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Resumo: Na indústria têxtil se atribui a perda de 

elasticidade e ruptura dos fios elastanos em malhas com 

poliéster à degradações no tingimento a 130ºC. Por isso, 

o tingimento é feito a 120°C, causando restrições nas 

cores e na solidez destes tingimentos. Na fabricação das 

malhas com elastano, o mesmo é tensionado para dar 

elasticidade à malha. A elevada tensão na formação da 

malha gera uma componente mecânica, além das ações 

químicas no tingimento. 

O trabalho pretende elucidar melhor as causas de perdas 

de elasticidade e rupturas do elastano, simulando as 

tensões na malha, o tingimento a 130ºC e a 

termofixação a 195ºC, através da análise das 

propriedades dínamométricas e da técnica de 

espectrofometria (FTIR). 

 

1. Introdução 
O embasamento da estrutura molecular do elastano para 

análises da sua mudança estrutural após os processos de 

malharia e beneficiamento está exposto abaixo. 

  

 
Figura 1 – Caracterização do elastano- poliéter. 

Fonte: Boretos “et al”. 

 

2. Metodologia e Materiais 

Amostras de fio de elastano 40 den, submetidas a 

tensões de 6 a 18 gf foram purgadas, tingidas a 130°C 

por 60’, termofixadas a 195°C por 1 min, simulando 

processos industriais. Testes de dinamometria e (FTIR) 

são as técnicas propostas de avaliação do fenômeno em 

base estatísticas (ANOVA). 

 

3. Resultados 
Resultados iniciais sobre duas bobinas de elastano 

usando a ANOVA mostraram que não há variação de 

propriedades físicas entre as mesmas. 

 Obs.: O aparelho Instron em manutenção não permitiu 

a continuidade destes testes até o presente. 

Testes com o FTIR mostraram que não há alterações 

nas bandas dos principais grupos químicos, entretanto, 

há alterações estruturais de cristalinidade. 

 
Figura 2 – Bandas espectrais (FTIR-ATR) de fios de 

PUE tratados nas tensões de 6 a 15 gf comparadas as do 

PUE purgado original. 

Fonte: ALFIERI, Paulo, 2008. 

 

4. Conclusões 

 
Os testes iniciais mostram alguns pontos: 

 Os processos de tingimento a 130°C por 1 hora 

e de fixação a 195°C, em tensões de 6 e 15 gf 

não resultaram em grandes alterações nas 

bandas, podendo algumas destas terem 

ocorrido pelas variações de massa devido às 

tensões mantidas, também nos testes de FTIR, 

ou ainda pelas mudanças na orientação 

molecular dos grupos (A serem verificados). 

 Nenhuma nova banda foi observada, por 

exemplo, relacionada a grupos (OH) por 

rupturas de ligações éter (-C-O-C-) 

 

5. Referências 

 
AISAKA, N., KAWAKAMI, T. E SHINDO, T., 
Knitting Tension During Weft-Knitting - Journal of 
the Textile Machinery Society of Japan, 
Transactions, Vol.22, No.3, (1969). 
ALFIERI, P. Tecnologia das fibras III - FEI – Depto 

Têxtil, SBC, 2008. 

BORETOS, J. W. - Pure & Appl. Chem., Pergamon 

Press, Cambridge, vol.52. 1980. 

CREORA TECH BULL. - T351 - The dyeing and 

finishing process of fabrics including spandex - 

Hyosung Corp, Korea, Seoul, 2004. 

FOURNÉ, Franz. Synthetic fibers – Hanser Publ, 

Munich, 1998. 

NUNN, D. M. The Dyeing of Synthetic-polymers and 

Acetate Fibres, The Dyers Co Publ., Bradford, 

1979. 

 

Agradecimentos 
Ao Centro Universitário da FEI pelo empréstimo de 

equipamentos.  


