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DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO DE UM MÓDULO ELETRÔNICO DE 

MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PNEU PNEUMÁTICO 

[001] A invenção se refere a pneus equipados com módulos eletrônicos de 

monitoramento removíveis e dispositivo de fixação de tais módulos nos pneus, 

geralmente módulos encapsulados em caixas rígidas. 

[002] Tornou-se muito importante hoje poder ser capaz de controlar as condições 

de funcionamento de pneus pneumáticos, tais como a carga, a pressão interna e a 

temperatura interna, em particular para reduzir o custo dos pneus e maximizar a 

eficiência de um veículo. É claro que tais controles são particularmente interessantes 

sobre os pneus pneumáticos usados em veículos pesados ou usados na engenharia 

civil, que são caros e podem, em alguns casos, ser recuperados. 

[003] Os módulos eletrônicos monitoramento hoje existentes que podem ser 

auto-alimentados ou exigir uma fonte externa de fornecimento de energia são 

susceptíveis de armazenar informações para avaliações futuras e/ou transmitir os 

dados de acordo com a demanda. Note-se que os módulos padrão estão descritos 

na publicação US 4862486, 5218861 e 5573610. Por conseguinte, é importante ter 

acesso ao módulo durante a vida útil do pneu, ou mesmo com a sua reparação ou 

modificação. 

[004] Hoje é preferível, na medida em que o progresso permite, posicionar esses 

módulos no interior do pneu em vez de fora, onde elas estão sujeitas a estresses 

ambientais, tais como as condições climáticas, incidentes nas estradas ou mesmo 

vandalismo ao serem expostos a danos do ambiente, tais como as condições 

meteorológicas, os perigos da estrada ou mesmo vandalismo. 

[005] Para conseguir estabelecer esta fixação removível e igualmente para que 

essa fixação possa ocorrer em serviço pós-venda, algumas soluções foram 

propostas usando-se emplastros adesivos de reparação nos quais uma caixa 

portadora do módulo é inserida de maneira removível. 

[006] O documento publicado EP-0936089 apresenta tais soluções nas quais os 

módulos compreendendo circuitos e baterias de recarga são inseridos nos 

emplastros de borracha semelhantes àqueles utilizados para a reparação e que 

portam um invólucro circular que permite a colocação do módulo no lugar, esses 

emplastros são fixos sob a coroa do pneu por um sistema de auto-vulcanização. 
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Diferentes sistemas de fixação do módulo no invólucro são apresentados como um 

módulo com um anel de bloqueio ou de um segmento para executar enroscando. 

[007] Tais soluções podem, de fato, ser úteis, elas apresentam, no entanto, 

inúmeros inconvenientes. Com efeito, a posição do emplastro abaixo do topo é capaz 

em alguns casos de gerar perturbações magnéticas sobre o módulo associado com 

a presença de chapas de metal, em particular, no topo. Por conseguinte, pode ser 

útil colocar um dispositivo como tal em outras partes do pneu, por exemplo, no nível 

da zona inferior. Ora, a presença de baterias no módulo torna mais pesado e muito 

mais complicado, o que afeta o posicionamento deste último na área inferior do pneu. 

[008] Esta área é, de fato, mais sujeita a deformações que possam afetar 

negativamente o bom desempenho da interface entre o emplastro e o pneu 

pneumático. Este fenômeno é ainda mais acentuado pelo tamanho grande da 

superfície do emplastro portando o módulo que vai gerar uma superfície significativa 

de trabalho no pneu pneumático. Deve notar-se, além disso, que a forma de 

realização apresentada não permite a utilização de um sistema mais convencional 

de reparação com uma goma de ligação com uma colagem a quente que aumenta a 

retenção da interface. 

[009] A invenção tem como objeto pneus pneumáticos e elementos de fixação 

removíveis de módulos eletrônicos de monitoramento capazes de comportar baterias 

que remediam todos os inconvenientes acima mencionados. 

[0010] De acordo com a invenção, o dispositivo de fixação de um módulo 

eletrônico de monitoramento em um pneu pneumático compreende um emplastro 

com mistura de borracha, cuja a superfície destinada a estar em contato com o ar 

apresenta, pelo menos, uma inserção rígida compreendendo uma rosca destinada a 

cooperar com um parafuso portado por um invólucro que carrega o módulo eletrônico 

de monitoramento. 

[0011] A invenção também se refere a um pneu pneumático assim equipado. 

[0012] Outras vantagens e características da invenção aparecerão da leitura de 

um exemplo de realização de um pneu pneumático de acordo com a invenção com 

referência aos desenhos em que: 
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- A Figura 1 é uma representação esquemática de um pneu pneumático sobre 

o qual está fixado internamente um módulo eletrônico de monitoramento de 

acordo com a invenção, 

- A figura 2 é uma vista em corte transversal do dispositivo de fixação do módulo 

representado na Figura 1, 

- A Figura 3 é uma vista em corte do emplastro utilizado no dispositivo de 

fixação representado na Figura 2, 

- A Figura 4 é uma representação em corte do emplastro representado na 

Figura 3 de acordo com uma forma variante de realização. 

[0013] De acordo com a Figura 1, o pneu pneumático 1 tem no seu revestimento 

interior 1 O um módulo eletrônico de monitoramento sustentado por um dispositivo de 

fixação 11. 

[0014] Este dispositivo de fixação 11 compreende um emplastro de reparação 

12 fixado ao pneu pneumático e um invólucro 13 que contém o módulo eletrônico e 

fixado sobre o emplastro 12. 

[0015] Não será aqui descrito o conteúdo eletrônico do invólucro, que não é 

objeto da invenção, apesar de notar-se que, no exemplo descrito aqui, trata-se de 

um módulo que compreende baterias recarregáveis que representam certos espaço 

físico e peso. No entanto, conforme detalhado a seguir, este tipo de módulo não se 

limitará o alcance da invenção à esta única realização. 

[0016] São descritos a seguir com mais pormenor o dispositivo de fixação e o 

seu método de fabricação, com referência às figuras 2,3 e 4. 

[0017] Vamos usar as mesmas referências para os mesmos elementos que 

figuram nas variantes de realização do emplastro das figuras 3 e 4. 

[0018] Como mostrado na Figura 2, o invólucro 13 possui dois ressaltos de 

fixação 131 e 132 do emplastro 12 por meio de dois parafusos 14 e 15 para ser 

enroscado no emplastro 12, porcas 16 e 17 que cooperam com os referidos 

parafusos de retenção na posição do invólucro 13 em relação ao emplastro 12. 

[0019] O emplastro 12 será descrito mais precisamente em referência à figura 

3. O emplastro 12 tem dois alojamentos 121 e 122 de recepção de insertos 18 e 19 

de forma troncônica que apresentam em seu centro uma rosca 181 e 191 destinada 
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a cooperar com parafusos 14 e 15. A ligação entre o emplastro 12 feito de mistura 

elastomérica e os insertos é feita por colagem, no entanto a forma afunilada das 

inserções impede que os últimos corram o risco de se separar do emplastro, sob 

certas tensões. 

[0020] O contorno do emplastro segue as formas troncônicas das inserções 18 

e 19, o que permite ao emplastro, pela forma particular que adota, agir frente ao 

invólucro 13 como um batente amortecendo tensões e deformações sofridas pelo 

pneu pneumático e, por conseguinte, pelo emplastro. Esta disposição torna possível, 

em particular, posicionar o dispositivo de fixação 11 na zona inferior do pneu como 

mostrado na Figura 1, mas também em qualquer outra posição no interior do pneu 

pneumático. 

[0021] A superfície exterior 120 do emplastro que irá ficar livre uma vez que o 

emplastro instalado no pneu pneumático é recoberto com um revestimento feito de 

borracha de butila para reter a sua vedação em face notadamente de gases e da 

oxidação. O conjunto do emplastro 12 pode ser inteiramente feito de borracha de 

butila ou ser formado no centro do emplastro por outras misturas elastoméricas. 

[0022] Conforme claramente visto na Figura 3, a superfície 182, 192, 

respectivamente as bases de insertos de menor diâmetro 18, 19 não está em contato 

com o ar, mas em contato com a camada de borracha de butila. 

[0023] A natureza deste inserto é escolhida para apresentar tanto uma boa 

aderência com a borracha como uma boa rigidez e assim estes insertos podem ser 

feitos de nylon (marca registada), bronze ou latão. A escolha do metal, no caso de 

um inserto metálico é, de fato, limitada para não gerar campo magnético que possa 

interferir com o módulo_ 

(0024] Pode-se prever a presença no emplastro 12 de um tecido 20 tal como 

tecido de rayon para dar-lhe rigidez adicional. 

[0025] Na Figura 3, o emplastro 12 está em contato com um tecido de poliéster 

21 que vai ser removido durante o uso, como emplastros de reparação mais 

convencionais, com uma goma de ligação para ser fixada ao pneu pneumático. Um 

adesivo auto-vulcanizante pode também ser proporcionado para ligação com o pneu 

pneumático, dependendo, no entanto, da posição escolhida do emplastro em relação 
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ao pneu pneumático, podendo ser vantajoso manter o sistema a quente com a goma 

de ligação que melhora a retenção da interface emplastro-pneu pneumático. 

[0026] O emplastro pode ser feito por moldagem a quente dos insertos dentro 

de um molde, no caso em que se escolhe uma mistura de borracha para a fabricação. 

Também pode ser realizado um empilhamento de produtos à frio em um molde e 

depois prosseguir com um cozimento. 

[0027] A figura 4 representa uma forma de realização alternativa do emplastro 

12' que tem um único inserto 18' portando a rosca 181'. Este emplastro com um único 

inserto pode ser suficiente, especialmente se considerar um módulo sem bateria, 

portanto, mais compacto e leve. O parafuso de fixação da caixa com o emplastro 

pode, em tais casos, ser diretamente solidário à caixa. 
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REIVINDICAÇÓES 

1) DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO DE UM MÓDULO ELETRÓNICO DE 

MONITORAMENTO DAS CONDIÇÓES DE PNEU PNEUMÁTICO, o dito dispositivo 

de fixação (11) que compreende um emplastro (12} feito de mistura de borracha, cuja 

a superfície destinada a estar em contato com o ar apresenta, pelo menos, um 

elemento de inserção rígido (18, 19) compreendendo um rosqueamento (181, 191) 

destinado a operar junto com um parafuso { 14,15 ), caracterizado pelo fato de que 

um ressalto de fixação (131, 132} suportado por um invólucro (13) que carrega o 

módulo eletrônico de monitoramento coopera com o referido parafUso (14, 15) para 

a sustentação em posição do invólucro (13) em relação ao emplastro .. 

2) Dispositivo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o 

inserto (18, 19) tem uma forma troncõnica de modo a que a sua base de menor 

diâmetro está disposta no lado oposto à superfície de contato da inserção com o 

pneu pneumático. 

3) Dispositivo de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que a 

forma exterior do emplastro (12) segue a do inserto do painel (18,19). 

4) Dispositivo de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado 

pelo fato de que o inserto (18,19} é feito de bronze. 

5) Dispositivo de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado 

pelo fato de que o inserto (18,19) é feito de nylon. 

6) Dispositivo de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado 

pelo fato de que o inserto (18, 19) é feito de latão. 

7) Dispositivo de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6, caracterizado 

pelo fato de que o emplastro {12) porta dois insertos {18, 19), a forma exterior do 

emplastro (12) segue aquela dos dois insertos de modo que o emplastro é um 

batente em relação ao invólucro (13). 

8) Dispositivo de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 7, caracterizado 

pelo fato de que o emplastro (12} compreende um tecido de reforço (20). 

9) Dispositivo de acordo com a reivindicação 8, caracterízado pelo fato de que o 

tecido de reforço (20) é constituído por rayon. 
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1 O) Dispositivo de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 9, caracterizado 

pelo fato de que a superfície (130) do emplastro (12) destina-se a estar em contato 

com o ar é coberta com uma camada impermeável aos gases. 

11) Dispositivo de acordo com a reivindicação 1 O, caracterizado pelo fato de que o 

revestimento impermeável a gás é formado por uma borracha de butila. 

12) Pneu caracterizado pelo fato de que compreende um dispositivo para a fixação 

de um módulo eletrônico de monitoramento conforme definido em qualquer uma das 

reivindicações 1 a 11. 
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