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Máquina de Tingir Fio   

 
 
 
 

DAMABEL 

 



MÁQUINA DE TINGIR FIO 
 

• É composta por um depósito de tingimento – Autoclave, um tanque de recuperação e um tanque de adição de produtos 
(balseiro). 

• O depósito de tingimento é composto por uma virola soldada a um fundo copado tipo decimal e um aro para colocação 
da junta de vedação suportada por três pernas, uma tampa (um fundo copado tipo decimal e um aro) e um aro de fecho 
rápido. 

• O depósito de recuperação é composto por uma virola soldada a um fundo cónico rebordado suportada por três pernas, 
uma serpentina de lavagem das paredes interiores e uma serpentina de aquecimento. 

• O tanque de adição de produtos é formado por uma virola soldada a um fundo cónico rebordado e uma serpentina de 
lavagem das paredes interiores, fixado ao tanque de recuperação. 

• O principal material utilizado é o aço inoxidável AISI 316. 
• A sua construção segue o estabelecido no código de cálculo AD-Merkblätter. 
• Têm capacidade para tingir bobines de fio - 20 a 600Kg de fio - com relações de banho desde 1:6 a 1:10, temperatura 

até 135ºC e pressão até 4,5 bar (Kg/cm2). 
 

Características Técnicas: 
 
• Bomba de circulação de banho (axial ou centrífuga). 
• Bomba doseadora de produtos. 
• Serpentina de aquecimento/arrefecimento de banho no autoclave. 
• Serpentina de aquecimento do banho no tanque de recuperação. 
• Cilindro pneumático de elevação da tampa. 
• Cilindro de segurança do fecho da máquina (opcional). 
• Diversas válvulas de água, vapor e ar comprimido, 2 sondas de nível e sonda de temperatura, 3 pressostatos, manómetro 

(1 a 9 bar) e nível magnético DN20. 
• Quadro eléctrico com estrutura em Aço Inox, equipado com controlador de processos ( setex / ou outros) e preparado 

para o tingimento totalmente automático  ou manual. 
 
 

Material Tempo (Médio) Temperatura (ºC) Pressão (BAR) 
Algodão 6 horas 45 a 80 4 
Poliester 2,5 horas 130 4,5 
Acrílico 2,5 horas 104 4 

Poliester / Algodão 8,5 horas 130 / 45 a 80 4 / 4,5 
Acrílico / Algodão 8,5 horas 104 / 45 a 80 4 / 4,5 

 
Dimensões e Pesos: 
 

A
D

C
B

 
 

Modelo A B C D Peso (Kg) 

MTF020 1700 1300 1350 2000 550 

MTF050 2200 1310 1360 1690 620 

MTF100 2200 1670 1720 2140 950 

MTF150 2300 1800 1830 2250 1170 

MTF200 2400 1900 1970 2430 1420 

MTF300 2500 2050 2060 2600 1650 

MTF400 2600 2200 2270 2800 1810 

MTF600 2800 2510 2580 3170 2030 
 
Dimensões em milímetros.  

 


