
INTRODUÇÃO A PRODUTOS DIFERENCIAIS DE PRESSÃO

As par�das frequentes da operação e as variações de tempera-
tura ambiental nos equipamentos mecânicos podem fazer com 
que a pressão do ar no interior dos cárteres aumente e 
diminua, fazendo com que ele "respire". Na maioria dos casos, 
vem da atmosfera externa através de aberturas de ven�lação, 
aberturas de vedação, vedações e em qualquer lugar em que o 
cárter de óleo esteja aberto à atmosfera. Isso pode fazer com 
que detritos, sujeira e umidade entrem no equipamento, 
atacando e quebrando o lubrificante vital do equipamento e, 
finalmente, reduzindo a vida ú�l de rolamentos e engrenagens.
A câmara de expansão EQUALIZER® reduz ou elimina essa ação 
de “respiração” subs�tuindo a ven�lação, fornecendo 25 
polegadas cúbicas extras de espaço aéreo, por um diafragma 
rota�vo.
Isso fornece o volume de ar extra necessário para superar a 
expansão e a retração dentro da caixa, eliminando a necessida-
de de o equipamento “respirar” o ar externo contaminado e 
danificado. Mas, quanto dessa "respiração" ocorre? Abaixo 
está uma instalação �pica de um equipamento comum e os 
efeitos das flutuações de temperatura.

Usando os seguintes parâmetros de volume e temperatura, 
esses valores podem ser inseridos na planilha de plug-in forne-
cida em:
www.tricocorp.com/technical/sizing-expansion-cham.aspx ou 
siga a planilha Seleção de uma câmara de expansão fornecida 
no página seguinte. Como mostrado aqui, uma ocorrência 
rela�vamente comum pode produzir até quase 183 pol de 
expansão de ar que escapa pelas vedações ou aberturas de 
ven�lação. Por outro lado, esses 183 polegadas precisam retor-
nar à caixa quando as temperaturas esfriam. É quando o dano 
está feito. Fechar o sistema é a maneira mais eficaz de eliminar 
a entrada de contaminantes nocivos no sistema e a Câmara de 
Expansão do Equalizador fornece o volume de ar adicional para 
eliminar a necessidade de respiração devido a flutuações de 
temperatura. Isso é especialmente importante quando usado 
em ambientes agressivos ou contaminados e quando são 
necessárias par�das e paradas frequentes.

Quan�dade de 
óleo na carcaça 

(ml)

Faixa de tempera-
tura da carcaça Total Volume in 

Housing (oz.) Expansão total
Alta Baixa

1000 45ºC 15ºC 128 17,81
polegadas cúbicas
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CÂMARAS DE EXPANSÃO DO EQUALIZADOR

* Para obter ajuda no cálculo das capacidades necessárias, 
visite o site da Trico e obtenha a planilha no link abaixo:
www.tricocorp.com/technical/sizing-expansion-cham.aspx

RECURSOS
• Feito de aço inoxidável resistente à corrosão
• A pressão controlada da carcaça aumenta a vida ú�l do selo
• Para os lubrificantes ficarem mais limpos com a vida ú�l prolongada e melhor

desempenho, as câmaras de expansão evita a entrada de contaminação
• Capacidade total de expansão de ar de 25 polegadas cúbicas
• Operação livre de manutenção

As câmaras de expansão do equalizador são projetadas para impedir o aumento 
da pressão em sistemas fechados. Um diafragma rota�vo fornece um volume 
variável que, quando dimensionado adequadamente, mantém a pressão da 
carcaça do óleo em ou próximo a zero PSI. A pressão reduzida prolongará a vida 
ú�l do selo e ajudará a evitar vazamentos. As câmaras de expansão também 
protegem a integridade de sistemas fechados, impedindo a troca de ar da 
câmara para a atmosfera circundante. Uma escolha de tamanhos de rosca ofere-
ce flexibilidade ao usuário.
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ESPECIFICAÇÕES

GRÁFICO DE SELEÇÃO

Câmara de expansão à temperatura normal

Câmara de expansão em temperatura mais alta

Corpo Aço inoxidável

Diafragma Viton®

Máx. Temp. 180°F

DICA ÚTIL:
A prevenção contra contaminação e 
degradação do óleo é muitas vezes o 
meio mais confiável de evitar falhas no 
equipamento. Ao minimizar as manei-
ras pelas quais a contaminação pode 
entrar no equipamento, os níveis de 
limpeza do lubrificante aumentam. 
Produtos como Lubrificantes Watchdog, 
Lubrificadores Opto-Matic de Sistema 
Fechado, Câmaras de Expansão do 
Equalizador e Respiradores Watchdog, 
podem ajudar os lubrificantes a perma-
necerem limpos por mais tempo.

Modelo Nº. Conexão (NPT) Capacidade Dim. (A) (pol.)

LPK-31815 3/8 25 cu. in. 7/8
LPK-31816 1/2 25 cu. in. 1
LPK-31817 3/4 25 cu. in. 1-1/4

Câmara de expansão

Câmara de
expansão

Diafragma

Diafragma
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CONJUNTO COMPLETO PARA INSTALAÇÃO DE LUBRIFICADORES

O diferencial de pressão entre a carcaça do equipamento 
e a atmosfera circundante é uma das principais causas de 
entrada de umidade. A operação do equipamento em 
que ocorrem flutuações da temperatura da carcaça 
durante frequentes condições on / off, mudanças de 
temperatura do fluido do processo, uso externo e fluxo 
de ar sobre o equipamento criam uma condição de 
"respiro" à medida que a pressão é equalizada.

Essa condição de "respiração" permite que a umidade 
seja introduzida no equipamento, fazendo com que o 
óleo o absorva a uma taxa variável, dependendo da 
temperatura, �po de óleo e agitação do lubrificante.
O kit de instalação do sistema fechado é usado para 
minimizar os efeitos prejudiciais de “respiro” do equipa-
mento.

RECURSOS
• Inclui todos os acessórios necessários para instalação rápida e fácil
• Todos os acessórios são em aço inoxidável 316 para resistência à corrosão

ESPECIFICAÇÕES
Modelo

No. Descrição

LPK-40103 Conjunto Completo para Instalação de Lubrificadores 120ml
LPK-40105 Conjunto Completo para Instalação de Lubrificadores 240ml
LPK-40110 Conjunto Completo para Instalação de Lubrificadores 480ml

Câmara de expansão
P/N 31816 com 1/2" NPT (m)

Secador de óleo 
P / N 31849 metal / vidro
com protetor de arame

T Transversal
1/2" NPT (f)

Rosca hexagonal
1/2" NPT (f) x 1/2" NPT (f)

Tubulação de aço
inoxidável de 1/4 "

Encaixe de tubo
Tubulação de 1/2 "NPT (m) x 1,4"

Lubrificador Opto-Ma�c
de Sistema Fechado
120ml - LPK-30203
240ml - LPK-30205
300ml - LPK-30230

Conexão de tubo de 90º (não mostrada)
Tubulação de 1/8 NPT (m) x 1/4 "

Bocal hexagonal de 3"
1/4" NPT (m) x 1/4" NPT (m)


