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A Indústria de Tintas e Revestimentos em Pó
Ao longo das últimas décadas, a indústria de revestimentos 
em pó tem visto um crescimento dobrado nos EUA, 
Europa e América Latina. Surgiram novos mercados para 
tirar vantagem deste revestimento de cobertura de alta 
performance, a partir de componentes automotivos, como 
rodas e sistemas de suspensão, a tubulação de óleo e 
gás através de aparelhos domésticos, como máquinas de 
lavar roupa e micro-ondas. Com sua resistência superior 
e seu método simples para recuperação de excesso de 
pulverização, o revestimento em pó tem provado que pode 
fornecer propriedades de revestimento excepcionais sobre 
sistemas de pintura líquidos convencionais. No entanto, ao 
longo dos últimos anos, com um mercado em desaceleração 
e aumento dos custos de matérias-primas, os fabricantes 
estão sendo forçados a olhar ainda mais de perto todos os 
aspectos de seus negócios para manter o crescimento e 
rentabilidade saudável.

O Processo
O processo de revestimento de pó (veja a Figura 1) envolve 
uma série de passos, tendo as matérias-primas através de 
várias fases, para formar uma mistura de ‘plástico. Esta é 
então refrigerada e dividida em pedaços de plástico antes 
da micronização e passados através de um classificador de 
ciclone para separar as grandes e finas partículas.

Finalmente, o pó fino é peneirado para remover os 
contaminantes externos, tais como fios de saco e partículas 
de tamanhos acima do desejado causada por material que 
tenha polimerizado durante os processos. O peneiramento 
dos pós nesta fase garante que apenas pós dos tamanhos 
corretos passem pela malha. As partículas maiores são 
repassadas para a linha de enchimento (ver Figura 2). Isso 
é fundamental, porque vai ter um impacto direto sobre a 
qualidade e espessura da cobertura final que pode ser obtida 
durante o processo de revestimento. Se as partículas forem 

muito finas irá resultar em um revestimento inadequado, 
muito grosso desperdiçaria dinheiro.

Os métodos tradicionais de peneiramento - problemas 
enfrentados 
Uma vez que os pós em processos de revestimento 
são projetados para manter a carga estática, isso 
tem tradicionalmente causado problemas durante a 
classificação, devido ao ofuscante e bloqueio das aberturas 
de malha, o que compromete a qualidade dos produtos e 
a capacidade de peneiramento. Para superar isso, alguns 
fabricantes têm experimentado o chamado ‘off-line’ de 
classificação, mas isso levou a problemas de controle de 
qualidade. Outros adotaram peneiras rotativas tomando 
vantagem da ação centrífuga provocada pelo rotor forçando 
o pó através das malhas. No entanto, isso também pode 
comprometer a qualidade do produto por causa das 
limitações em tamanhos de malha, fazendo com que 

Russell Finex Pvt. Ltd.
New Delhi, India
Tel: +91 (0) 11 41513601 / 02
Fax: + 91 (0) 11 415013603
E-mail: sales@russellfinex.com

Russell Finex Inc.
Pineville, N.C. USA.
Tel: +1 704 588 9808
Fax: +1 704 588 0738
E-mail: sales.inc@russellfinex.com

Russell Finex N.V.
Mechelen, Belgium.
Tel: +32 (0) 15 27 59 19
Fax: +32 (0) 15 21 93 35
E-mail: info@russellfinex.be

Russell Finex Ltd.
Feltham, England.
Tel: +44 (0) 20 8818 2000
Fax: +44 (0) 20 8818 2060
E-mail: sales@russellfinex.com

Com o aumento do foco na rentabilidade da produção de revestimento em pó e a necessidade 
de manter a qualidade do produto, as exigências feitas em equipamentos de peneiramento 
vibratório tem crescido dramaticamente

Peneiramento Ultrassônico na Indústria de 
Tintas e Revestimentos em Pó

Figura 1: Source: Neuman e Esser
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muito pouco dos contaminantes sejam recolhidos durante o 
processo de peneiramento. Outra desvantagem de se utilizar 
peneiras rotativas é que a maioria são equipadas com malha 
de nylon, o que está propensa a fácil ruptura. 

Alimentadas pela gravidade, peneiras vibratórias circulares 
são o método preferido atualmente para o processo de 
tinta em pó, uma vez que asseguram que apenas partículas 
abaixo do tamanho da abertura da malha passem através 
das linhas de enchimento. Historicamente, peneiras de 
molas tem sido utilizado, no entanto, as mesmas são muito 
difíceis de desmontar, resultando em tempos extremamente 
longos e trabalhosas e demoradas limpezas. Com as recentes 
mudanças no mercado, os tamanhos dos lotes estão 
reduzindo, criando a necessidade de trocas de produtos 
mais frequentes. Isto resultou em um aumento dramático na 
diminuição da produção e os custos, devido à quantidade de 
tempo necessário para limpeza equipamentos. Portanto, isso 
tem causado aos fabricantes a se tornarem mais conscientes 
desta ineficiência de processos e de olhar para soluções 
alternativas.

A Solução - Peneira Vibratória Compact e a tela de fácil 
limpeza
Recentemente celebrando seu 75th aniversário, Russell 
Finex têm fornecido soluções de separação para a indústria 
de revestimentos por muitos anos e, portanto, têm obtido 
uma grande dose de experiência, a fim de compreender os 
desafios enfrentados e como superá-los. Com o investimento 
no desenvolvimento de novos produtos e ao avanço da 
tecnologia, Russell Finex desenvolveram a solução de 
classificação final para esta aplicação. Ao combinar o Russell 

Compact Sieve® e Vibrasonic® Deblinding System, o 
sistema de classificação mais eficiente pode ser obtido.

O Russell Compact Sieve® (compacto) como seu nome 
sugere tem um perfil baixo, design em linha que permite

 
taxas de produção muito mais elevadas quando 
comparados com outras peneiras vibratórias. Estas 
peneiras de menor porte são agora uma das soluções de 
classificação mais utilizados através diversas indústrias. 
Empresas gostam de ter unidades com dimensões 
reduzidas como os requisitos de espaço são muitas vezes 
limitados, mas os níveis de capacidade deve permanecer 
elevado para garantir que não existam pontos de atraso 
no processo que poderia comprometer a rentabilidade. 
Com o motor acoplado, também significa que a unidade 
pode ser instalada no meio da plataforma ou em um 
suporte móvel, permitindo linhas de enchimento a serem 
instalados diretamente abaixo da saída do produto, 
economizando espaço (ver Figura 3). As linhas de processo 
são extremamente bem limpas para evitar contaminação 
cruzada dos lotes.

Ao contrário de mola convencional ou peneiras rotativas, 
que são notoriamente difíceis de desmontar e limpar, o 
Russell Compact Sieve® possui um sistema de fixação que 
é operada manualmente, o que permite que a unidade 
a seja desmontada em segundos, sem a necessidade de 
ferramentas. Além disso, tem um design sem frestas com 
muito pouco de contato do produto, o que faz a limpeza 
desse equipamento fácil.
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Figura 2

Figura 3

mailto:sales%40russellfinex.com?subject=Russell%20Finex
mailto:sales.inc%40russellfinex.com?subject=Russell%20Finex
mailto:info%40russellfinex.be?subject=Russell%20Finex
mailto:sales%40russellfinex.com?subject=Russell%20Finex
http://www.russellfinex.com/br/


RUSSELL FINEX

completamente com as Peneiras Vibratórias Compact 
Russell. Em comparação com as unidades rotativas que 
substituímos, elas são muito mais simples de desmontar e 
limpar. Além disso, não temos mais pedaços de malha de 
nylon encontrado anteriormente dentro produto, o que era 
um problema frequente que nós enfrentávamos com as 
máquinas de classificação rotativas.”

Dada a característica de revestimentos em pó, uma carga 
estática que pode muitas vezes criar-se em malhas de 
peneiras vibratórias, resultando em malha ofuscante e 
bloqueio. Isto reduz a área de classificação útil e capacidade 
total da tela, diminuindo as taxas de produção (ver Figura 4).

Muitas empresas tentam limpar suas telas manualmente, 
mas muitas vezes isso pode causar danos através de 
manipulação incorreta ou métodos de limpeza, resultando 
em falha de malha prematura. Outras empresas utilizam 
sistemas de classificação que incorporam dispositivos 
mecânicos, como discos ou bolas que saltam para cima 
e para baixo, batendo na tela e sacudindo e liberando 
quaisquer bloqueios. Infelizmente, a ação desses discos 
também pode danificar e reduzir a vida útil da malha. Ainda 
mais sério, como esses dispositivos se desgastam, pedaços 
de sua borracha ou de plástico de construção pode cair e 
contaminar o pó a ser peneirado.

Orgulhosamente inventores do primeiro sistema de ultrassom 
por mais de 25 anos agora, o Sistema Vibrasonic® Deblinding 
Russell aplica uma frequência ultrassônica para vibrar a 
peneira de malha (ver Figura 5). Isto divide a tensão 

de superfície, fazendo eficazmente com que os fios de aço 
inoxidável fiquem sem fricção. O sistema não tem partes 
mecânicas, por isso não há risco de dano de malha ou 
contaminação do produto. O sistema impede que a malha 
seja bloqueada ou cega, o que garante a capacidade de 
classificação e que a vazão se mantenha constante durante 
todo o processo de produção. O tempo de inatividade e de 
limpeza também é reduzida drasticamente aumentando 
a vida das telas, devido à redução do manuseamento 
manual. Isto também significa que a menos desperdício do 
produto em pó.

Tanto a Peneira Compact e o sistema Vibrasonic® são ATEX 
aprovados para operar em todas as zonas, incluindo 0 e 
20. Eles também podem ser especificados para coincidir 
com os sistemas existentes de moagem para assegurar as 
taxas de produção sejam respeitados, as quais podem ser 
vistos na tabela na Figura 6. 

“Com a introdução dos Peneiras Vibratórias Compact 
Russell vimos um grande aumento na nossa eficiência 
de peneiramento, proporcionando-nos com vantagens 
significativas.” Ele continua, “isso significa que apenas 
partículas maiores fiquem acima da tela e reprocessadas. 
Com as máquinas de classificação rotativas tradicionais 
que estávamos usando, muito produto bom acabou na 
fração tamanhos acima do desejado. “Larsen conclui:” 
Nós sentimos que temos encontrado a melhor tecnologia 
disponível no mercado“.

Para que os produtores de revestimentos em pó 
mantenham-se forte nesta crescente e competitiva 
indústria, adotar novas tecnologias para melhorar a 
eficiência dos processos de produção é essencial para 
garantir que a qualidade do produto seja mantida, 
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Figura 4: (G. Bopp & Co. Ltd)

Figura 5
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garantindo que a rentabilidade seja maximizada.

Por mais de 80 anos Russell Finex tem fabricado e filtros, 
Peneira Vibratórias, e separadores fornecidos para melhorar 
a qualidade do produto, aumentar a produtividade, garantir 
a saúde dos trabalhadores, e garantir a pós e líquidos 
ficarem livres de contaminação. Em todo o mundo, Russell 
Finex serve uma variedade de indústrias, com aplicações 
incluindo revestimentos, alimentos, produtos farmacêuticos, 
produtos químicos, adesivos, plásticos, tintas, pós metálicos 
e cerâmicos.
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Figura 6
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