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O PROJETO

A INDASA, uma das mais renomadas e prestigiadas empresas na 

indústria de pintura industrial recebeu a concessão do projeto 

BAP da Navantia, construção de navio abastecedor para uma 

plataforma off-shore em Ferrol, Espanha. 

OS DESAFIOS

Como uma empresa comprometida a minimizar  o impacto da 

preparação de superfície no meio-ambiente, a INDASA teve 

preferência por abrasivos de aço reciclável. No entanto, eles 

tiveram algumas preocupações com o efeito de sais solúveis em 

superfícies de aço jateadas se usassem abrasivos de aço reciclado.  

 A medição de sais solúveis é feita indiretamente através de testes 

de condutividade, seguindo método ASTM D4940: abrasivo e água 

pura são combinados em uma solução que é agitada para lixiviar os 

sais solúveis (cloretos, sulfatos, nitratos…) do abrasivo. A solução 

é fi ltrada e a condutividade é medida. Os valores de condutividade 

são dados em μS/cm. O valor máximo permitido em Padrões 

Internacionais é defi nido e, 1000 μS/cm, segundo Padrão SSPC-

AB-3 [8]. No entanto, no Padrão ASTM D4940 pode-se ler «um valor 

normal de condutividade para um alto nível de contaminação é de 

500 μS/cm ”

Deve ser observado que, se realizado adequadamente, processos 

de tratamento térmico como têmpera em ar pode reduzir os níveis 

de sais solúveis.  Esta é uma vantagem potencial de abrasivos 

de alto carbono (Teor de carbono por volta de 1%) versus baixo 

carbono (Teor de carbono por volta de 0, 1%), que são normalmente 

vendidos fundidos.  

A SOLUÇÃO

Nós oferecemos ao cliente WAbrasives, Profi lium 45, uma marca da 

WINOA, abrasivo de têmpera em ar desenvolvido especifi camente 

para operaçãoes de jateamento de ar para criar efi ciência e 

aumentar a qualidade da superfi cie.   

RESULTADOS DE TESTE DE PROFILIUM

0,62

Cx: µS/cm

32

Cx: µS/cm

8,1

Cloretos mg/l

1

Sulfatos mg/l
ORIGEM

WA

PRODUTO

PROFILIUM 045

ÁGUA AMOSTRAS
DATA

05/01/2016

«Nós fi camos 
impressionados com o 
poder de sucção dos
equipamentos Phenics
e a qualidade da limpeza
e reciclagem.»

Imeldo Pita, Gerente de 
Obras da Indasa

PHENICS: EXCELENTE SOLUÇÃO 
PARA SUPERAR OS RISCOS DE 
CONTAMINAÇÃO SALINA.
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COMO PHENICS FUNCIONA SOB AMBIENTE SALINO: 

Contaminantes estão fortemente associados com poeira estilhas 

de tinta. Resíduos de grãos de aço envolvem apenas uma 

perquena parte dos contaminantes. Separação confi ável de poeira 

e estilhas de tinta dos abrasivos de aço irá remover a maioria 

dos contaminantes da mistura. Estilhas de tinta + poeira podem 

ser separados com abrasivos de aço efi cientemente pelas suas 

diferenças de peso e a separação magnética garante a presença 

apenas de material metálico.

OS BENEFÍCIOS  

Substituindo abrasivos descartáveis por grãos de aço reciclável, 

nosso cliente favorece o aumento da efi ciência da operação no 

local e melhor rendimento do jateamento. O volume abrasivo e a 

geração de resíduos cai consideravelmente garantindo economias 

de custos signifi cantes em eliminação de resíduos e transporte.  

Além disso, as condições de trabalho para os operadores é 

melhorada dramaticamente devido a menor geração de poeira e 

remoção do manuseamento manual. 

A PHENICS não apena desafi a os métodos de jateamento 

ultrapassados mas também os prejuízos em abrasivos de aço 

reciclado em termos de níveis de condutividades e se torna a 

escolha das mais eminentes empreiteiras de tinta industrial em 

toda a Europa como a INDASA.

Vendo os resultados, o cliente foi convencido que o equipamento 

de reciclagem Phenics combinado com Profi lium foi a escolha 

correta para o seu projeto.  Eles optaram por unidades Phenics XL 

a fi m de obter máximo poder de sucção e garantir limpeza.

LIMITE SSPC-A B2 : 1.000 ΜS /CM (GRÃO DE AÇORECICLADO)
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Grão novo Grãoreciclado (50 ciclos)

Separando Abrasivo 
Metálico da Mistura

131

300 mL de abrasivo
+ 

300 mL de águadeionizada

Agitação + repouso Filtragem Medição de Condutividade

De acordo com o ASTM D4940, uma condutividade de baixo nível é de 50 μS/cm. Os níveis de condutividade do Profi lium são mais baixos 

que os dos padrões estabelecidos, 32 μS/cm. Adicionando a qualidade do abrasivo de têmpera em ar, o equipamento de reciclagem teve 

impacto signifi cativo na etapa de limpeza em suportes reciclados.


