e a inspeção à área da pintura de diafragmas durante o mapeamento do 

processo de industrialização de diafragmas foram a base da análise. Os valores corretos 

dos parâmetros inspecionados encontram-se resumidos na Tabela 3. 

Tabela 3 – Parâmetros do processo de pintura de diafragmas com Pintura 2. 

Análise ao processo de pintura de diafragmas com Pintura 2 

Tempo de pintura 6 s 6,5 s 7 s 

Distância de pintura 30 cm 

Velocidade de rotação Constante 

Aplicação de pintura 
Efetuada em 2 passos de pintura separados por um 

intervalo entre si de 5 s. 

Camada de pintura Homogénea, sem escorrimento de lubrificante 
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3.3.2 Sequência de entrada na prensa de pneus pintados com a Pintura 2 

A análise à sequência de entrada de pneus pintados pelo processo com Pintura 2 permite 

verificar se o procedimento é cumprido, e também avaliar o impacto das sequências no 

diafragma. 

A sequência é determinada pela alternância entre pneus não vulcanizados pintados e 

pneus não vulcanizados não pintados que entram na prensa de vulcanização. No caso 

de o pneu estar pintado, é assinalado com um circulo verde, no caso de o pneu não 

estar pintado é assinalado com um circulo vermelho. 

A análise à sequência de pneus pintados foi dividida em dois grupos: medidas com jantes 

igual ou inferior a 15 e mediadas com jante superior a 15. Esta divisão deve-se ao facto 

de estas medidas apresentarem diferentes percentagens de pneus pintados. Para ambos 

os grupos foram avaliadas as sequências de diafragmas com furo e diafragmas sem furo. 

Os parâmetros de análise encontram-se resumidos na Tabela 4. 

Tabela 4 – Sequência de entrada de pneus pintados com Pintura 2 em função da 

jante. 

Após análise das sequências de pneus pintados, foi realizado um teste ao início da 

sequência de entrada de pneus. Verificando-se a necessidade de iniciar a sequência 

com um pneu pintado; uma vez que os diafragmas pintados com Pintura 2 apresentam 

uma camada protetora e lubrificante aplicada no diafragma. O teste muito simples 

encontra-se detalhado na Tabela 5. 

 

 

Sequência de artigos pintados e não pintados jante ≤15 

40% pneus pintados 

Diafragma furado Diafragma OK 
Sequência correta – o o o o o o o o 

Sequência de artigos pintados e não pintados jante > 15 

50% pneus pintados 

Diafragma furado Diafragma sem furo 

Sequência correta – o o o o o o o o 
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Tabela 5 – Teste ao inicio da sequência de entrada de pneus em verde na prensa. 

Diafragma Pneu 

Lubrificado com Pintura 2 
Pneu não lubrificado 

Lubrificado com Pintura 3 

3.3.3 Teste à Pintura 3 com 4 modelos de diafragma 

Com vista a encontrar uma alternativa ao processo de pintura de diafragmas com 

Pintura 2, uma vez que o processo alternativo de Pintura 1 existente na fábrica não é 

viável para aplicação a toda a produção, devido à capacidade de pintura da fábrica, foi 

testado o lubrificante Pintura 3. 

A pintura de diafragmas com Pintura 3 é compatível com os processos de pintura de 

pneus em verde existentes na fábrica. A Pintura 3 foi testada em 4 modelos de 

diafragmas (Diafragma 1, Diafragma 2, Diafragma 3, Diafragma 4) aplicados a artigos 

pintados com Pintura 2. A estrutura do teste está resumida na Tabela 6. 

Tabela 6 – Teste com Pintura 3 aplicado a 4 modelos de diafragma. 

Pintura de diafragmas Pintura 3 

Diafragma 

Diafragma 1 

Diafragma 2 

Diafragma 3 

Diafragma 4 

Pintura do diafragma 

Manual 

Distância de pintura (cm) – 30 a 40 

1 camada de pintura 

Artigos teste Pneus pintados com Pintura 2 

Para garantir apenas a avaliação de diafragmas pintados com Pintura 3, foi esperado 

um período de tempo após a pintura dos primeiros diafragmas com Pintura 3 para dar 

tempo à fabrica de consumir o stock dos modelos de diafragmas testados com Pintura 

2. 
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3.4 Avaliação dos modelos de diafragmas 

Após a análise efetuada aos processos de pintura de diafragmas e pneus em verde, 

seguiu-se a avaliação dos modelos de diafragmas. A avaliação tem como objetivo 

identificar  os modelos de diafragmas com maior percentagem de diafragma furado e 

também os modelos com maior expressão para o número total de pneus scrap.  

3.4.1 Teste do novo modelo de diafragma - Diafragma 5 

A avaliação do desempenho dos diferentes modelos de diafragmas efetuado na 

caracterização de diafragmas permitiu identificar os modelos de diafragmas com maior 

percentagem de diafragma furado bem como os modelos com maior número absoluto 

de diafragmas furados. 

O modelo de Diafragma 6 é um dos diafragmas com maior contributo para o diafragma 

furado. Uma alternativa ao Diafragma 6 é o Diafragma 5. 

Os modelos apresentados na Figura 13 apenas diferem na altura “H” em 2 unidades e 

na distância entre talões 1 centésima de unidade. O Diafragma 5 assume uma forma 

geométrica mais retangular enquanto que o Diafragma 6 devido a ter uma altura maior 

é mais circular. 

O Diafragma 5 foi testado em três artigos. A estrutura do teste está resumida na Tabela 

7.  

Tabela 7- Artigos produzidos com Diafragma 6 e testados com o Diafragma 5. 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Adaptação de diafragmas de prensa A à prensa B. 

A Continental Mabor para vulcanizar pneus utiliza dois tipos de prensas: prensa A e 

prensa B. 

Teste de novo modelo de diafragma 5 

Artigos 

Artigo 1 

Artigo 2 

Artigo 3 

Máquina Prensa A 
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A principal diferença entre as prensas A e B tem que ver com o seu princípio de 

funcionamento; as prensas B funcionam a ar comprimido e prensas A funcionam a óleo. 

O facto mais relevante prende-se com a incompatibilidade de ferragens, isto é, as 

ferragens de prensas B só podem ser usadas em prensas B; o mesmo se passa com as 

ferragens de prensas A. 

As ferragens, por sua vez, também não são compatíveis com todos os diafragmas. 

Existem diafragmas para ferragens utilizadas em prensas B e ferragens utilizadas em 

prensas A. Significa isto que, para produzir o mesmo artigo nas duas prensas (prensa B 

e prensa A), são necessários dois diafragmas diferentes. 

Com vista a encontrar modelos de diafragmas alternativos a diafragmas com elevada 

percentagem de scrap foi realizado um teste com um diafragma de uma prensa A numa 

prensa B. 

O teste implicou o desenvolvimento de novas ferragens de modo a permitir a montagem 

do diafragma de prensa A em prensa B. O Diafragma 7 (modelo de prensa A) foi 

selecionado para substituir o Diafragma 8, pois, são modelos homólogos, isto é, 

produzem os mesmos artigos. No entanto apresentam, percentagens de scrap bastante 

distintas como é possível ver na Tabela 8. 

Tabela 8 – Evolução do scrap dos modelos de Diafragma 7 e Diafragma 8 entre as 

semanas 19 e 24 de 2017. 

Apesar de produzirem os mesmos artigos, os Diafragmas 7 e 8 apresentam diferenças 

consideráveis, nomeadamente a distância entre talões, a altura “H”, e o diâmetro 

“ØOD”. As diferenças mencionadas traduzem-se na forma do diafragma como é possível 

visualizar na Figura 22. 

Diafragma 

Pneus scrap 

Semana 

19 

Semana 

20 

Semana 

21 

Semana 

22 

Semana 

23 

Semana 

24 

Diafragma 8 0,085% 0,105% 0,116% 0,259% 0,170% 0,178% 

Diafragma 7 0,063% 0,064% 0,088% 0,027% 0,00% 0,00% 
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Figura 22 – À esquerda o Diafragma 8 com uma forma mais circular. À direita 

Diafragma 7 forma mais retangular. 

Com vista a solucionar dois problemas, diminuição do número de diafragmas furados e 

redução da complexidade da fábrica, o teste de adaptação Diafragma 7 às prensas B foi 

realizado de acordo com a Tabela 9. 

Tabela 9 – Teste ao Diafragma 7 de prensa A em prensa B. 

Adaptação de diafragma de prensa A a prensa B 

Diafragma Diafragma 7 

Artigo Artigo 4 

Número de ciclos de vulcanizações 

300 

330 

350 

Cavidades de teste 
D19 

D20 

3.5 Sistema de deteção de diafragma furado 

Após o diafragma furar, cada cavidade está equipada com uma sonda de deteção de 

diafragma furado, sendo o vapor libertado pelo furo detetado devido ao aumento de 

temperatura provocado na sonda devido ao contacto com o vapor. O correto 

funcionamento deste sistema é fundamental para diminuir o número de pneus scrap 

produzidos por diafragma furado. De modo a verificar o funcionamento deste sistema, 
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foi realizada uma análise aos pneus scraps produzido por diafragma furado de acordo 

com as regras abaixo mencionadas: 

1) O sistema de deteção funciona se acionado o alerta antes da vulcanização do 

terceiro pneu após o furo do diafragma. Por vezes, é difícil detetar o furo quando 

ocorre na parte inferior do diafragma ou quando os furos são de dimensões muito 

reduzidas; 

2) Pneus scrap produzidos pela mesma cavidade, com um intervalo inferior ou igual 

a 30 minutos entre dois pneus, são scraps provenientes do mesmo diafragma 

furado; 

3) Os dados analisados são recolhidos da base de dados Gradding Reports, base de 

dados na qual consta a informação do pneu desde a sua construção até à inspeção 

final, tendo por base o código de barras de cada pneu; 

4) A contagem de pneus scrap não detetados será contabilizada de acordo com o 

exemplo apresentado na Tabela 10, uma vez que, no caso de o sistema de 

deteção atuar, podem ser produzidos 2 pneus scrap. 

Tabela 10 – Avaliação do sistema de deteção de diafragma furado 

Furo Pneus Scrap 
Contabilização de pneus scrap não 

detetados 

1 furo 2 0 

1 furo 3 1  

1 furo 4 2  

Após analisada a relação diafragma furado – pneus scrap procedeu-se à inspeção visual 

do sistema de deteção nas prensas de vulcanização. 

3.6 Influência da construção do pneu 

Com vista a avaliar a influência da construção do pneu no furar do diafragma foram 

avaliados alguns parâmetros de construção, isto porque artigos da mesma dimensão 

apresentam valores de scrap distintos. Os artigos, apesar de apresentarem a mesma 

dimensão, podem apresentar materiais e parâmetros de construção distintos. Um 

exemplo é a dimensão de pneus Dimensão 1 cujos artigos apresentam diferentes valores 

de scrap, como se verifica na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Valores de scrap dos artigos da Dimensão 1.  

Realizou-se uma análise aos parâmetros de construção dos artigos mencionados na 

Tabela 11. De modo a diminuir a influência do processo nesta análise fixaram-se os 

parâmetros apresentados na Tabela 12. 

Tabela 12 – Parâmetros de avaliação fixados. 

Parâmetros Fixos 

Prensa Prensa A 

Diafragma Diafragma 2 

Dimensão Dimensão 1 

Produção >1000 pneus 

Os parâmetros avaliados encontram-se descritos na Tabela 13; estes variam de acordo 

com o índice de velocidade, o índice de carga e especificações de mercado (resistência 

ao desgaste, resistência ao rolamento, tração). 

  

Dimensão Artigo Scrap Artigo Scrap 

Dimensão 1 

Artigo 5 0,79% Artigo 11 0,15% 

Artigo 6 0,77% Artigo 12 0,10% 

Artigo 7 0,68% Artigo 13 0,00% 

Artigo 8 0,62% Artigo 14 0,00% 

Artigo 9 0,20% Artigo 15 0,00% 

Artigo 10 0,17% Artigo 16 0,00% 
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Tabela 13 - Parâmetros a analisar nos artigos da Dimensão 1 que cumprem os 

parâmetros fixos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros a analisar 

Parâmetro 1 

Parâmetro 2 

Parâmetro 3 

Parâmetro 4 

Parâmetro 5 

Parâmetro 6 

Parâmetro 7 

Parâmetro 8 

Parâmetro 9 
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4 Resultados e Discussão 

Após realizar a análise e testes ao processo de industrialização de diafragmas, é possível 

prosseguir com a análise de resultados. Esta será apresentada de acordo com o capítulo 

descrito anteriormente. 

4.1 Mapeamento 

O mapeamento do processo de industrialização de diafragmas identifica todas as etapas 

do processo, assim como as diferentes áreas envolvidas. Com esta definição é possível, 

em menor tempo, identificar e resolver problemas, bem como apresentar propostas de 

melhoria diárias na reunião matinal. 

A análise dos documentos da Qualidade da Continental Mabor e da Continental AG, 

relativos ao processo de industrialização de diafragmas, originou uma divisão do 

processo em quatro etapas: encomenda de novo modelo de diafragma, encomenda de 

modelos de diafragmas existentes na fábrica, inspeção de diafragmas e preparação e 

utilização de diafragmas. 

O processo tem início com a encomenda de um novo modelo de diafragma no portefólio 

da fábrica; é a etapa menos vezes realizada, mas de grande importância. Esta etapa é 

da responsabilidade da Direção de Industrialização do Produto; em caso de falha, corre-

se o risco de encomendar diafragmas que não cumprem os requisitos de produção, com 

custos financeiros. 

Normalmente o processo inicia-se pela encomenda de modelos de diafragmas já 

existentes na fábrica. Após a chegada da encomenda, é necessária a aprovação da sua 

utilização pela Direção da Qualidade. Após aprovação, os diafragmas são armazenados 

em condições de luminosidade (diafragmas devem estar num ambiente escuro e 

envoltos num plástico preto) e temperatura controlada na Sotex.  

O requerimento de diafragmas para produção é efetuado pela Yuezer com base nos 

consumos diários. Uma vez requisitados, os diafragmas são preparados e entregues no 

armazém localizado no Departamento IV pela YUEZER. O Departamento IV é responsável 

pela manutenção de diafragmas até ao seu depósito nos resíduos. 

Em conjunto com esta análise de documentos da Qualidade, as inspeções às áreas de 

trabalho permitiram identificar um conjunto de requisitos não cumpridos, na 
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Preparação e Utilização de Diafragmas da responsabilidade da YUEZER e do 

Departamento IV. A análise de diafragmas furados é da responsabilidade do 

DIP/Processo. 

Por último, a revisão dos limites de vida dos diafragmas mensal é realizada pelo 

processo. 

O mapeamento do processo de industrialização de diafragmas está sintetizado, sob a 

forma de fluxograma, na Figura 23. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapeamento, Otimização e Melhoria do Processo de Industrialização de Diafragmas 

Resultados e Discussão 37 

4.2 Caracterização do diafragma furado 

Paralelamente ao mapeamento do processo de industrialização de diafragmas foi 

efetuada a caracterização do diafragma furado. A caracterização qualitativa e 

quantitativa do diafragma furado permite identificar a morfologia dos furos e a zona 

do diafragma mais crítica, de modo a direcionar a pesquisa para as causas de maior 

impacto no número de diafragmas furados. 

A análise qualitativa aos diafragmas furados revela a existência de diversos tipos de 

morfologia de furos, como se verifica a partir da Tabela 14. 

Tabela 14 – Apresentação dos resultados de caracterização qualitativa do furo. 

Morfologia dos furos dos diaframas Descrição do furo 

 

Furo na zona de menor espessura do diafragma. 

Furo nos grooves; zona do ombro do 

diafragma. Local de menor espessura do 

diafragma; impede a retenção de ar 

entre o pneu em verde e o diafragma. 

São furos classificados como desgaste do 

diafragma provocado pelos ciclos de 

vulcanização. 

 

Diafragma rebentado. 

Diafragma rebentado. Pode ocorrer com 

a prensa fechada durante a insuflação do 

diafragma; no entanto, ocorre 

normalmente quando o colaborador tem 

dúvidas se o diafragma está furado e 

insufla o diafragma para procurar o furo, 

acabando por rebentar o diafragma. 

 

Corte do diafragma. 

Corte no diafragma; aparece por norma 

em diafragmas novos ou com poucos 

ciclos de vulcanização. Pode ocorrer por 

descuido dos colaboradores durante o 

processo de preparação de diafragmas. 

Outra causa pode ser arestas vivas nos 

carregadores, descarregadores, patelas 

e anéis. 
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Material arrancado do diafragma. 

Material arrancado do diafragma pelo 

tubo espacejador da prensa. Para a 

remoção do pneu, o diafragma é sujeito 

a vácuo; durante este processo, caso os 

parâmetros não estejam ajustados, ou o 

tubo espacejador apresente folga, o 

diafragma encosta ao tudo e ao recolher 

é arrancado material do diafragma. 

 

Corte provocado pelo anel. 

Corte na zona de contacto entre o limite 

dos anéis de aperto com o diafragma. 

Arestas vivas nos anéis com o movimento 

provocado pela insuflação e 

esvaziamento do diafragma no início e 

fim de cada ciclo de vulcanização do 

diafragma para carregamento e 

descarregamento de pneus provoca o 

corte do diafragma. 

 

Diafragma furado com óleo. 

Furo provocado por fuga de óleo. Prensa 

com fuga de óleo acelera o desgaste do 

diafragma. A cavidade E11 teve 11 

diafragmas furados com marcas de óleo 

no diafragma e após resolvida a fuga de 

óleo, a cavidade não voltou a registar 

diafragma furado. 

 

Diafragma vulcanizado com fuga de ar. 

Vulcanização junto à área do talão do 

diafragma. Esta parte do diafragma 

perde o comportamento elástico e passa 

a comportar-se como um material 

plástico. O diafragma, com os 

movimentos de vácuo e insuflação do 

diafragma, acaba por quebrar, 

permitindo a fuga de ar.  
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A análise quantitativa permite determinar a área do diafragma com maior incidência 

de furo, de modo a direcionar a pesquisa para as causas com impacto nessa mesma 

área. De acordo com os resultados, a zona de maior incidência de furo no diafragma é 

o ombro do lado superior, com 68,4 %, como é possível verificar a partir das Figuras 24, 

25 e 26. A análise dos diafragmas rebentados permitiu perceber que o rebentamento se 

localiza no ombro superior ou no ombro inferior do diafragma; estes representam cerca 

de 10 % dos diafragmas furados no ombro. Os diafragmas rebentam quando os furos são 

de tamanho reduzido; para visualizar a fuga de vapor, é necessário insuflar o diafragma 

para além das paredes do molde. 

A caracterização quantitativa e qualitativa aponta os grooves do ombro superior do 

diafragma como a zona com maior registo de furos. Está sujeito a maior desgaste devido 

à forma como o processo produtivo decorre; algumas causas encontram-se enumeradas 

de seguida:  

1. O ombro superior é a primeira área a entrar em contacto com o pneu em verde; 

2. As pás do carregador de pneus entram em contacto com o ombro superior do 

diafragma durante a fase de pré-insuflação, provocando o desgaste da área;  
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Figura 24 - Distribuição de furos na área do ombro em março de 2017. 

Figura 26 - Distribuição de furos no ombro em março de 2017. 

Figura 25 - Distribuição da percentagem de diafragma furado em março de 2017 
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3. No processo de pré-insuflação e insuflação, o vapor é introduzido pelo meio 

molde inferior contra o interior da superfície do ombro superior do diafragma. 

4. Os grooves são a zona de menor espessura do diafragma, pelo que são menos 

resistentes. 

Os motivos acima citados podem provocar maior desgaste no ombro superior do 

diafragma; no entanto, a maioria dos diafragmas não fura. Assim sendo, existem 

procedimentos durante o processo produtivo que comprometem o desempenho do 

diafragma, conduzindo à sua falha. 

Com vista a determinar as causas de falha do diafragma por furo, com particular ênfase 

para o furo no ombro superior, e o elevado número de scraps por furo realizou-se um 

brainstorming o qual se encontra resumido num diagrama de causa-efeito apresentado 

em Anexo A. A Análise Modal de Falhas e Efeitos foi realizada para classificação das 

causas de falha.  

Foram identificados cinco fatores principais para o furar do diafragma: 

• Pintura de diafragma; 

• Modelo de diafragma; 

• Prensa de vulcanização; 

• Colaboradores; 

• Material. 

Relativamente à não deteção de furos encontraram-se dois fatores; 

• Sistema de deteção; 

• Colaboradores. 

4.3 Processos de pintura 

A análise efetuada ao tipo de pintura com Pintura 1 e Pintura 2 permitiu verificar o 

cumprimento dos procedimentos, bem como o processo com maior percentagem de 

scrap. Analisando os resultados entre as semanas 19 e as semanas 31 verifica-se, a partir 

da Figura 27, maior percentagem de scrap dos artigos pintados com processo Pintura 2. 

Os artigos pintados com Pintura 2 têm uma média de scrap de 0,045% enquanto que os 

artigos pintados com Pintura 1 apresentam uma média de scrap de 0,014%. Assim, a 

pesquisa foi direcionada para o processo com Pintura 2. 
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Figura 27 - Evolução da percentagem de scrap de artigos em produção pintados pelo 

processo Pintura 1 (a verde) e Pintura 2 entre as semanas 19 e as semanas 31. A 

produção é representada pela linha amarela; scrap médio a preto; scrap de Pintura 1 

a verde; scrap Pintura 2 a vermelho. 

Uma possível explicação para valores de scrap Pintura 1 três vezes inferior ao scrap 

Pintura 2 deve-se ao facto de o processo apresentar menor variação. A pintura de 100 

% de pneus e a utilização de diafragmas não pintados eliminam 2 fatores com influência 

no processo. O primeiro deve-se aos diafragmas não serem pintados; por este motivo, 

não sofrem influência da pintura de diafragmas. Em segundo lugar, o colaborador deixa 

de ter influência na sequência de pneus que entram na prensa uma vez que todos os 

pneus são pintados. 

4.3.1 Processo de pintura de diafragmas com Pintura 2 

Com vista a encontrar desvios no processo que possam potenciar o furar do diafragma 

na zona do ombro, foi avaliado o processo de pintura de diafragmas, uma vez que a 

deficiente lubrificação do diafragma pode resultar num ponto de aderência entre o 

diafragma e o pneu durante o processo de vulcanização, danificando o diafragma. A 

avaliação permitiu identificar um conjunto de parâmetros não otimizados; exemplo 

disso, são a quantidade e modo de aplicação da pintura, a distância de pintura entre a 

pistola e o diafragma, a velocidade de rotação do diafragma, e a limpeza da máquina 

de pintura. 

Na Tabela 15 apresentam-se os parâmetros recomendados pela Direção da Qualidade 

da Continental Mabor para pintura de diafragma e os parâmetros atuais praticados pela 

Yuezer. 
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Tabela 15 - Comparação entre o processo de pintura recomendado e o atualmente 

praticado. 

Parâmetros recomendados Parâmetros atuais 

3 receitas de pintura 1 receita de pintura 

Distância de pintura 30 cm Varia em função da dimensão do diafragma 

Velocidade de rotação constante Velocidade de rotação inconstante 

Aplicação de duas camadas de pintura Aplicação de uma camada de pintura 

Camada de pintura homogénea Camada de pintura heterogénea 

Máquina de pintura Limpa Limpeza da máquina afeta a pintura 

A aplicação da mesma receita de pintura a todas os diafragmas numa única camada, 

conjugada com a impossibilidade de garantir uma distância de pintura de 30 cm e uma 

velocidade de rotação constante resulta na formação de uma camada de pintura 

heterogénea, como mostra a Figura 28. Para além disso, verifica-se (Figura 29) a 

acumulação de tinta no filtro; o excesso de tinta cai sobre o diafragma provocando 

manchas no diafragma, como mostra a Figura 28. 

O processo de pintura de diafragmas não cumpre os procedimentos internos 

recomendados pelo Departamento da Qualidade. A aplicação da receita de pintura 

intermédia a todos os diafragmas conduz ao excesso de lubrificação em diafragmas de 

menor dimensão e à falta de lubrificação dos diafragmas de maior dimensão. 

Nos diafragmas de menor dimensão, a distância entre a pistola e diafragma é superior 

a 30 cm; à medida que a distância aumenta, a eficácia da pintura de diafragma é menor, 

devido ao aumento da dispersão do leque de tinta. 

Figura 28 – Camada de pintura 

heterógena no diafragma. 

Figura 29 – Estado da máquina de pintura, 

pingas de tinta do filtro caem sofre o 

diafragma. 
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Para diafragmas maiores, verifica-se precisamente o oposto; à medida que a distância 

entre a pistola e o diafragma diminui, o leque de tinta abrange toda a área do 

diafragma. Entre o talão e o ombro do diafragma, a camada de tinta é de menor 

espessura quando comparado com a espessura entre ombros. Na Figura 30 está ilustrada 

a distância de pintura entre a pistola e o diafragma. 

 

Figura 30 – Distância de pintura entre a pistola e o diafragma. 

A velocidade de rotação inconstante do diafragma durante a pintura deve-se à falta de 

aderência do grampo; nomeadamente, no caso de diafragmas maiores o grampo não 

alcança o talão do diafragma para imprimir rotação. Estes fatores condicionam a 

obtenção de uma camada de pintura homogénea. 

Pelos motivos apresentados, o processo de pintura de diafragmas é uma fonte de grande 

variação do processo de industrialização de diafragmas. 

A fábrica está limitada devido ao atual equipamento de pintura de diafragmas que, não 

permite ajustar a distância de pintura nem garante uma velocidade de rotação 

constante. Contudo, pode ser melhorada a limpeza da máquina de pintura, 

nomeadamente do filtro e a aplicação correta das receitas de pintura. 

O processo de pintura de diafragmas é o mesmo há mais de 20 anos, pelo que não pode 

ser a única explicação para o aumento súbito de scrap por diafragma furado. No 

entanto, é um processo que necessita de ser ajustado aos procedimentos da Direção da 

Qualidade de modo a aumentar o controlo do processo. 

4.3.2 Sequência de entrada na prensa de pneus pintados com Pintura 2 

Esta análise permite não só verificar a sequência de entrada de pneus em verde 

pintados pelo processo com Pintura 2 na prensa de vulcanização, como também a 

influência da sequência no tempo de vida do diafragma. 
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Analisando as sequências de entrada de pneus em verde na prensa de vulcanização, 

verifica-se que as sequências recomendadas não são cumpridas. 

A entrada de um grande número de pneus pintados ou não pintados seguidos não se 

traduz imediatamente no furar do diafragma. Os resultados não permitem determinar 

um valor a partir do qual se possa garantir que, a partir de x pneus não pintados, o 

diafragma fura; e o mesmo se passa para pneus pintados. 

No entanto, a análise à sequência de diafragmas cujo número máximo de ciclos de 

vulcanização foi atingido, regista-se uma tendência para a entrada entre 1 a 2 pneus 

não pintados seguido de 1 a 2 pneus pintados. Os poucos desvios existentes nestas 

sequências são geralmente para a entrada de mais pneus pintados. 

Concluiu-se que o efeito imediato não é o furar do diafragma; no entanto, existe uma 

potencialização para o diafragma furar caso exista um constante incumprimento da 

sequência de pneus. Verifica-se também que a entrada de vários pneus seguidos não 

pintados é mais crítica do que a entrada de vários pneus seguidos pintados. 

A falha na sequência pode ser causada por dois motivos: o primeiro é uma avaria na 

máquina de pintura de pneus e não serem garantidos pneus pintados suficientes para 

abastecer a vulcanização ou o sistema pode falhar e pintar todos os pneus. A outra 

causa são os carros de pneus em verde colocados para abastecer duas cavidades da 

prensa de vulcanização com o mesmo artigo, o colaborador abastece uma cavidade só 

com pneus pintados e a outra só com pneus não pintados. 

Na Figura 32 apresentam-se os resultados do teste efetuado à entrada do primeiro pneu 

não pintado após a substituição do diafragma. Neste teste apenas os diafragmas foram 

pintados. 

No caso do diafragma pintado com Pintura 2, o pneu ficou deformado quando da recolha 

do diafragma, como se verifica à esquerda na Figura 32; no entanto, o diafragma 

continuou a vulcanizar. Já o diafragma pintado com Pintura 3 ficou colado ao pneu 

como se verifica na Figura 32 à direita, sendo necessário proceder à sua substituição. 
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Quer num caso que noutro é evidente que é necessário a sequência iniciar-se com pneus 

em verde e diafragmas pintados para eliminar pontos de aderência. Por um lado, evita-

se a produção de pneus scrap por estes ficarem deformados devido à força para remover 

o diafragma no fim do ciclo de vulcanização. Por outro lado, não se sujeita o diafragma 

a um desgaste tão elevado quer na fase de insuflação do diafragma quer na sua recolha 

após o fim do ciclo de vulcanização. A pintura diminui o atrito entre o pneu e o 

diafragma. 

Após concluída a análise aos processos de pintura da fábrica, é possível apontar o 

processo com Pintura 2 como o menos eficaz; apresenta uma média de scrap 3 vezes 

superior ao processo de pintura com Pintura 1. 

Uma das explicações pode ser a elevada variabilidade a que o processo com Pintura 2 

está sujeito: desde a pintura dos diafragmas, cujas várias variáveis condicionam a 

formação de uma camada de pintura homogénea, até ao constante incumprimento da 

sequência de entrada de pneus pintados na prensa. 

Estas variações registadas durante o processo produtivo conduzem a uma variação da 

camada de pintura. Numa primeira fase, regista-se uma camada heterogénea; 

posteriormente, a entrada seguida de vários pneus em verde não pintados conduz a 

uma não renovação da camada de pintura do diafragma. A lubrificação e a proteção do 

diafragma ficam comprometidas; por um lado aumenta o atrito entre o pneu e o 

diafragma durante a fase de enformação e a proteção do agente vulcanizador não é 

obtida. 

Figura 31 – Pneus em verde não pintados e vulcanizados após substituição do 

diafragma. À esquerda diafragma pintado com Pintura 2; à direita com Pintura 3.  
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4.3.3 Pintura de diafragmas com Pintura 3 

Dados os valores de diafragma furado associado à pintura com Pintura 2 foi testada a 

Pintura 3. 

Analisando o resultado dos testes de pintura realizados aos modelos Diafragma 1, 

Diafragma 2, Diafragma 3 e Diafragma 4, com o lubrificante Pintura 3, comparado com 

a Pintura 2, verifica-se, a partir da Figura 33, um aumento da percentagem de 

diafragma furado para o Diafragma 1 e Diafragma 2, ao passo que os modelos Diafragma 

3 e Diafragma 4 mantiveram os mesmos valores de diafragma furado. 

 

Figura 32 – Resultado do teste à Pintura 3 com diferentes modelos de diafragmas. 

Com as atuais condições de processo, é possível concluir que a pintura de diafragmas 

com Pintura 3 não é alternativa à Pintura 2.  Não apresenta melhorias em relação ao 

diafragma furado e o custo do lubrificante também é superior. 

4.4 Modelo de diafragma 

Este teste permite compreender a influência da dimensão do diafragma no seu 

comportamento em serviço. A redução de altura no Diafragma 5 faz com que este 

assuma uma forma mais retangular, ajustando-se melhor à forma do pneu. Analisando 

os resultados dos testes realizados aos artigos Artigo 1, Artigo 2 e Artigo 3 verifica-se, 

a partir das Figuras 33, 34 e 35 uma diminuição do scrap coincidente com a alteração 

do Diafragma 6 para Diafragma 5 para os 3 artigos testados. 

Diafragma 1 Diafragma 2 Diafragma 3 Diafragma 4

Pintura 2 Pintura 3
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Figura 33 - Avaliação do scrap do Artigo 1 com o Diafragma 6 até à semana 10 e com 

o Diafragma 5 após a semana 10. 

 

Figura 34 - Avaliação do scrap do Artigo 2 com o Diafragma 6 até à semana 14 e com 

o Diafragma 5 após a semana 14. 

 

Figura 35 - Avaliação do scrap do Artigo 3 com o Diafragma 6 até à semana 10 e com 

o Diafragma 6 após a semana 10. 
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Após se verificar que o Diafragma 5 apresenta melhores resultados do que o Diafragma 

6, foi efetuado um estudo de modo a analisar-se a viabilidade do ponto de vista 

financeiro. Existem dois fornecedores de Diafragma 5 e a análise incidiu sobre todos os 

custos associados ao diafragma. 

Tendo como comparação o Diafragma 6 durante o mês de maio, a alteração de 

Diafragma 6 para diafragmas Diafragma 5, comprados ao fornecedor A, não é viável. O 

custo associado à compra dos diafragmas no fornecedor A é superior à soma de todos 

os custos do Diafragma 6, custos com o diafragma e pneus scrap associados à sua falha. 

O Diafragma 5 comprado ao fornecedor B mesmo com todos os custos associados ao 

Diafragma 6 apresenta uma poupança um pouco superior a Z € para o período em análise 

mesmo produzindo os mesmos pneus scrap. 

No entanto, a poupança pode ser superior, como foi possível verificar no teste realizado 

com o Diafragma 5, uma vez que apresenta valores de scrap menores, diminui-se o 

consumo de diafragmas, menos paragens de máquinas, mais pneus e menos mão de 

obra. 

4.4.1 Adaptação do Diafragma 7 a prensas B 

Como referido anteriormente, as prensas interferem na escolha do diafragma uma vez 

que exigem ferragens apropriadas. A fábrica utiliza dois tipos de ferragens: umas para 

prensas B e outras para prensas A.  

Neste teste foi utilizada uma ferragem desenvolvida internamente pela Engenharia III 

que permitiu adaptar um modelo de diafragma de prensa A a uma prensa B. 

O teste permite concluir que é possível utilizar diafragmas de prensa A em prensas B. 

Analisando os resultados do teste realizado ao Diafragma 7 nas cavidades D19 e D20, 

verifica-se, a partir da Tabela 16, que todos os diafragmas completaram o número de 

ciclos determinados pelo o teste obedecendo à regra de substituição de diafragmas (a 

gama de alteração de diafragmas situa-se entre 30 cargas para atingir o limite de ciclos 

de vulcanização do diafragma até 15 cargas após o limite). Apenas o Diafragma 10 furou 

com 359 cargas; no entanto, este valor é superior às cargas estabelecidas no máximo 

de ciclos de vulcanização definidos. 
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Tabela 16 – Apresentação dos resultados de adaptação do Diafragma7 à prensa B. 

Ciclos Teste Cavidade D19 
Ciclos 

Completos 
Cavidade D20 

Ciclos 

Completos 

300 
Diafragma 1 

Diafragma 3 

93% 

102% 

Diafragma 2 

Diafragma 4 

93% 

102% 

330 

Diafragma 5 

Diafragma 7 

Diafragma 9 

101% 

96% 

110% 

Diafragma 6 

Diafragma 8 

Diafragma 10 

101% 

96% 

108% 

350 

Diafragma 11 

Diafragma 13 

Diafragma15 

97% 

96% 

95% 

Diafragma 12 

Diafragma 14 

Diafragma 16 

97% 

96% 

95% 

Menos de 15% das prensas de vulcanização são Prensas B; caso se pretenda diminuir a 

complexidade do processo de industrialização em casos, como o modelo de Diafragma 

8, com valores de scrap elevados é possível proceder à sua substituição com um modelo 

já existente na fábrica. No caso testado além de diminuir a percentagem de scrap por 

diafragma furado, diminui a complexidade da fábrica. 

4.5 Deteção de diafragma furado 

A análise ao sistema de deteção de diafragmas furado permite avaliar a resposta do 

sistema após o diafragma furar. A partir da Figura 36 verifica-se, o resultado do 

indicador de deteção entre os meses de janeiro e julho de 2017. Apenas no mês de 

junho W pneus scrap por furo está fora do objetivo máximo de 2 pneus scrap por furo. 
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Figura 36 – Apresentação do resultado de diafragma furado. 

O sistema de deteção de diafragma furado não está sob controlo. A Figura 37 apresenta 

os resultados de deteção entre 11 de julho e 10 de agosto; regista-se uma grande 

variação bem como vários dias fora do objetivo. 

 

Figura 37 – Apresentação dos resultados de deteção diária. 

O resultado da análise conjunta do indicador de deteção (Figura 37) com os resultados 

da deteção diária (Figura 38) demonstra que existem prensas em que o sistema de 

deteção não funciona sendo compensado pelas prensas em que o sistema de deteção 

funciona. Só isto pode justificar uma variação tão grande, dependendo da prensa em 

que o diafragma fura este pode ou não ser detetado. 

Na Figura 39 apresenta a distribuição de furos detetados e não detetados entre janeiro 

e julho. De maio a julho um em cada quatro furos foram classificados como não 

detetados, isto é, originaram mais do que dois pneus scrap. A Figura 40 apresenta o 

impacto da não deteção, em julho V% do total de pneus scrap devem-se à falha do 

sistema de deteção. 
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Figura 38 – Evolução da percentagem de deteção e não deteção de janeiro a julho de 

2017. 

 

Figura 39 – Percentagem de pneus scrap associados à não deteção de janeiro a julho 

de 2017. 

A maioria das não deteções estão associadas à sujidade, falso alarme, e furos na parte 

inferior do diafragma. 

Por vezes os fumos provenientes da reação de vulcanização no interior da prensa e 

borrachas envolve a sonda de deteção comportando-se como uma barreira térmica. A 

baixa condutividade térmica impede a sonda de detetar o aumento da temperatura 

provocada pela passagem de vapor. Outro ponto crítico, de acumulação de sujidade no 

canal de passagem de vapor, obstruído e impedindo a sonda de fazer a leitura da 

variação de temperatura. 

Os falsos alarmes são um problema grave; disparado o alarme o carregador do pneu é 

desativado e o vulcanizador é avisado por um sinal luminoso. O vulcanizador verifica se 

o diafragma está furado; caso não encontre sinais de furo remove a falha e arranca com 

a prensa. Em caso de novo acionamento do alarme, o vulcanizador não verifica o 
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diafragma, uma vez que interpreta como falso alarme; remove a falha e arranca com a 

prensa novamente. Contudo, por vezes o diafragma acaba por furar e o vulcanizador 

remove sucessivamente as falhas originando um grande número de scrap, pois o furo 

apenas vai ser detetado quando os pneus com falta de vulcanização chegarem à 

Inspeção Final. 

Os furos na parte inferior do diafragma, quando são de dimensões reduzidas, são de 

difícil deteção, uma vez que a quantidade de vapor libertado é reduzida. A sonda não 

é suficientemente sensível para detetar o furo. 

Uma das ações implementadas para resolver o problema da obstrução do canal de 

passagem de vapor foi alterar a limpeza apenas com gelo seco para uma limpeza com 

escovilhão seguida de gelo seco. A limpeza só com gelo seco não permite a remoção da 

borracha. 

4.6 Influência dos Parâmetros de construção do pneu. 

Após a análise efetuada à construção de pneus dos diferentes artigos da Dimensão 1, 

verifica-se que nenhum dos parâmetros justifica os diferentes valores de scrap entre 

artigos. Os materiais e valores dos parâmetros analisados repetem-se em artigos com 

scrap e artigos sem scrap, como se verifica na Tabela 17. 

 

Este resultado permite eliminar uma variável do processo com vários parâmetros, não 

sendo assim necessário despender tempo a investigar a construção do pneu, um 

processo de elevada complexidade. 

Tabela 17 - Parâmetros de construção do Pneu 
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4.7 Redução de Custos 

Ao longo do trabalho, as ações tomadas para diminuir o diafragma furado e a 

percentagem de diafragma furado encontram-se enumeradas de seguida: 

1. A análise diária aos diafragmas furados permite identificar o tipo de furo e agir 

em conformidade. Em caso de dano mecânico consecutivo de diafragmas na 

mesma cavidade, pedir intervenção da engenharia na cavidade; 

2. Ajuste de modelos de diafragma às dimensões do pneu em função do histórico; 

3. Ajuste do tempo de vida do diafragma por artigo, respeitando o limite mínimo 

de 300 ciclos e o máximo de 400 ciclos. Artigos com scrap diminuem o tempo de 

vida, artigos sem scrap aumentam, de modo a não aumentar o consumo de 

diafragmas; 

4. Limpeza da sonda e canais de passagem de vapor. 

As ações tomadas permitiram encerrar julho com uma percentagem de diafragma 

furado de 0,0159%, uma redução superior a 55% face ao valor registado em janeiro 

0,0378%; a Figura 41 apresenta a evolução entre janeiro e julho de 2017. 

 

Figura 40 – Evolução da percentagem de diafragma furado entre janeiro e julho de 

2017. 

Em termos de percentagem de pneus scrap, indicador de referência para a fábrica, a 

redução no mês de julho face a janeiro foi de 49%, valor inferior à redução da 

percentagem de diafragma furado. Este valor deve-se aos furos com mais de 2 scraps 

não apresentarem uma redução semelhante aos furos com menos de 2 scraps. A Figura 

41 apresenta a evolução de pneus scrap, por diafragma furado, entre janeiro e julho 

de 2017. 
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Figura 41 – Evolução da percentagem de pneus scrap por diafragma furado entre 

janeiro e julho de 2017. 

Através do projeto desenvolvido é possível verificar uma descida significativa do 

diafragma furado. Esta redução permite diminuir o número de pneus scrap bem como 

o tempo de paragem de prensa para alteração de diafragma furado e a perda de tempo 

de produção a produzir pneus scrap. Avaliando estes parâmetros, em janeiro o custo 

associado ao diafragma furado foi substancialmente mais elevado quando comparado 

com julho de 2017. 
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5 Conclusões 

A presente dissertação tem como principal objetivo o mapeamento, otimização e 

melhoria do processo de industrialização de diafragmas, possibilitando uma redução da 

percentagem de diafragma furado. 

Através do mapeamento do processo de industrialização do produto, definiram-se as 

etapas e os responsáveis por cada área do processo. 

A caracterização do diafragma furado permitiu identificar o ombro do lado superior 

como a área com maior percentagem de diafragma furado. 

Ao analisar o mapeamento do processo e a caracterização, foi possível identificar 

processos e procedimentos com maior impacto no diafragma furado, ficando provado 

que a seleção do diafragma e a pintura são processos fundamentais. 

A recuperação das práticas de revisão mensal de limites do diafragma furado e da 

inspeção visual diária aos diafragmas furados permite atuar de modo mais eficaz e em 

menor período de tempo sobre os problemas. 

O sistema de deteção apresenta um problema uma vez que, em julho, 30% dos pneus 

scrap são atribuídos ao sistema. Faltando tempo para analisar o impacto do novo 

método de limpeza. Trabalho futuro e uma análise ao melhor método de limpeza e 

periodicidade 

Tendo em conta os resultados promissores alcançados, torna-se possível continuar a 

melhorar o processo de industrialização de diafragmas, nomeadamente garantir   a 

sequência de pneus pintados e atuar no sistema de deteção. 

A realização deste projeto permitiu uma redução de 56% no valor de diafragma furado, 

49% em pneus scrap e uma poupança substancial em julho, tendo como comparação 

janeiro de 2017. 
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6 Avaliação do trabalho realizado 

6.1 Objetivos Realizados 

Este projeto tinha como objetivo principal o mapeamento, otimização e melhoria do 

processo de industrialização de diafragmas de modo a permitir a redução do diafragma 

furado e, consequentemente, de pneus scrap. 

O objetivo estipulado foi cumprido, tendo sido identificada a área mais crítica do 

diafragma e as causas mais importantes para a sua falha por furo. As alterações 

introduzidas ao processo tiveram um impacto positivo. 

6.2 Limitações e Trabalho Futuro 

A maior limitação durante a elaboração do projeto prende-se com a grande 

variabilidade do processo, dificultando a identificação das principais causas de furo do 

diafragma. O facto de dados serem armazenados em diferentes plataformas foi também 

uma dificuldade. 

A implementação de ações e avaliação do seu impacto também se tornou um obstáculo 

devido à interferência das diversas variáveis do processo. 

Após este trabalho, sugere-se a introdução de informação sobre o processo de pintura 

de pneus na mesma plataforma de análise de scrap. Em relação aos diafragmas, deve 

ser criado um sistema que permita identificar o diafragma e saber os processos de que 

foi alvo. 

No futuro deve ser avaliada a compra de uma máquina de pintura de diafragmas que 

permita ajustar os parâmetros de pintura em função da dimensão do diafragma uma 

vez que a atual não permite ajustar os parâmetros e não pode ser adaptada.   

6.3 Apreciação Final 

Os 6 meses de trabalho na Continental Mabor permitiram o meu crescimento a nível 

pessoal e profissional. 

O contacto com profissionais de topo numa empresa multinacional permitiu-me 

entender a forma como os problemas são equacionados e resolvidos bem como o 

impacto do tempo nas decisões tomadas. O facto de ter trabalhado de perto com os 
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colaboradores de diferentes áreas de intervenção na empresa permitiu-me desenvolver 

as competências de relacionamento interpessoal. 

Com esta experiência consegui aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, 

sobretudo um pensamento crítico em relação à analise de um problema bem como na 

sua resolução. 

O estudo desenvolvido permite à Continental Mabor tornar-se mais eficiente e diminuir 

os custos com pneus scrap, sendo necessário continuar a manter o processo de 

industrialização de diafragmas sob controlo para continuar a redução do diafragma 

furado.
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Anexo A   Diagrama de peixe  

 

Figura A 1 – Diagrama de peixe com as causas de falha do diafragma furado. 


