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Modulação por largura de pulso
A modulação por largura de pulso, ou PWM (do inglês Pulse Width Modulation) é uma técnica simples de
controle de um dispositivo operado por eletricidade, em que o dispositivo é ligado e desligado – ou “pulsa”
– rapidamente.
A velocidade em que o dispositivo pulsa é chamada de FREQÜÊNCIA e é expressa em ciclos por minuto
ou hertz(Hz).
A proporção de tempo em que o dispositivo está “ligado” em cada ciclo completo é o CICLO DE
TRABALHO, expresso como uma porcentagem.

Uma analogia simples para a técnica PWM é andar de bicicleta.
Você pode manter a velocidade pedalando e parando de pedalar, deixando-se levar pelo impulso. À medida que a velocidade
diminui em virtude da resistência do ar, do atrito ou de alterações no terreno, você pedala para ganhar
velocidade e depois pára novamente de pedalar. O ciclo de trabalho equivale à proporção do tempo gasto
pedalando em relação ao tempo total (tempo gasto pedalando mais o tempo sem pedalar).

PEDALANDO

PEDALANDO

Ciclo de trabalho de 100% significa que você pedala o tempo todo

PEDALANDO

SEM PEDALAR

PEDALANDO

SEM PEDALAR

Ciclo de trabalho de 50% significa que você pedala somente metade do tempo
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O que é o controle de
vazão por PWM?
O controle de vazão modulado por largura de pulso
(PWM) implica que um bico de pulverização com operação
elétrica seja ligado e desligado rapidamente para controlar a
taxa de vazão. Esse ciclo ocorre de forma tão rápida que em
muitos casos a vazão parece constante e a cobertura
permanece bastante uniforme.
Controlar a taxa de vazão através do ajuste do
ciclo de trabalho e da freqüência do ciclo de um
bico elétrico e, ao mesmo tempo, manter a
pressão constante proporcionam vantagens
singulares sobre o controle da vazão através do
ajuste da pressão.
Consulte as páginas 10 e 11 para
obter mais detalhes sobre o controle de vazão por PWM.
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Por que o controle de vazão por PWM é importante
para as aplicações de pulverização?
O controle de vazão por PWM permite
que o bico de pulverização automático
PulsaJet® com operação elétrica
proporcione diversos e importantes
benefícios:

•Uma vazão ajustável a uma pressão única proporciona flexibilidade. Para aumentar a
taxa de vazão, em geral é necessário aumentar a pressão, o que pode alterar
substancialmente o ângulo de pulverização e o tamanho da gota. O controle de vazão por
PWM fornece uma grande variedade de taxas de vazão com um único bico, mantendo
constante o ângulo de pulverização e o tamanho da gota, sem o ajuste da pressão.
•A taxa de vazão pode ser alterada de forma quase instantânea. Os bicos com operação
elétrica podem ser controlados de forma muito mais rápida e precisa do que as pistolas de
pulverização com operação pneumática ou os bicos hidráulicos padrão.
•A redução de entupimentos aumenta a confiabilidade. O controle de vazão por PWM
mantém as vazões baixas mesmo com orifícios grandes, o que reduz entupimentos.
•A redução da nebulização aprimora a segurança e a eficiência da transferência. A
produção de baixa vazão com orifícios grandes a baixa pressão reduz ou elimina a nebulização
que geralmente ocorre com pressões maiores. O risco de inalação de produtos químicos pelo
operador é reduzido e a pulverização em excesso é minimizada ou eliminada.
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•O menor consumo de líquido proporciona economia. A melhoria da eficiência da
transferência e o controle mais preciso da taxa de vazão podem reduzir o uso de produtos
químicos e, ao mesmo tempo, manter ou até mesmo aprimorar a qualidade do produto.
•A cobertura uniforme melhora a qualidade. Como a vazão é controlada através do ciclo
de trabalho e não da pressão, o tamanho da gota e o ângulo de pulverização permanecem
constantes. Isso resulta numa cobertura mais uniforme em uma grande variedade de taxas de
vazão.
•A eliminação de ar atomizado economiza energia. Com o controle de vazão por
PWM, as baixas taxas de vazão, que em geral só são possíveis com o uso de bicos
atomizadores a ar, podem ser alcançadas com bicos hidráulicos. O custo relacionado
ao ar comprimido pode ser eliminado em conjunto com a nebulização.
•Controles simples tornam a implementação fácil. O uso do controle de vazão por
PWM para manter o desempenho constante das aplicações de baixa vazão é muito menos
complexo do que o gerenciamento de sistemas de atomização a ar.
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Como e onde é usado o controle de vazão por
PWM?
O controle de vazão por PWM pode ser usado em diversas aplicações de pulverização. Em geral, o
controle de vazão por PWM pode se mostrar útil sempre que for necessária a repetição de uma
dosagem ou uma cobertura uniforme. Abaixo encontram-se alguns exemplos de aplicações em que o
controle de vazão por PWM melhorou a eficiência de forma significativa.
•Pulverização de ingredientes
alimentícios sobre os produtos ou nas
bandejas

•Pulverização de volumes muito pequenos de
silicone em peças de plástico antes do
processo de moldagem

•Pulverização de aromatizantes ou
óleos em pães e bolos

•Aplicação de uma cobertura uniforme de
silicone em um rolo da tela de uma máquina de
fabricação de papel

•Pulverização de ácido ascórbico em
carnes para a segurança dos alimentos
•Coloração da superfície com proteína
láctea, ovo ou açúcar caramelizado

•Pulverização de água em hambúrgueres antes
do congelamento para a manutenção do peso
apropriado
•Pulverização de água para agir como um
catalisador da cola na fabricação de portas

•Pulverização de óleo para facilitar a
liberação do molde
•Aplicação de cola em pneus antes da
recauchutagem

•Pulverização de água em uma lâmina de
celulose para reduzir as cargas eletrostáticasna
fabricação de fraldas para uso adulto

Um olhar mais atento sobre os benefícios do controle de vazão por PWM
EXEMPLO 1
Regulagem manual do controle de vazão por PWM
Uma panificadora industrial necessita umedecer levemente os
pães para que eles fiquem mais úmidos antes da aplicação de sementes
de gergelim. A velocidade da esteira rolante é estável e os ciclos são repetitivos
e idênticos – condições ideais para a regulagem manual utilizando o Painel de Controle de Pulverização
PWM AutoJet®*. A freqüência é predefinida para ser compatível com a velocidade do produto e com o
ciclo de trabalho desejado.
O Painel de Controle de Pulverização PWM modula o sinal de acordo com a movimentação do
potenciômetro na parte frontal do painel ou de acordo com um sinal de 4-20mA. Este método é simples e
eficaz e assegura a uniformidade do revestimento.
* AutoJet Technologies é a divisão de sistemas da Spraying Systems Co. O Painel de Controle de Pulverização PWM AutoJet ativa os bicos
eletrônicos PulsaJet® a uma frequência e a um ciclo de trabalho específicos. Para obter detalhes sobre o produto, consulte o Boletim AT162B,
Painel de Controle de Pulverização PWM AutoJet.
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EXEMPLO 2
Uma empresa processadora de alimentos necessita aplicar um
aromatizante de maneira uniforme em um de seus produtos. Uma esteira
rolante variável complicava a situação, mas o uso do controle automatizado de vazão por
PWM provou ser uma solução eficaz.
•O produto alvo mede 220 x 110 mm
(0,0242 m2) [8,7" x 4,3" (0,260 pés2)]
•O produto necessita de uma cobertura uniforme de
0,5 ml (0,0169 onças) do aromatizante
(20,66 ml/m2 ou 0,0649 oz./pés2)
•A velocidade mínima da linha é de 15 m/min (49,2

pés/min); a máxima é de 35 m/min (114,8 pés/min)
•A distância permitida entre os pulsos sobre o alvo

é de 5 mm (0,197")
•Uma ponta UniJet®** usada em um bico

•A função PWM do Controlador de

Pulverização Modelo 2250 AutoJet®***
regula a taxa de vazão dentro da variação
desejada:
–Ciclo de trabalho mínimo de 21%
3000 ciclos/min, ou seja, 50 Hz
–Ciclo de trabalho máximo de 49%
7000 ciclos/min, ou seja, 116,67 Hz
–A taxa de vazão ira variar entre 2,05 l/h
(0,542 gph) e 4,77 l/h (1,26 gph) de acordo
com a velocidade

PulsaJet® proporciona a vazão necessária de
20,66 ml/m2 (0,0649 oz./pés2) a uma pressão de
0,5 bar (7,25 psi)
Com o controle de vazão por PWM, um único bico operando a uma pressão única pode ser
usado, variando o ciclo de trabalho. Sem o controle de vazão por PWM, seria necessário um bico
de pulverização com 1/3 da vazão da ponta especificada para a menor velocidade da linha, e a
pressão precisaria ser 5 vezes maior para produzir a taxa de vazão necessária para a maior
velocidade da linha.
**Produto da Spraying Systems Co. Uma ponta de pulverização jato leque UniJet foi usada nessa aplicação. Os bicos PulsaJet
podem ser usados com uma grande variedade de pontas de pulverização. Para mais informações, consulte o Catálogo 70,
Produtos para Pulverização Industrial.
***O Controlador de Pulverização Modelo 2250 AutoJet proporciona controle em tempo real dos processos de pulverização.
Usando um software patenteado, o controlador monitora de forma precisa e ajusta automaticamente o desempenho da
pulverização, baseado nas condições do processo. Consulte o Boletim AT164B, Painel PulsaJet para o Modelo 2250
AutoJet.
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O que é necessário para o controle de vazão por PWM?
Um bico de pulverização rápido
com operação elétrica
A família PulsaJet® de bicos de pulverização automáticos
é ideal para o controle de vazão por PWM. Os bicos
PulsaJet podem atingir a velocidade de até 10.000
ciclos por minuto, estão disponíveis com pontas
hidráulicas ou atomizadoras a ar e operam
com taxas de vazão de até 59,8 l/min
(15,8 gpm) e pressões de líquido
de até 24 bar (350 psi).

Bicos com operação elétrica +
controlador de pulverização +
conhecimento sobre pulverização =

Controle de Vazão por PWM
Conhecimento sobre pulverização
Assim como todos os métodos de
controle de pulverização, o projeto de
um sistema eficaz de controle de vazão
por PWM também requer um sólido
conhecimento sobre a vazão de
líquidos e o funcionamento dos bicos
de pulverização. A capacidade de ligar
e desligar rapidamente um bico de
pulverização com operação elétrica
não é suficiente.
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Um controlador de pulverização com
software
Somente um bico de pulverização
automático rápido não é capaz de
proporcionar o controle de vazão por
PWM - ele precisa ser controlado. A
AutoJet® Technologies oferece uma
grande variedade de opções de
controle de pulverização. Para a
regulagem manual do controle de
vazão por PWM, deve ser usado o
Painel de Controle de Pulverização
PWM. Para a operação
automatizada em aplicações que
requerem dosagem ou cobertura
específica, deve ser usado o Painel
PulsaJet® Modelo 2250.
O controle de vazão por PWM
também pode ser gerenciado com
um software padrão ou
personalizado, que fornece o
controle liga/desliga dos bicos de
pulverização PulsaJet. Entretanto, o
Controlador de Pulverização AutoJet
fará o ciclo dos bicos PulsaJet de
forma mais rápida e precisa do que
um controlador lógico programável.
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Controle da taxa de vazão através do
ajuste do ciclo de trabalho
No controle de vazão por PWM, a taxa de vazão do bico é controlada pelo período de tempo em que o
bico pulveriza durante cada ciclo. Esse "tempo de pulverização" é denominado "ciclo de trabalho" e
expresso como uma porcentagem do tempo total.
No exemplo abaixo,o ciclo de trabalho de 50% resulta em um bico que pulveriza metade do tempo e está
desligado na outra metade do tempo. Um ciclo de trabalho de 50% produz uma taxa de vazão que
corresponde à metade da vazão máxima do bico.
Com ciclos de trabalho possíveis de 5% a 100%, a PWM proporciona grande
flexibilidade para o controle preciso da vazão.

Por que o controle da taxa de vazão é tão preciso?
Embora existam diversas razões para ajustar a vazão de um único bico, a mais comum é compensar as
variações de velocidade da linha. Por exemplo, para proporcionar uma espessura uniforme de
revestimento, é necessário um aumento de 50% na taxa de vazão se a velocidade da esteira aumenta
50%. Embora este seja um exemplo extremo, aumentos e diminuições na velocidade da linha são
comuns e podem afetar consideravelmente a qualidade do produto caso não sejam feitos ajustes.taxa de
vazão.

O ajuste do ciclo de trabalho controla o volume de líquido por unidade de tempo.
LIGADO

DESLIGADO

1 ciclo

1 ciclo

1 ciclo

Uma maior velocidade da linha requer mais vazão e um ciclo de trabalho maior.
LIGADO

DESLIGADO

1 ciclo

1 ciclo

1 ciclo

Uma menor velocidade da linha requer menos vazão e um ciclo de trabalho menor.
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Assegurando uma cobertura uniforme pelo ajuste
da freqüência
Como o PWM é usado freqüentemente para compensar variações na velocidade da linha, é crítico que
mesmo pulverizando de forma intermitente um objeto móvel, o bico PulsaJet® seja capaz de produzir
uma cobertura uniforme aceitável.
O ajuste da velocidade do ciclo do bico, também chamado de freqüência,
proporciona essa capacidade.
Para entender como isso é possível, imagine como os filmes de cinema criam uma aparência “tranqüila” de uma
série de imagens fixas que se movem rapidamente. Quanto mais frames por segundo, mais o filme
parecerá uniforme.
Da mesma maneira, um bico de pulverização com operação elétrica operando em uma freqüência muito alta –
milhares de ciclos por minuto – pode produzir uma cobertura uniforme sobre um objeto móvel, como mostra a figura
abaixo.
LIGADO
DESLIGADO

Direção da esteira
Padrões de pulverização de um único bico PulsaJet com ciclo de alta freqüência criam
uma cobertura uniforme em uma esteira rolante móvel
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Outros recursos úteis
• Demonstrações em vídeo sobre a
Modulação por Largura de Pulso
www.spray.com/pwm
•Bicos de Pulverização Automáticos
PulsaJet® Boletim 603
•Painel de Controle de Pulverização
PWM AutoJet® Boletim AT162B
•Painel PulsaJet® Modelo 2250 AutoJet®
Boletim AT164B
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