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Sistemas de Lubrificação Spray®
Os Sistemas de Lubrificação Spray® fornecem um método altamente eficiente de aplicação de
lubrificantes e fluidos de proteção contra corrosão. Além de lubrificar discos, bobinas, trechos de
tubulação e ferramentas de prensagem e moldagem, ferros e barras também podem ser tratados.

Bicos para o Tipo P400:
Sabemos o quanto é importante reduzir os custos de produção. Nossa liderança mundial em
tecnologia de pulverização pode ajudá-lo a operar de forma mais eficiente e a economizar
recursos valiosos. O controle preciso de aplicações para pulverização pode reduzir o consumo de
óleo em até 90%, além de eliminar a limpeza demorada das peças.

Diferenças Funcionais

Os bicos são controlados a ar e todos os circuitos podem
ser controlados de maneira independente. Isso permite
o controle exato e a repetibilidade da medição do óleo
circulado, fornecendo controle total da quantidade aplicada
e da espessura da camada de óleo/lubrificante.

Benefícios

Tipo L210

Tipo P400

• Para meios de baixa
viscosidade

• Para todos os tipos de meios
de viscosidade (até 600 cSt.)

• A medição exata de lubrificante garante repetibilidade absoluta:
L210: divisão precisa de bombas
P400: controle preciso da pressão do ar

• Bicos para pulverização sem
ar (pulverização hidráulica)

• Bicos pulverizadores por
atomização do ar misto externo

• Distribuição ideal do fluido lubrificante na bobina (parte superior,
parte inferior e laterais)
• Fácil manutenção devido aos cilindros de levantamento pneumático

Os dois sistemas consistem em uma unidade base e em um
lubrificador de bobina. Uma unidade de filtro opcional evita
que o ar com óleo polua o ar dos arredores.

• Montagem rápida e fácil

A unidade base consiste em uma bomba de diafragma
operada a ar, que retira o fluido lubrificante do recipiente por
meio de um filtro de sucção. O lubrificante é impulsionado
pelas linhas até os bicos pulverizadores montados no
lubrificador da bobina, usando baixa pressão. Jatos duplos de
ar distribuem o lubrificante sobre o objeto a ser trabalhado em
uma película uniforme.

• Instalação opcional de bicos adicionais para lubrificação local de
pontos críticos

O lubrificador de bobina é uma solução eficaz para a
lubrificação de faixas em prensas automáticas. A resistente
estrutura feita em aço inoxidável também suporta cargas
pesadas. Para larguras de faixas entre 100 – 1.600 mm.
Cilindros de levantamento pneumático abrem o lubrificador
da bobina (versões fixas também estão disponíveis). O
lubrificador de bobina é ajustado com uma linha de retorno,
com um filtro opcional.
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O sistema de lubrificação P400 usa bicos pulverizadores
por atomização a ar para aplicar meios de alta viscosidade
(mais de 600 cSt). Todos os bicos possuem uma agulha
que abre e fecha o bico precisamente a cada pulsação do
pulverizador e que limpa qualquer resíduo ou detrito no
orifício de forma eficaz.

• Não cobre com névoa nem polui o ambiente de trabalho

Bicos para o Tipo L210:
O sistema de lubrificação L210 usa bicos
para pulverização sem ar para aplicação
de meios de baixa viscosidade. Em virtude
de seu padrão de pulverização plana, os
bicos cobrem uma largura substancial e,
por isso, são bastante econômicos.

Unidades Combinadas P400/L210:

• Válvulas solenoides direcionam o fluxo de retorno de lubrificantes
diferentes para o recipiente apropriado
• Quantidades excedentes de óleo lubrificante são devolvidas ao
recipiente de fornecimento

Solução perfeita tanto para óleos como para emulsões de alta
viscosidade (para extrações profundas, por ex.), como óleos
leves ou quando evanescentes voláteis forem utilizados.

• Os recipientes não são pressurizados e podem ser abastecidos
durante a operação

As unidades trabalham de forma independente umas das
outras, sem misturar os lubrificantes.

• Filtros eficazes de fluxo completo asseguram que nenhum
contaminante entre na bomba ou nos bicos

O controle simultâneo das duas unidades reduz
significativamente os tempos de montagem, facilitando
o trabalho da equipe.

• Fácil comutação entre diversos lubrificantes

www.spray.com.br

www.spray.com.br
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Sistema de Lubrificação Spray® L210

Temporizador e Unidade de Controle

Extensões de alimentação acima de 100 mm exigem diversas pulsações de
lubrificação por golpe. O temporizador/unidade do contador T100 permite até 10
pulsações de lubrificação por segundo.

Bico Pulverizador
Lubrificador de bobina - 1.500 mm de largura com 10 bicos pulverizadores e cilindros de levantamento.

Prensas de alta velocidade ou aplicações semelhantes não exigem pulsação de
lubrificação para cada golpe. A unidade de controle T100 apresenta um contador
de pré-seleção que aciona uma pulsação de lubrificação quando o número
selecionado de golpes é atingido. Esta característica é particularmente útil para
aplicações de formação de cilindros, para garantir a lubrificação constante
independentemente da velocidade da lâmina/tira.

Bico para pulverização no
lubrificador de bobina

Lubrificador de bobina - 200 mm de largura com 2
bicos pulverizadores e cilindros de levantamento.

Bicos Adicionais

Lubrificadores de Bobina

A lubrificação de pontos críticos como, por exemplo, uma ferramenta de puncionagem única, pode ser acessada utilizandose bicos adicionais. Os bicos são disponibilizados com um pé
magnético, que pode ser montado diretamente em qualquer
base ou facilmente construído em uma ferramenta. Para criar
um padrão de pulverização apropriado, é disponibilizada uma
grande variedade de insertos de bicos com jato sólido, bem
como padrões de pulverização côncava ou totalmente cônica
e diversos ângulos de pulverização. Bombas e bicos adicionais
podem ser facilmente retroajustados.

O lubrificador de bobina é posicionado entre o alimentador
e a prensa. Nele, o lubrificante é distribuído pela lâmina de
forma uniforme. O excesso de óleo é contido no lubrificador
de bobina e retorna ao recipiente de fornecimento, evitando
a contaminação do ambiente. Os bicos para pulverização cobrem, de forma uniforme e econômica, toda a largura da faixa.
É possível projetar lubrificadores de bobina para uma ampla
variedade de larguras. Cilindros de levantamento pneumático
abrem o lubrificador de bobina para fins de manutenção ou
para alimentação da lâmina.
Mediante solicitação, eles também podem ser fabricados em
uma configuração fixa.

Para reter o óleo no lubrificador, escovas são afixadas na
entrada e na saída. Para uma distribuição otimizada do fluido
lubrificante na lâmina, é possível equipar os lubrificadores
com unidades “strike-off”sob carga de molas nas saídas.

Filtro de linha de retorno

Para evitar a contaminação do fluxo de retorno, é instalado
um filtro na linha de retorno do óleo, que retém a carepa de
laminação e a sujeira.
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Unidades de Base

Bomba L210

O tipo L210 é uma bomba de alta pressão projetada para a
aplicação de fluidos de baixa viscosidade. A graduação de
cada bomba permite a medição precisa da quantidade de
lubrificante aplicada em cada ponto de lubrificação.

www.spray.com.br

As unidades de base estão disponíveis em diversos tamanhos,
com recipientes de 0,5 a 35 litros. Quando são usados
diferentes tipos de lubrificantes, vários recipientes podem ser
instalados. Válvulas eletromagnéticas direcionam o fluxo de
retorno do lubrificante excedente até o recipiente apropriado.

www.spray.com.br
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Sistema de Lubrificação Spray® P400
Separador de Óleo
em Suspensão
(névoa)

Um separador de óleo em
suspensão (névoa) garante
que não ocorra vazamento
de óleo de pulverização.
Esse separador mantém a
área adjacente seca e limpa.
Pelo separador também
se evita que aerossóis
danosos escapem para o
ar ambiente. Essa limpeza
melhora consideravelmente
a qualidade do ar no
ambiente de trabalho.

Sistema de Lubrificação P400

Aplicador PF250/3

Aplicador PF250/3 para fio inoxidável. O sistema P400 é
altamente flexível e pode ser adaptado a muitas aplicações
diferentes.

Os sistemas de lubrificação P400 são usados
principalmente para a aplicação de lubrificantes de alta
viscosidade. A flexibilidade de aplicação do sistema é ainda
mais acentuada pela possibilidade de aplicação de uma
película bastante fina e uniforme de lubrificante. O controle
preciso da lubrificação é essencial, especialmente para
aplicações de embutimento profundo.
Quando utilizado em combinação com um controlador de
pulverização potente, o manuseio do método é disponibilizado
para assegurar uma produção ideal e sem falhas.

Unidade de Base

Muito comumente, a unidade da base é equipada com um
recipiente de 35 litros para lubrificante. Se forem necessários
múltiplos lubrificantes, o sistema também pode ser equipado
com dois, três ou mais recipientes. O recipiente apropriado
pode ser definido utilizando-se um comutador selecionado
ou por meio do controle de pulverização. Os recipientes não
são pressurizados e, dessa forma, podem ser abastecidos e
ajustados enquanto o sistema está em funcionamento. Uma
tampa grande facilita o abastecimento. Também é possível
efetuar o abastecimento automático a partir de tambores ou
de um tanque de óleo central.

Bicos Pulverizadores

Lubrificadores de Bobina

Os lubrificadores de bobina podem ser produzidos em qualquer
largura a partir de 100 mm. São disponibilizados como versão
fixa ou com cilindros de levantamento para abertura da parte
superior. De forma a permitir alimentação com menos contato
ou transferência da faixa/tira, também é possível abrir simultaneamente as partes superior e inferior.
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Utilizar bicos atomizadores a ar permite
que até mesmo lubrificantes de alta
viscosidade sejam aplicados de forma
precisa e uniforme. A quantidade de
lubrificante é controlada pela pressão no
circuito do líquido e pode ser ajustada
com alto grau de precisão.

Controle da Pressão

Controle Eletrônico

O controle eletrônico é efetuado por meio de um controlador
de vaporização especial. De forma alternativa, também é
possível efetuar a conexão com um sistema de controle
central como uma unidade “slagy”.
www.spray.com.br

Filtros eficazes

Filtros eficazes em todas as linhas de sucção evitam a
contaminação das bombas e dos bicos. Isso garante um alto
grau de segurança operacional.

www.spray.com.br

O controle da pressão no
lubrificante e nos sistemas
de ar comprimido é ajustado
por meio de reguladores
e manômetros. O controle
automático da pressão é
alcançado utilizando-se
uma unidade de controle
eletrônico combinada a
válvulas proporcionais.
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Referências Adicionais
Sobre a Spraying Systems
Experiência

Atuação

Tecnologia

A líder mundial em tecnologia de
pulverização industrial, com mais de 75
anos de experiência e presente em mais
de 60 países, atendendo a milhares de
clientes de diversos segmentos.

Portfólio completo, desde o diagnóstico
de processos, consultoria para desenho
dos projetos, fabricação de bicos,
acessórios e sistemas automatizados de
pulverização, até serviços de manutenção
e suporte técnico.

A Spraying Systems é referência em
todo o mundo na tecnologia de
pulverização, possibilitando sempre
oferecer o que existe de melhor e mais
avançado para os clientes.

Otimização da Produção decorrente do
Controle Preciso da Pulverização

Bicos do
Pulverização

Controles de
Pulverização

Serviços de
Pulverização

Fabricação

Representado por:

Spraying Systems Brasil
Estrada Particular Yae Massumoto, 313
Bairro: Cooperativa – Cep: 09842-160
São Bernardo do Campo – SP
Tel: (11) 2124-9500 | Fax: (11) 4392-7007
E-mail: spray@spraybr.com.br
Spraying Systems Co.
P.O. Box 7900, Wheaton, IL 60187-7900 USA
Tel: 1.630.665.5000 | Fax: 1.630.260.0842
E-mail: info@spray.com
www.spray.com

www.spray.com

Boletim 159

Catálogo 70M

Manual para Autodiagnóstico

Fornece uma visão geral das
vantagens dos sistemas automatizados.
Este boletim exemplifica como a
pulverização excessiva pode ser
minimizada, a qualidade do produto
aprimorada e a produção aumentada.

Nosso catálogo completo com
informações sobre uma ampla
variedade de bicos padrão,
acessórios, dados técnicos e
exemplos de aplicações.

Exemplos de como você pode avaliar
seu sistema, identificar e resolver
problemas ocultos e caros, elevar
a qualidade, minimizar tempos de
manutenção e muito mais.
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