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INTRODUÇÃO

O Sistema Master é um conjunto de softwares desenvolvido para a 
automação,  gerenciamento e supervisão do processo de vulcanização em 
autoclaves. Através dele é possível controlar, com extrema confiabilidade, 
as três principais variáveis do processo: Tempo, temperatura e pressão, 
dentro dos parâmetros  determinados pela Vipal Borrachas e para a perfeita 
vulcanização dos produtos Vipal.

O programa também emite relatórios e armazena o histórico do pneu 
reformado possibilitando rastreá-lo sempre que necessário.
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VULCANIZAÇÃO PRÉ-MOLDADO

Objetivo

Esta etapa tem como função a troca das propriedades físicas da borracha do 
estado plástico para o estado elástico, isso tudo através de tempo, temperatura 
e pressão para que se obtenha adesão adequada da banda ao pneu.

• 
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VULCANIZAÇÃO COM RODA

Verificar se os pneus estão montados corretamente.

• 

Receitas

Automóveis

Meia-Carga

Carga

OTR

Programas Sistema Master

Receita P1 - Automóveis

75 105 105 105

45 75 75 75

30 60 60 60

120 150 180 210

112ºC

≤ 7,5 mm

112ºC

≤ 14 mm

112ºC

≤ 19 mm

112ºC

≥ 20 mm

P2 - Meia-Carga P3 - Carga P4 - OTR

Pressão Autoclave

Tempo de Vulcanização

Pressão Saco de Ar

Pressão Envelopes

Temperatura de Operação

Pré-moldado com Íncavo

PROGRAMA PARA PNEUS COM RODA

Programe a receita de 
acordo com o tipo de 

pneu a ser vulcanizado, 
como:
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VULCANIZAÇÃO COM RODA• 

LÓGICA DE FUNCIONAMENTO (Programa com Roda)

Programa Selecionado: CARGA
Temperatura: 0 de 112ºC

Pressão Saco de ar: 0 de 105  PSI

Pressão Autoclave: 0 de 75  PSI

Pressão Envelope: 0 de 60  PSI

Tempo Vulcanização: 0 de 180 Min.

Ciclos realizados: 1410

ATENÇÃO

SACO DE AR AUTOCLAVE
75     psiP. Atual: 45  30
78     psiP. Máxima: 48  33
72     psiP. Mínima: 42  27

ENVELOPE

INÍCIO DO TESTE
DE VAZAMENTO

O teste de vazamento 
é apresentado através 
de uma mensagem na 
IHM “INÍCIO DO TESTE 
DE VAZAMENTO”, onde 
todo o funcionamento 
da máquina é parado. 

Neste momento,          
são memorizadas     
todas as pressões.  
Durante 2 minutos,       

o sistema realiza uma 
avaliação geral das 
pressões, havendo 
variação, um alarme 

será ativado de acordo 
com o PONTO de 

vazamento.

Ao dar início de ciclo,
são acionadas as válvulas 
do saco de ar e do vácuo. 

O saco de ar é pressurizado 
até atingir 30 psi, neste 
momento, é acionada

a válvula para pressurizar
a autoclave.

As pressões seguem 
subindo mantendo o 

diferencial de 30 psi até 
que o saco de ar atinja no 
mínimo 75 psi, a autoclave 

45 psi, neste momento 
desliga a válvula do vácuo 
e inicia a pressurização do 
envelope até atingir 30 psi.                                              

Após isso, o teste de 
vazamento é iniciado.



07

VAZAMENTO
SACO DE AR

Quando a variação é 
superior a 3 psi.

VAZAMENTO NA 
AUTOCLAVE

Quando a variação é 
superior a 3 psi.

ATENÇÃO

VAZAMENTO
SACO DE AR

ATENÇÃO

VAZAMENTO
NA AUTOCLAVE
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VAZAMENTO INTERNO 
ENVELOPE

Quando a pressão ao 
final do teste for maior 
do que a memorizada 

acima de 3 psi.

VAZAMENTO EXTERNO 
ENVELOPE

Quando a pressão ao 
final do teste for menor 
do que a memorizada 

acima de 3 psi.

ATENÇÃO

VAZAMENTO
INTERNO

ENVELOPE

ATENÇÃO

VAZAMENTO
EXTERNO
ENVELOPE
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Caso não existam 
variações acima de        
3 psi, é apresentado 
uma mensagem de

“FINAL DO TESTE DE 
VAZAMENTO”.

ATENÇÃO

FINAL DO TESTE
DE VAZAMENTO

Ao dar continuidade ao ciclo os procedimentos iniciais prosseguem e o ventilador será ligado, 
iniciando o controle de temperatura após 15 segundos.

O CLP controla o 
diferencial entre as 

pressões do saco de ar, 
autoclave e envelope 

até o programado, 
mantendo-as até o final 

do ciclo.

A contagem do tempo 
de vulcanização 
inicia quando, a 

autoclave atingir a 
temperatura e as 

pressões programadas, 
porém, nunca antes 
de 25 minutos de 
preaquecimento.
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Quando as pressões 
estiverem menores

que 1 psi,
será apresentado

na IHM a mensagem
“FIM DE CICLO”.

Oito (8) minutos antes
da mensagem

“FIM DE VULCANIZAÇÃO” 
o saco de ar é 

despressurizado e ao 
término do tempo, todas 
as outras pressões são 

eliminadas apresentando 
na IHM a mensagem

“FIM DE VULCANIZAÇÃO”.

ATENÇÃO

FIM DE CICLO

ATENÇÃO

FIM DE
VULCANIZAÇÃO
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VULCANIZAÇÃO COM INNLOP• 

Programas Sistema Master

Receita P5 - Automóveis

- - - -

45 75 75 75

30 60 60 60

90 120 150 180

112ºC

≤ 7,5 mm

112ºC

≤ 14 mm

112ºC

≤ 19 mm

112ºC

≥ 20 mm

P6 - Meia-Carga P7 - Carga P8 - OTR

Pressão Autoclave

Tempo de Vulcanização

Pressão Saco de Ar

Pressão Envelopes

Temperatura de Operação

Pré-moldado com Íncavo

PROGRAMA PARA INNLOP (112ºC)

Programas Sistema Master

Receita P5 - Automóveis

- - - -

45 75 75 75

30 60 60 60

60 90 120 150

120ºC

≤ 7,5 mm

120ºC

≤ 14 mm

120ºC

≤ 19 mm

120ºC

≥ 20 mm

P6 - Meia-Carga P7 - Carga P8 - OTR

Pressão Autoclave

Tempo de Vulcanização

Pressão Saco de Ar

Pressão Envelopes

Temperatura de Operação

Pré-moldado com Íncavo

PROGRAMA PARA INNLOP (120ºC)

LÓGICA DE FUNCIONAMENTO (Programa com INNLOP)

A lógica de funcionamento com INNLOP é a mesma do com roda, apenas não 
é utilizada a pressão do saco de ar e seu tempo de vulcanização é adequado 
para o processo.
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Principais ocorrências e suas soluções

Causas: 
• Pressão baixa na linha de ar;
• Falta ou defeito da válvula de retenção;
• Mangueira do saco de ar furada;
• Saco de ar furado;
• Válvula solenóide com defeito ou suja (descarga saco de ar);
• Engate rápido vazando;
• Vazamento no encanamento externo da máquina.

Soluções:
• Avaliar a capacidade dos compressores ou possíveis vazamentos na linha de ar;
• Revisão periódica das mangueiras (teste de vazamento);
• Manutenção periódica nas válvulas (limpeza);
• Troca do engate rápido ou do reparo.

PRESSÃO BAIXA SACO DE AR

 

PRESSÃO BAIXA     
SACO DE AR

Quando a pressão do 
saco de ar ficar abaixo 
da tolerância inferior 
(pressão programada 
menos 3 psi) por mais 
de 30 segundos será 
acionado um alarme 
e apresentará uma 
mensagem na IHM.

ATENÇÃO

PRESSÃO BAIXA
SACO DE AR
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Causas: 
• Válvula solenóide com defeito ou suja (carga saco de ar).

Soluções:
• Manutenção periódica nas válvulas (limpeza).

PRESSÃO ALTA SACO DE AR

PRESSÃO ALTA 
SACO DE AR

Quando a pressão do 
saco de ar ficar acima 
da tolerância superior 
(pressão programada 
mais 3 psi) por mais 

de 30 segundos será 
acionado um alarme 
e apresentará uma 
mensagem na IHM.

ATENÇÃO

PRESSÃO ALTA
SACO DE AR
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Causas: 
• Pressão baixa na linha de ar;
• Falta ou defeito da válvula de retenção;
• Válvula solenóide com defeito ou suja (descarga autoclave);
• Vazamentos na vedação da porta;
• Vazamentos na vedação do motor.

Soluções:
• Avaliar a capacidade dos compressores ou possíveis vazamentos na linha de ar;
• Manutenção periódica nas válvulas;
• Troca da borracha de vedação da porta;
• Troca da junta de vedação do motor.

PRESSÃO BAIXA AUTOCLAVE

PRESSÃO BAIXA 
AUTOCLAVE

Quando a pressão da 
autoclave ficar abaixo 
da tolerância inferior 
(pressão programada 
menos 3 psi) por mais 
de 30 segundos será 
acionado um alarme 
e apresentará uma 
mensagem na IHM.

ATENÇÃO

PRESSÃO BAIXA
AUTOCLAVE
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Causas: 
• Válvula solenóide com defeito ou suja (carga da autoclave);
• Mangueira do saco de ar furada;
• Saco de ar furado;
• Engate rápido vazando.

Soluções:
• Manutenção periódica nas válvulas;
• Revisão periódica das mangueiras (teste de vazamento);
• Manutenção periódica nos engates rápidos.

PRESSÃO ALTA AUTOCLAVE

PRESSÃO ALTA 
AUTOCLAVE

Quando a pressão da 
autoclave ficar acima 
da tolerância superior 
(pressão programada 
mais 3 psi) por mais 

de 30 segundos será 
acionado um alarme 
e apresentará uma 
mensagem na IHM.

ATENÇÃO

PRESSÃO ALTA
AUTOCLAVE
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Causas: 
• Válvula solenóide com defeito ou suja (alívio do envelope e vácuo);
• Vazamento no encanamento externo da máquina.

Soluções:
• Manutenção periódica nas válvulas;
• Revisão nas conexões do encanamento externo.

PRESSÃO BAIXA ENVELOPE

PRESSÃO BAIXA 
ENVELOPE

Quando a pressão do 
envelope ficar abaixo 
da tolerância inferior 
(pressão programada 
menos 3 psi) por mais 
de 15 segundos será 
acionado um alarme 
e apresentará uma 
mensagem na IHM.

ATENÇÃO

PRESSÃO BAIXA
ENVELOPE
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Causas: 
• Válvula solenóide com defeito ou suja (carga do envelope);
• Envelope, INNLOP ou mangueira com vazamento;
• Flange da roda danificada;
• Vazamento no engate rápido;
• Falha na montagem/vedação do INNLOP.

Soluções:
• Manutenção periódica nas válvulas;
• Revisão nas conexões do manifould externo;
• Revisão periódica das mangueiras (teste de vazamento);
• Troca dos reparos dos engates;
• Manutenção periódica dos acessórios (envelope e INNLOP).

PRESSÃO ALTA ENVELOPE

ATENÇÃO

PRESSÃO ALTA
ENVELOPE

PRESSÃO ALTA 
ENVELOPE

Quando a pressão do 
envelope ficar acima 
da tolerância superior 
(pressão programada 
mais 2 psi) por mais 
de 15 segundos será 
acionado um alarme 
e apresentará uma 
mensagem na IHM.
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Causas: 
• Em máquinas com aquecimento a vapor:
 • Válvula de entrada de vapor pode estar suja ou danificada;
 • Purgador com mal funcionamento;
 • Registro de entrada de vapor fechado;
 • Caldeira com temperatura abaixo do ideal;
 • Ventilação insuficiente.
• Em máquinas elétricas:
 • Pode estar com uma bancada de resistência queimada ou danificada;
 • Problemas com o fornecimento de energia (uma das 3 fases desligada);
 • Ventilação insuficiente.

Soluções: 
• Manutenção periódica dos equipamentos;
• Manter a pressão da caldeira entre 6 e 7 kgf/cm².

SUPERVISÃO DE AQUECIMENTO

ATENÇÃO

SUPERVISÃO DE
AQUECIMENTO

SUPERVISÃO DE 
AQUECIMENTO

Quando o intervalo de 
tempo de aquecimento 

for superior ao 
programado.
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Causas: 
• Em máquinas com aquecimento a vapor:
 • Válvula de entrada de vapor pode estar suja ou danificada;
 • Purgador com mal funcionamento;
 • Registro de entrada de vapor fechado;
 • Caldeira com temperatura abaixo do ideal.
• Em máquinas elétricas:
 • Pode estar com uma bancada de resistência queimada ou danificada;
 • Problemas com o fornecimento de energia (uma das 3 fases desligada).

Soluções: 
• Manutenção periódica dos equipamentos;
• Em caso de emergência utilize de forma controlada o by-pass;
• Manter a pressão da caldeira entre 6 e 7 kgf/cm².

TEMPERATURA BAIXA

ATENÇÃO

TEMPERATURA
BAIXA

Observação

Esse alarme não será exibido antes que a temperatura alcance o valor programado.

TEMPERATURA BAIXA

Quando a temperatura 
ficar por mais                

de 10 segundos abaixo 
da tolerância inferior                       

(temperatura 
programada -3°C).
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Causas: 
• Em máquinas com aquecimento a vapor:
 • Válvula de entrada de vapor pode estar suja ou danificada;
 • By-pass aberto;
 • Relé de controle da temperatura colado.
• Em máquinas elétricas:
 • Relé de controle da temperatura colado;
 • Contatoras coladas.

Soluções: 
• Manutenção periódica dos equipamentos.

TEMPERATURA ALTA

TEMPERATURA ALTA

Quando a temperatura 
ficar por mais               

de 10 segundos acima 
da tolerância superior                    

(temperatura 
programada +3°C).

ATENÇÃO

TEMPERATURA
ALTA
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Causas: 
• Compressores mal dimensionados para os equipamentos da reformadora;
• Válvula de retenção e/ou solenoide de entrada de ar danificadas;
• Excesso de vazamento na linha de ar;
• Regulador de pressão da rede mal calibrado;
• Bitola da tubulação inferior (baixa vazão).

Soluções: 
• Manutenção periódica dos equipamentos;
• Redimensionar a capacidade dos compressores;
• Redimensionar tubulação.

PRESSÃO BAIXA NA LINHA

PRESSÃO BAIXA                
NA LINHA

No momento que for 
pressurizado o saco 
de ar e a autoclave              

e o Master identificar 
que a pressão da linha 

está mais baixa que                                
a pressão atual,                                 
soará um alarme                       

e uma mensagem 
aparecerá na IHM.

ATENÇÃO

PRESSÃO BAIXA
NA LINHA
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Vipal Borrachas
 

Central de Atendimento Vipal Borrachas
Av. Severo Dulius, 1395 | 8º andar

Bairro São João | Porto Alegre | RS | CEP 90200-310
Tel.: Para Capitais: 3004-0505 | Demais Localidades: 0800 707-0505

www.vipal.com.br | vipal@vipal.com.br
 

Regional Nordeste: regionalnordeste@vipal.com.br
Regional Norte: regionalnorte@vipal.com.br

Regional Centro-Oeste: regionalcentrooeste@vipal.com.br
Regional Sul: regionalsul@vipal.com.br

Regional Sudeste: regionalsudeste@vipal.com.br
 

Departamento de Negócios Internacionais

www.vipal.com | sales@vipal.com
Tel.: +55 51 3205.3050 | Fax: +55 51 3205.3051


