máquinas para tingir fitas
em processo contínuo
Modelo mtf-B

DESCRIÇÃO GERAL
Máquinas de Produção para o
tingimento e o acabamento de uma
a dezesseis fitas elásticas ou rígidas
em processo contínuo.
Produz até 20.000 metros de fitas
(poliéster, poliamida e algodão)
tingidas e/ou acabadas por hora,
com processo Thermosol de ar
quente ou vaporização Pad-Steam.
Possui controle automático de
tensão para as fitas.
Velocidade de transporte é de
2 - 40 m/min.
Larguras de fitas: de 3 mm até 450mm.
Aquecimento das câmaras de secagem e termofixação é elétrico, a óleo térmico ou a gás. Lavadeira aquecida a vapor.
As máquinas são construídas em módulos de aço inoxidável com: painel de comando, alimentador, foulard de impregnação,
tanque de adição, câmara vaporizadora e/ou termofixadora, lavadeira com várias caixas de lavagem, foulard de acabamento,
câmara secadora e/ou secador de tambor, retirada de fitas e calandra.
Os módulos podem ser adquiridos individualmente para acoplamento em máquina já existente, ou como máquina completa.

Construção Modular
Projetos especiais
personalizados conforme
consulta:
Máquina para laminado com
adesivo em fitas de velcro

Sample Swiss Perfection
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Máquinas de Produção disponíveis em diversos tamanhos e diferentes composições de acordo com a capacidade desejada. As
máquinas são compostas de vários módulos, todos controlados através do painel de comando e controlador touch screen IHM,
o qual se mantém separado do resto da máquina para evitar contato com água, banhos e produtos químicos do processo. Os
diversos módulos são combinados de acordo com o processo de tingimento e/ou acabamento e o material das fitas (poliéster,
poliamida, algodão, etc.).
O controle de tensão das fitas durante o transporte é automático, feito através de braços compensadores de acionamento
pneumático e inversores de frequência. Portas grandes de vidro duplo permitem fácil acesso e boa visualização do interior dos
armários.
As máquinas são construídas todas em aço inoxidável, e podem ser montadas de forma espelhada. Para fitas pesadas as máquinas
são reforçadas.

Exemplo de Máquina com Layout Standard de Módulos:

Pos. 07

Pos. 04
Pos. 01

Pos. 02
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Pos. 06

Pos. 03

Pos. 01 - Opções de Alimentação de Fitas na entrada da máquina:

Batedor simples
com aspa para soltar as fitas.

Pos. 05

J-Box
acumulador de fitas com aspa, sensores de
segurança e alarme indicando falta de fitas
ou nó nas fitas.

Alimentador positivo de fitas
com controle de tensão individual para cada
fita e alarme indicando falta de fitas ou nó
nas fitas, além de aspa para soltar as fitas
(recomendado para fitas elásticas).

Opcional:
Controlador Touch Screen IHM para operação e visualização fácil da máquina.
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O painel de comando vertical fica separado da máquina para evitar problemas com
umidade e vapor. É construído em aço carbono com pintura (em pó) eletrostática,
contendo todos os comandos, controladores e inversores de freqüência da máquina.

Pos. 02 e 05- Foulares de impregnação para tingimento e acabamento:
Painel com chaves de comando manual.

Foulard com 2 (ou 3) rolos de diâmetro 110mm revestidos com borracha nitrílica
de dureza 50-55 shore A. Acionamento pneumático com chave, regulador de
pressão e manômetro. Tina com rolos de imersão removíveis para facilitar a
limpeza. O moto-redutor de acionamento é acoplado diretamente ao eixo do
foulard. O modelo com 3 rolos serve para uma impregnação mais intensa.
Opcionais: Corpo morto para tina, e Espaçadores para ajuste de distância
micrométrico entre rolos espremedores.

Módulos adicionais (opcionais) para a máquina:
Tanques de alimentação
para a tina de impregnação do foulard, com controle de nível
do banho na tina.
Tanques podem ser de plástico ou aço inoxidável, com ou sem
agitador.
Pré-secador InfraVermelho opcional (IR)
com
resistências
infravermelhas,
que
desligam
automaticamente
no
caso
de parada de transporte da
máquina para não queimar as
fitas. Pode trabalhar com meia
potência, ou potência total.
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Pos. 03 - Novos Armários Secadores, Termofixadores e Vaporizadores:
Armários de aço inoxidável disponíveis em vários tamanhos para as
diversas necessidades de produtividade. Possuem cilindros superiores
acionados por moto-redutor enquanto os cilindros inferiores são
acionados por corrente que passa pelos cilindros superiores, em sistema
mestre-escravo, para evitar a perda de elasticidade das fitas devido
ao transporte dentro dos armários. Todos os cilindros são de aço
inoxidável, apoiados em mancais com rolamentos. Separadores de fitas
removíveis de aço inoxidável para o uso de fitas com várias larguras.
Porta grande de vidro duplo para visualização do processo e fácil acesso.
Novo sistema de compensadores com ajuste
pneumático através de IHM no painel para o
controle de tensão das fitas.

Armário Vaporizador Econômico
(Modelo PSE) Utilizado para o processo de vaporização PadSteam com injeção direta de vapor (ou com banho-maria
aquecido por serpentinas de vapor indireto - opcional).
Superaquecimento do vapor é feito através de resistências
elétricas e serpentinas de vapor. Teto, paredes e entrada das
fitas são aquecidos por serpentinas de vapor especiais para
evitar a condensação do vapor. Torre de escape de vapor.
Selo d‘água na saída das fitas com volume de água controlado
por sensor de nível e transbordo.

Armário Secador & Termofixador
Armário de ar quente (modelo SEC) com ventilação forçada
e temperatura máxima de 210°C para a secagem das fitas
e a termofixação dos corantes (Thermosol). Aquecimento
elétrico com resistências ou a gás (GLP ou gás natural) ou com
serpentinas de óleo térmico. Possui ventilador potente para a
distribuição e recirculação do ar, além de um exaustor na parte
superior do armário, utilizado para a retirada da umidade e do
óleo queimado proveniente das fitas.
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Dois Armários Thermosol
para obter produtividade maior.

Novo Armário Universal
Termofixador (Secador) e Vaporizador (modelo PSESEC), sendo
uma combinação dos dois armários descritos acima, porém com
vaporização dinâmica, permitindo tanto o processo de ar quente
Thermosol como o processo de vaporização Pad-Steam. Para a
vaporização há uma leve circulação de vapor através de ventilador
que reduz sensivelmente o tempo de permanência no armário.
Unidade de pré-tratamento de vapor garante qualidade de vapor
mais úmido elevando solidez das cores. Primeiro cilindro superior
aquecido com controle de potência. Armário possui carenagem
de proteção atendendo às novas diretrizes da norma NR12.

Lavadeira (Modelo LAV) construída inteiramente em aço inoxidável com caixas maiores para mais eficiência de lavagem.
Cada caixa possui um foulard vertical com 2 rolos espremedores, revestidos de borracha nitrílica com dureza de 85 Shore A.
Um compensador com sensor de fim de curso controla a velocidade e a tensão das fitas desligando o transporte em caso de
tensão excessiva das fitas.
A pressão dos rolos espremedores é acionada através de pistões pneumáticos e controlada por meio de um manômetro e
regulador de pressão individual.
Os cilindros superiores são acionados, enquanto os inferiores correm livres.
O aquecimento das caixas é feito com vapor indireto através de serpentina, com controle manual, sensor de temperatura e
indicação de temperatura analógica na própria caixa de lavagem. Há também injeção de vapor direta acionada manualmente.
Opcional: controle automático de temperatura através de válvulas e purgador com controle digital no painel.
As caixas são instaladas em cascata, possibilitando o contra fluxo da água, tal que a água mais limpa das últimas caixas de
lavagem vem para as primeiras, economizando assim água, energia e produtos químicos. Cada caixa possui controle individual
para entrada de água, dreno e transbordo operados manualmente.
Há uma alimentação de água adicional sincronizada com o transporte, cujo volume de água é controlado por meio de um
rotâmetro (medidor de fluxo), sendo que a água pode ser direcionada para qualquer uma das caixas.
Novo sistema de compensadores com ajuste pneumático através de IHM no painel para o controle de tensão das fitas.
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Pos. 04 - Lavadeira com até 8 caixas de lavagem:

Pos. 05 - Módulos adicionais opcionais

Dispositivo a vácuo
com bomba de 4 CV e
tubo condensador de
água para remover a
água das fitas após a
lavadeira.
Modelos sob consulta.

Foulard de impregnação
para acabamento com 2 (ou
3) rolos de diâmetro 110mm
revestidos com borracha nitrílica
de dureza 50-55 shore A.
Acionamento pneumático com
chave, regulador de pressão
e manômetro. Tina com rolos
de imersão removíveis para
facilitar a limpeza. O motoredutor de acionamento é
acoplado diretamente ao eixo
do foulard.
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Pos. 06 - Secadores:
Armário Secador de ar quente em vários tamanhos (modelo SEC)
Com ventilação forçada e temperatura máxima de 210°C, aquecido através de
resistências elétricas e ventilador para a distribuição e recirculação do ar.
Opcional: aquecimento a gás (natural ou GLP) ou óleo térmico.
Possui um exaustor na parte superior do armário, utilizado para a retirada da umidade.
Os cilindros superiores são acionados por moto-redutor enquanto os cilindros inferiores
são acionados por corrente que passa pelos cilindros superiores, em sistema mestreescravo, para evitar a perda de elasticidade das fitas devido ao transporte dentro
do armário. Todos os cilindros são de aço inoxidável, apoiados em mancais com
rolamentos. Separadores de fitas removíveis de aço inoxidável para várias larguras de
fitas. Porta grande de vidro duplo para visualização do processo e fácil acesso.

Pos. 07

Pos. 07 - Retirada de Fitas:

Pos. 08

A Retirada de fitas (modelo RET) pode ser acoplada no
secador, ou montada como módulo a parte com resfriador.
Possui um foulard vertical com 2 rolos apoiados em rolamentos
de aço, revestidos de borracha nitrílica com dureza de 85 Shore
A e acionados por um motor redutor.
A pressão dos rolos do foulard é acionada através de pistões pneumáticos
e controlada por manômetro e regulador de pressão. Além do foulard
possui dois ou três pares de cilindros ou aspas acionados pelo motor
do foulard por meio de correia redonda. Um compensador controla a
velocidade e a tensão das fitas, desligando o transporte em caso de
tensão excessiva das fitas. Junto ao foulard há um pega-rolão para
evitar que fitas enrolem no foulard e barra anti-estática para reduzir a
eletricidade estática das fitas na saída.

Pos. 06

Secador de tambor (modelos SEC-CIL)
Vários modelos de secadores com diferentes números e tamanhos de
tambores, confeccionados em aço inoxidável.
Aquecimento pode ser a vapor ou a gás.
No caso de aquecimento a vapor os tambores utilizam juntas
rotativas para a vedação e mergulhadores para a remoção do vapor
condensado.
Opcional: Controle de temperatura por sensor de temperatura infravermelho.
Os tambores são acionados por motor redutor. Um compensador na
entrada dos tambores controla a tensão das fitas.
Retirada com foulard na saída puxa as fitas para distribuição em
caixas.
DADOS TÉCNICOS DOS MÓDULOS:
Modelo de máquina (largura de rolos):

MTF-J-B 200mm

MTF-B-350mm

MTF-B-500mm

para até 8 fitas

para até 12 fitas

para até 16 fitas

2 ou 3 rolos

2 ou 3 rolos

2 ou 3 rolos

9 kW

18 kW

24 / 34 lW

Módulos:
Alimentador Positivo de Fitas e J-Box
Foulard de impregnação
Pré-Secador Infra-Vermelho
Armário Termofixador (conteúdo de fitas)

23 / 29 / 48 / 60 m

35 / 48 / 60 m

35 / 48 / 60 m

Armário Vaporizador (conteúdo de fitas)

23 / 29 / 48 / 60 m

35 / 48 / 60 m

35 / 48 / 60 m

Armário Universal (Termofixador & Vaporizador)

23 / 29 / 48 / 60 m

35 / 48 / 60 m

35 / 48 / 60 m

Lavadeira

2 / 4 / 6 / 8 caixas

1 - 8 caixas

1 - 8 caixas

Secador de Ar Quente (conteúdo de fitas)

23 / 29 / 48 / 60 m

35 / 48 / 60 m

35 / 48 / 60 m

2 - 4 tambores

2 - 8 tambores

2 - 8 tambores

Secador de Tambor
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Outros modelos e medidas sob consulta.

www.mathis.com.br

Exemplo de Layout com medidas de Máquina Universal Standard:

11268

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

1
2
3
4

-

Acumulador J-Box
Alimentador Positivo
Foulard de Impregnação
Armário Universal (Thermosol/Pad-Steam)

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

5
6
7
8

-

Lavadeira com seis caixas
Foulard de Acabamento
Armário Secador de ar quente
Retirada de Fitas com Resfriador

Máquina para Acabamento de fitas ou
para Tingimento de Cores Claras apenas (PES / PA):
com impregnação e secagem com termofixação apenas,
sem lavagem e secagem ao final.
Máquina usada para processos que dispensam a lavagem.
Permite que sejam acrescidos outros módulos de máquina
futuramente para compor uma máquina completa para
tingimento de qualquer tipo de cor.

Calandra (CAL-B)
Calandra para o acabamento de fitas mediante pressão,
calor e fricção de superfície. Calandra composta por
dois cilindros de aço carbono revestidos com cromo
duro retificado, aquecidos por resistências elétricas de
5kW.
Temperatura aproximada de
240°C. Possui retirada de
fitas com foulard vertical de
2 rolos e aspas na saída.

Equipamentos para o
Desenvolvimento
de Cores de Fitas:

Engomadeira (MTF-GO-B)
com foulard de impregnação,
tambor aquecido a gás (ou
elétrico), e retirada de fitas
com aspa.

Mini Foulard
para amostras
de fitas
Mini-FOU-B

Mini Rama (210ºC)
e Vaporizador
(110ºC)
para amostras de
fitas
Mini-DH-B
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Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.
Estrada dos Estudantes, 261
CEP 06707-050 Cotia - SP, Brasil
Tel: 55 (0)11 3883-6777
Fax: 55 (0)11 3883-6750
E-mail: mathis@mathis.com.br

Construção Modular
Projetos especias personalizados sob consulta

DADOS TÉCNICOS
Número de fitas

1 - 16

Largura de rolos

200 mm / 350 mm / 500 mm

Velocidade de transporte

2 - 40 m/min

Temperatura de armário Thermosol

até 210ºC

Temperatura de armário vaporizador

até 110ºC

Temperatura de lavadeira

até fervura (100ºC)

Alimentação elétrica

3 x 220 V ou 3 x 380 V (50 / 60 Hz)

Tipo de Aquecimento para os armários

elétrico, gás, óleo térmico

Módulo de lavadeira contínua
Super-LAV de alta eficiência para fitas.
Reduz o gasto de água de 20% a 40% e
eleva a solidez à lavagem das fitas.
Consumo reduzido de produtos químicos
na lava-gem redutiva das fitas de poliéster,
elevando a produtividade do processo de
tingimento.
Esta lavadeira pode ser colocada em
qualquer máquina de tingir fitas nova
ou usada com largura de rolos 200mm,
350mm ou 500mm.

MTF-GERAL-port 0718

Werner Mathis AG
Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich
Switzerland
Telefon: 41(0)44-852 5050
Telefax: 41(0)44-850 6707
info@mathisag.com
www.mathisag.com

- Máquinas de tingir fitas MODELO mtf-b

Werner Mathis U.S.A. Inc.
2260 HWY 49 N.E./PO Box 1626
Concord N.C. 28026
USA
Phone: +1 704 786 6157
Fax: +1 704 786 6159
usa@mathisag.com

Controlador automático de pH
e Redox
Sistema CPH-B para a medição e
controle de pH e condutividade dos
banhos de tinturaria até 90ºC em
chão de fábrica. (Condutividade
indica a quantidade de sais.)
Bombas de dosagem de ácido e
álcali para o controle automático
de pH.
Opcional: dosagem de sais (em solução) para o controle de
condutividade.

Mathis (India) Pvt. Ltd.
No.01, Shreeji Arcade,
1st Floor, Opp. Nitin Co.
Almeida Road,
Thane – 400 602
India
Phone/Fax +91 22 25385472
india@mathisag.com

Representante:

