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Acumuladores
de pistão
Execução standard

1. DESCRIÇÃO
1.1. FUNCIONAMENTO
Líquidos são praticamente incompressíveis 
e, portanto, não podem armazenar energia 
sob forma de pressão.
Em acumuladores hidro-pneumáticos 
aproveita-se a compressibilidade de um 
gás (Nitrogênio) para o armazenamento 
de fl uidos. Os acumuladores de pistão 
HYDAC se baseiam neste princípio. 
Um acumulador de pistão é composto por 
um lado de líquido e um lado de gás com o 
pistão como elemento separador estanque 
ao gás. 
O lado de gás é preenchido com 
nitrogênio. 
O lado do líquido está em comunicação 
com o circuito hidráulico, de modos 
que, com um aumento da pressão, o 
acumulador de pistão absorve fl uido 
comprimindo o gás. 
Com a diminuição da pressão o gás 
comprimido se expande e com isto 
desloca o fl uido hidráulico acumulado de 
volta para o circuito hidráulico.

1.2. CONSTRUÇÃO

Válvula de gás

Trava da tampa

Tampa

Pistão

Sistema de vedação

Tubo

Vedação externa

Trava da tampa

Conexão no lado do fl uido

Os acumuladores de pistão HYDAC se 
compõem de:

 z um tubo de cilindro com superfície 
interna de microacabamento brunimento
 z as tampas no lado de gás e de óleo. 
A vedação ocorre através de O-rings
 z o pistão fl utuante de aço ou de alumínio 
que, devido à sua pequena massa, pode 
ser facilmente acelerado. 
 z de um sistema de vedação ajustado à 
aplicação específi ca.
O apoio do pistão é efetuado através 
de tiras de guia que evitam, de forma 
efi caz, um contato metálico entre pistão 
e a parede do acumulador. 
Para determinados fl uidos agressivos 
respectivamente corrosivos, as partes 
em contato com estes meios podem 
ser providas com uma proteção de 
níquel, ou podem ser confeccionadas 
inteiramente de material à prova de 
corrosão.
Para aplicação em baixas temperaturas 
estão disponíveis materiais apropriados.

1.3. SISTEMAS DE VEDAÇÃO 
A escolha de um sistema de vedação, o 
mais adequado possível para cada caso 
de aplicação, requer informações precisas 
sobre as condições operacionais a serem 
esperadas. Importantes critérios para esta 
escolha são p.ex.:

 zPressão dimensionada
 zDiferença de pressão que pode ser 
aproveitada para o armazenamento, 
 z Freqüência de ligações respectivamente 
ciclo operacional, 
 zVariações de temperatura, 
 z Fluido operacional, 
 z Limpeza (grau de fi ltração) do fl uido, 
 zExigências de manutenção. 

Os sistemas de vedação se diferenciam 
pela forma construtiva do pistão com o 
respectivo tipo e disposição dos elementos 
de vedação. Como material de vedação 
estão disponíveis, dependendo das 
respectivas condições operacionais, os 
seguintes elastômeros.:

 zNBR (borracha a base de acrilonitrilo 
butadieno Perbunan)
 z FKM (borracha de fl úor, Viton®),
 zPUR (Poliuretano).
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Forma construtiva Aplicação Grau de contaminação 
do	fl	uido

Observação

1  zPara operação geral do acumulador, 
sem exigências especiais

otimizado para o emprego 
com alta carga de sujeira

Limites de aplicação:
Velocidade máx. do pistão 0,5 m/s

2  zExecução de baixo atrito
 z para altas velocidades do pistão 
 z sem efeito Stick-Slip (adere-desliza) 
em movimento lento

Filtração:
NAS 1638 - classe 6
ISO 4406 - classe 17/15/12

Limites de aplicação:
Velocidade máx. do pistão 3,5 m/s

3  zExecução de baixo atrito
 zConstrução de vedações simples
 z sem efeito Stick-Slip (adere-desliza) 
em movimento lento

1 banda de guia em
pistões com Ø ≤ 150 mm

2 bandas de guia em 
pistões com Ø ≥ 180 mm

Limites de aplicação:
Velocidade máx. do pistão 0,8 m/s

4  zExecução de baixo atrito com 
propriedades operacionais de 
emergência
 z sem efeito Stick-Slip (adere-desliza) 
em movimento lento
 zMuito pouca transferência de óleo 
para o lado de gás

Limites de aplicação:
Velocidade máx. do pistão 5 m/s
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1.6. CONDIÇÕES  
TÉCNICOS

Acumuladores de pistão HYDAC se 
prestam para grandes vazões. Com o 
maior diâmetro de pistão de 800 mm 
executado até agora, um fluxo volumétrico 
de 1000 l/s é realizável com velocidade do 
pistão de 2 m/s .
1.6.1	 Influência	do	atrito	de	vedação
A velocidade de pistão permitida depende 
do atrito das vedações.
Com um atrito das vedações menor 
podem ser permitidas velocidades de 
pistão mais altas.
Acumuladores de pistão HYDAC com 
forma de pistão 2 permitem velocidades 
de pistão de até 3,5 m/s.
1.6.2 Velocidades permitidas
Velocidade do gás 
Para a aplicação de acumuladores de 
pistão com conexão a jusante de garrafas 
de nitrogênio, as velocidades de vazão na 
conexão do lado do gás e no sistema de 
tubulação deveriam ser limitadas em 30 
m/s. Velocidades de gás acima de 50 m/s 
deviam ser necessariamente evitadas.
Velocidade do óleo 
Para limitar as perdas de pressão quando 
o fluido operacional é deslocado, a 
velocidade de fluxo na seção transversal 
da conexão não deveria ultrapassar 10 
m/s.
1.6.3 Teste de funcionamento e 

ensaios de durabilidade  
Para o desenvolvimento e o contínuo 
aperfeiçoamento de nossos acumuladores 
de pistão HYDAC, são executados 
testes de funcionamento e ensaios de 
durabilidade.  
A execução do ensaio de durabilidade 
sob condições operacionais reais assim 
como também sob condições extremas, 
conduz a importantes depoimentos 
referente o comportamento de longo 
prazo dos componentes. Destes ensaios 
resultam para o acumulador de pistão p. 
ex. conhecimentos necessários sobre a 
estanqueidade de gás e a vida útil das 
vedações.
Mediante variação das pressões 
operacionais e dos ciclos de ligação 
se adquire importantes dados para o 
dimensionamento do acumulador.

1.6.4	 fluidos
Os diferentes materiais de vedação são 
apropriados para os fluidos hidráulicos 
relacionados a seguir:
NBR, resistente a:

 z óleos minerais (HL, e HLP)
 z fluidos de difícil inflamação dos grupos 
HFA, HFB e HFC
 z água e água do mar  
até aprox. 100 °C

NBR, não resistente a:
 z hidrocarbonetos aromáticos
 z hidrocarbonetos clorados
 z aminas e cetonas
 z Fluidos hidráulicos do  
grupo HFD

FPM, resistente a:
 z óleos minerais (HL, e HLP)
 z Fluidos hidráulicos do  
grupo HFD
 z combustíveis, assim como 
hidrocarbonetos aromáticos e clorados
 z ácidos inorgânicos  
(não todos, favor consultar)

FPM, não resistente a:
 z cetonas e aminas
 z amoníaco (anídrico)
 z ácidos orgânicos como  
ácidos fórmicos e ácidos acéticos

PUR, resistente a:
 z óleos minerais (HL, e HLP)
 z fluidos de difícil inflamação do grupo 
HFA

PUR, não resistente a:
 z água e misturas de clicol de água
 z alcalinos
 z ácidos

1.6.5 Limites de temperatura das 
vedações

Material  HYDAC  Faixa de temp.  
abrev. código a longo tempo
NBR 2 -20 °C ...   +80 °C
FPM 6 -15 °C ... +160 °C
PUR 8 -30 °C ...   +80 °C
Em caso de aplicação a temperaturas 
divergentes pedimos consultar. Também 
estão disponíveis qualidades especiais 
para diversos casos de aplicação.
1.6.6 Carga de gás
Acumuladores só devem ser carregados 
com Nitrogênio. 
Nunca utilizar outros gases. 
Perigo de explosão!
Por princípio o acumulador só deve ser 
carregado com Nitrogênio da classe 4.0 
com uma filtração de < 3 µm. 
Se outros gases devem ser utilizados, 
pedimos entrar em contato conosco, 
teremos prazer em ajudá-lo.

1.4. POSIÇÃO DE 
MONTAGEM

O acumulador de pistão HYDAC pode 
operar em qualquer posição. Deve-se 
dar preferência à disposição vertical 
- lado do gás para cima -, para evitar 
depósitos de partículas de sujeira do fluido 
sobre os anéis de vedação do pistão. 
Em acumuladores com determinados 
indicadores de posição do pistão a posição 
de instalação vertical é obrigatória (vide 
1.7). 
Acumuladores de pistão com diâmetro de 
pistão ≥ 355 mm só devem ser instalados 
na vertical.

1.5. VANTAGENS DO 
ACUMULADOR DE 
PISTÃO DA HYDAC

 z programa completo com volume nominal 
de até 3300 litros, 
 z relações extremas entre pressão de pré-
carga e pressão operacional máxima 
são realizáveis, 
 z solução econômica mediante conexão a 
jusante de garrafas de gás em caso de 
baixa diferença de pressão, 
 z vazões extremas são possíveis; Limite: 
velocidade máxima do pistão,
 z economia em potência instalada, 
 z elevado grau de rendimento da 
instalação hidráulica, 
 z estanque ao gás e isento de vazamento 
interno (fuga), 
 z sem descarga de gás repentina em caso 
de vedações desgastadas,
 z requerem pouco espaço
 zmonitoramento do volume por todo o 
curso do pistão ou indicador elétrico de 
posição fim de curso.

Outras vantagens com aplicação do 
sistema de vedação de baixo atrito: 

 z atrito mínimo, 
 z apropriado também para pequenas 
diferenças de pressão, 
 z sem atrito na partida 
 z sem efeito Stick-Slip (adere-desliza)
 z baixo ruído, sem vibrações, 
 z elevadas velocidades do pistão  
até 5 m/s com forma construtiva de 
pistão 4,
 z grau de eficiência do acumulador 
melhorado, 
 z elevada vida útil das vedações,  
devido baixo desgaste, 
 z apropriado para grandes oscilações de 
temperatura, 
 z baixos custos de manutenção.
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Com a chave elétrica de fim de curso 
normalmente é monitorado o nível de 
enchimento máximo do acumulador de 
pistão.  
Mas também neste caso existe a 
possibilidade, através de um determinado 
comprimento de curso, executar funções 
de comando da hidráulica conectada. 
A comutação de fim de curso é 
composta da haste comutadora com ímã 
permanente, que não é fixada ao pistão 
e só pode executar um curso limitado, de 
uma carcaça antimagnética e de dois ou 
mais interruptores.
Estes interruptores podem ser executados 
como normalmente fechados, abertos e 
biestáveis. Numa comutação de posição 
de fim de curso não podem ser montados 
simultaneamente interruptores fechados 
respect. abertos e interruptores biestáveis. 
Nossa comutação de fim de curso padrão 
é equipada com um interruptor fechado e 
outro aberto.
Numa outra execução a comutação é 
realizada mediante interruptores indutivos 
de aproximação.
O reset para a posição inicial é efetuada 
mediante uma mola ou força de gravidade. 
Deve-se dar preferência à posição de 
montagem vertical devido ao atrito e 
eventual desgaste na região de guia da 
haste.  
Em comutações de posição de fim 
de curso com um curso > 200 mm a 
instalação vertical, lado de gás para cima, 
é obrigatória.
A velocidade máxima do pistão na faixa de 
curso da comutação de fim de curso não 
deveria ultrapassar 0,5 m/s

1.7.  INDICADORES DE 
POSIÇÃO DO PISTÃO

1.7.2 Haste do pistão 
conduzida para fora

A haste de pistão conduzida para fora 
do acumulador permite um controle da 
posição do pistão através de todo o curso. 
É composta pela haste de pistão, fixada 
ao pistão de forma estanque à pressão, e 
do denominado came de comutação, que 
serve para acionar os interruptores fim de 
curso.
Com este came de comutação a posição 
do pistão pode ser controlada em qualquer 
lugar. Através deste posicionamento, na 
maioria das vezes, é comandado o liga e 
desliga da bomba alimentadora.
Para evitar possíveis vazamentos no lado 
do gás, esta haste de pistão é conduzida 
para fora do acumulador no lado do fluido. 
Com haste de pistão conduzida para fora 
do acumulador a conexão hidráulica é na 
lateral, quando pelo tamanho da tampa, 
não for possível de outra forma.
A haste de pistão externa funciona em 
qualquer posição de instalação. Para 
o movimento da haste conduzida para 
fora é preciso haver suficiente espaço. A 
velocidade máxima de pistão não deve 
ultrapassar 0,5 m/s.

1.7.3 Sistema de medição de 
curso por ultra-som

Com o sistema de medição de curso por 
ultra-som, a posição do pistão dentro do 
acumulador pode ser averiguada mediante 
medição com ultra-som.
A medição só pode ser efetuada pelo lado 
do fluido, sendo que para o ultra-som 
é necessário um meio portador de som 
contínuo. Para evitar falhas na medição 
o fluido deve estar livre de bolhas de 
ar o quanto que possível. A posição de 
instalação deve ser escolhida de tal modo 
que não se possa acumular ar debaixo do 
cabeçote de medição.
Os dados de medição são captados por 
uma eletrônica de avaliação e convertidos 
em um sinal de medição contínuo. 
Resultados intermediários das medições 
para comutar componentes da instalação 
como p.ex. ligar e desligar uma bomba, 
podem ser captados.
As principais propriedades do sistema são:

 zClasse de proteção 
IP65 conforme DIN 40050
 z Indicador display de LCD
 zSaídas 
– 5 relés comutadores sem potencial  
 (para carga de 125 V, 1A ),  
 destes 1 saída de erro,  
 4 limiares de comutação livremente  
 ajustáveis entre 0 e 100 % 
– 4 - 20 mA

A pressão máxima para o cabeçote de 
medição não deve ultrapassar 350 bar.

 z Frequência de medição: 15 Hz
 z  Sinal: sem sinal de regulação
 z  máx. percurso de medição: 5 m

1.7.1 Interruptor elétrico  
posição	fim	de	curso
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1.7.4 Sistema de- 
medição por cabo

Com o sistema de medição por cabo a 
posição do pistão pode ser averiguada 
por meio de um cabo fixado no fundo do 
pistão.
O cabo de aço é fixado em uma roldana 
pré-tensionada por uma mola.  
Durante o movimento do pistão a roldana 
altera uma resistência elétrica através de 
um potenciômetro giratório montado. O 
valor da resistência é convertido em um 
sinal elétrico de modo que este pode ser 
processado diretamente por um sistema 
de CLP (controlador lógico programável). 
O sinal é transmitido por um cabo elétrico 
estanque à pressão através da tampa.  
Alternativo podem ser conectados 
diversos aparelhos indicadores digitais e 
conversores de medição (transdutores).  

 zAparelho Indicador digital:  
Tensão de alimentação 230 V AC  
(opcional 24 V DC ) 
Comparador quádruplo de valor limite 
4 Saídas optoacopladores 
2 Saídas contato de relé 
1 Interface - RS 232 
(opcional com saída analógica  
4 - 20 mA)
 zConversor de medição: 
Tensão de alimentação 24 V DC 
Saída analógica 4 - 20 mA

A pressão máxima não deve ultrapassar 
280 bar. As acelerações do pistão, 
dependendo da grandeza do sistema de 
medição, são limitadas a determinados 
valores, aprox. 7 ... 30 g, e a velocidade do 
pistão é limitada em no máximo 0,5 m/s. 
O sistema de medição não é previsto para 
altas mudanças de carga e grande número 
da mudanças de carga.  
Com tais solicitações de carga pedimos 
dirigir-se ao escritório técnico de nossa 
matriz ou seu parceiro Hydac mais 
próximo 
A posição de instalação preferencial deve 
ser o lado de gás para cima. 
O sistema de medição por cabo de aço só 
pode ser instalado no lado de gás de um 
acumulador de pistão.

1.7.5 Indicador de posição 
por plaquetas magnéticas

Com o indicador de plaquetas magnéticas 
a posição do pistão pode ser visualizada 
externamente através de pequenas placas 
coloridas basculantes.
Com um cabo fixado no fundo do pistão 
no lado de gás, em cuja extremidade 
é fixado um ímã que se desloca num 
tubo antimagnético, são movimentadas 
plaquetas vermelho/brancas 
magneticamente basculáveis. Conforme o 
movimento do pistão, pode-se visualizar 
a posição do mesmo, porém no sentido 
invertido, através da alteração colorida das 
chapinhas. Com o movimento do pistão 
em direção ao lado de gás, o indicador se 
movimenta em direção ao lado do óleo. 
Adicionalmente podem ser fixados no tubo 
contatos Reed para comutar componentes 
da instalação, ou ainda escalas de 
medição.
A velocidade máxima do pistão não deve 
ultrapassar 0,5 m/s. Mais que 5 mudanças 
de carga na média por dia não deveriam 
ser executas. Os acumuladores de pistão 
com indicador de plaquetas magnéticas 
basculantes só devem ser instalados na 
posição vertical, lado do gás para cima.

1.7.6 Interruptor de 
posição do pistão

O interruptor de posição do pistão permite 
o reconhecimento de um pistão num 
acumulador de pistão mediante ultrassom.
O indicador pode ser fixado 
posteriormente com uma braçadeira. Não 
é necessária nenhuma outra modificação. 
Isto permite uma montagem sem 
interrupção do processo operacional.
O interruptor de posição do pistão 
reconhece a transição de óleo para o 
pistão, com o que o sinal é desligado. Isto 
é o caso quando o pistão se encontra no 
feixe do ultra-som ou tenha passado por 
ele. 
Três diferentes versões estão à 
disposição: 

 zVersão standard para  
fluidos hidráulicos com uma viscosidade 
de até 100 cSt.
 zVersão especial para fluidos hidráulicos 
com uma viscosidade até 500 cSt
 zVersão especial para emprego em áreas 
à prova de explosão

Tensão de alimentação  
18 ... 30 V DC  
Saída comutadora:  
NPN (opcional PNP)

Documentação detalhada para todos 
os indicadores de posição de pistão 
apresentados são disponíveis a pedido.
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2.1.1 Volume nominal [l]
vide tabela no capítulo 3.1. 
2.1.2 Volume de gás efetivo 

V0 [l]  
Este diverge muito pouco do 
volume nominal e serve de 
base para os cálculos dos 
volumes úteis.

vide capítulo 3.1.1.
2.1.3 Volume útil ∆V [l]  
Volume (lado de fluido) entre a 
pressão operacional p2 e p1.
2.1.4 Temperatura 

operacional permitida  
(fluido)		

-10 °C ... +80 °C 
263 K ... 353 K 
material standard, outros sob 
consulta 
2.1.5 Código de aprovação

País AKZ
Paises membros da 
CE

U

AU Austrália F 1)

CN China A9
HK Hong Kong A9
IS Islândia U
JP Japão P
CE Canadá S1 1)

KR Coréia 
(República)

A11

NZ Nova Zelândia T
NO Noruega U
RU Rússia A6
CH Suiça U
ZA África do Sul S2
TR Turquia U
UA Ucrânia A10
US USA S
BY Bielo Rússia A12

1) necessário registro nos territórios 
individuais respect. províncias.

Outros sob consulta!

2.2.  DESIGNAÇÃO DE TIPO  
  Nem todas as combinações são possíveis. 

Exemplo de encomenda. Para mais informações pedimos entrar em contato com a 
HYDAC 

SK350 – 20 / 2212 U – 350 AAG – VA – 18 A – 1 – 050

Série

Volume nominal [l]

Código de material e de pistão 
Forma de pistão (vide capítulo 1.3.)
Material do pistão 
1 = alumínio 
2 = aço carbono 
3 = aço inoxidável
Material cilindro e tampa 
1 = aço carbono 
2 = aço carbono revestido 
3 = aço inoxidável 
6 = aço carbono (baixa temperatura)
Material vedações incl. vedações do pistão 
2 = composto NBR / PTFE 
5 = composto TT-NBR / PTFE (baixa temperatura) 
6 = composto FPM / PTFE  
8 = NBR / PUR (poliuretana) 
9 = qualidades especiais

Código de aprovação 
U   = DGRL 97/23/EG

Pressão operacional permitida [bar]

Conexão	de	fluido 
Tipo de conexão (vide tabela 1) 
Norma ou especificação do tipo de conexão (vide tabela 2 + 3) 
Tamanho da conexão (vide tabela 4 + 5)

Conexão lado de gás ou válvula de gás 
Tipo de conexão (vide tabela 1) 
Norma ou especificação do tipo de conexão (vide tabela 2 + 3)  
(Letra suprime, se tipo de conexão é V) 
Tamanho da conexão (vide tabela 4; 5 + 6)

Diâmetro do pistão 
04 =  40 mm 
05 =  50 mm 
06 =  60 mm 
08 =  80 mm 
10 = 100 mm 
12 = 125 mm 
15 = 150 mm 
18 = 180 mm

20 = 200 mm 
25 = 250 mm 
31 = 310 mm 
35 = 355 mm 
49 = 490 mm 
54 = 540 mm 
61 = 610 mm

Dispositivo adicional* 
A = Comutação elétrica posição fim de curso – curso de 35 mm 
B = Comutação elétrica posição fim de curso – curso de 200 mm 
C = Comutação elétrica posição fim de curso – curso de 500 mm 
K = Haste de pistão para fora 
M = Indicação por plaquetas magnéticas basculantes  
S = Sistema de medição por cabo 
U = Sistema de medição por ultrassom 
E.. = Interruptores especiais fixas ou ajustáveis 
P = Pistão magnético 
UP.. = Interruptor de posição do pistão  
  (z.B. UP2 = 2 interruptores de posição, UPEX = Execução Atex)  
W = Sensor de curso linear

Dispositivos de segurança* 
1 = Disco de ruptura (indicar pressão nominal e temperatura) 
2 = Válvula de segurança de gás 
3 = Fusível térmico

Pressão de pré-carga p0 [bar] a 20 °C*

*se requerido, indicar na encomenda!

2.  CARACTERÍSTI-
CAS

2.1.  EXPLICAÇÃO; 
ANOTAÇÕES
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Tabela 1, Tipo de conexão
Letra de Descrição 
identificação
A Conexão de rosca (rosca interna)
B Conexão de rosca (rosca externa)
F Conexão de flange
H Flange para fora
K, S Conexão combinada / Conexão especial
V Execuções da válvula de gás

Tabela	2,	Norma	ou	especificação,	conexão	de	rosca
Letra de Descrição 
identificação
A Rosca conforme ISO 228 (BSP)
B Rosca DIN 13 ou ISO 965/1 (métrico)
C Rosca conforme ANSI B1.1 (UN..-2B, vedação SAE J 514)
D Rosca conforme ANSI B1.20.3 (NPTF)

Tabela	3,	Norma	ou	especificações,	conexão	de	flange
Letra de Descrição 
identificação
A Flange conforme normas DIN (faixa de pressão + Norma)
B Flange conforme ANSI B 16.5
C Flange SAE 3000 psi
D Flange SAE 6000 psi
E Flanges quadrados de alta pressão (Bosch-Rexroth) PN320
F Flanges quadrados de alta pressão (AVIT, HAVIT)

Tabela 4, Tamanho da conexão / Execução da rosca
Execução 
Tabela 2

Letra de identificação, tamanho
A B C D E F G H J K L

A G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4 G 1 G1 1/4 G1 1/2 G2 G2 1/2 G3
B M10x1 M12x1,5 M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M22x1,5 M27x2 M33x2 M42x2 M48x2 M60x2

C 5/16- 
24UNF

3/8- 
24UNF

7/16- 
20UNF

1/2- 
20UNF

9/16- 
18UNF

3/4- 
16UNF

7/8- 
14UNF

1 1/16- 
12UNF

1 3/16- 
12UNF

1 5/16- 
12UNF

1 5/8- 
12UNF

D 1/16- 
NPTF

1/8- 
NPTF

1/4- 
NPTF

3/8- 
NPTF

1/2- 
NPTF

3/4- 
NPTF

1-11 1/2 
NPTF

1 1/4-11 1/2 
NPTF

11/2-11 1/2 
NPTF

2-11 1/2 
NPTF

2 1/2 - 
NPTF

Tabela 5, Tamanho da conexão / Execução da rosca
Execução 
Tabela 3

Letra de identificação, tamanho
A B C D E F G H J K L

A DN15 DN25 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 –

B 1/2" -  
1500 psi

1" -  
1500 psi

1 1/2" -  
1500 psi

2" -  
1500 psi

2 1/2" -  
1500 psi

3" -  
1500 psi

1/2" -  
2500 psi

1" -  
2500 psi

1 1/2" -  
2500 psi

2" -  
2500 psi

2 1/2" -  
2500 psi

C
1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 5"
D – – – – –
E

DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 – DN25 –
F

Tabela 6, Execução da válvula de gás
Letra de Descrição 
identificação
A Válvula de gás rosqueada G3/4 com M28x1,5/M8
B Válvula de gás fixa na tampa M28x1,5/M8
C Válvula de gás rosqueada 1/2"-20 UNF com M16x2 (ISO 10945)
D Válvula de gás rosqueada M14x1,5 com M16x1,5 externa (Minimess)
E Válvula de gás rosqueada G3/4 com 7/8-14 UNF-VG8
F Válvula de gás fixa na tampa M42x1,5/M12

Anotação: 
Exemplos de aplicação, dimensionamento de acumuladores assim como extratos das prescrições de aprovação para acumuladores 
hidráulicos podem ser encontrados nos seguintes catálogos:

 zHYDAC Tecnologia de acumuladores 
Nº 3.000
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3. DIMENSÕES
3.1. ACUMULADORES DE 

PISTÃO

Figura 1

Volume 
nominal V 
mín. - máx.

Série Identificação de país U = DGRL 97/23/CE
Pressão 
operacional 
permitida

Ø D1 Ø D2 Cálculo de comprimento 1) 
C = a + (b • V)

Peso 2) 
mín. - máx.

a 
[mm]

b 
[mm/l][l] [bar] [mm] [mm] [kg]

 0,2 – 5 SK350 350 60 80 126 353,7  6  – 35
 0,5 – 10 SK350 350 80 100 157 198,9  11  –  48
 0,5 – 15 SK350 350 100 125 184 127,3  19  –  85
 1 – 50 SK350 350 125 160 185 81,5  32  –  280

 2,5 – 70
SK210 210

150 180
210

56,6
 45  –  280

SK350 350 234  49  –  283

 2,5 – 100
SK210 210

180
210

262 39,3
 70  –  346

SK350 350 220  79  –  458

 2,5 – 125
SK210 210

200 235 290 31,8  86  –  452
SK350 350

 10 – 200
SK210 210

250
286

408 20,4
 170  –  631

SK350 350 300  200  –  860
 25 – 400 SK350 350 310 350 462 13,2  390  –  1110

 25 – 400
SK210 210

355
404

534 10,1
 468  –  1338

SK350 350 434  590  –  2048

 200 – 650
SK210 210

490 580 700 5,3  1760  –  3180
SK350 350

1) Os comprimentos averiguados são normalmente arredondados para cima ou para baixo em passos de 5 mm 
2) Pesos intermediários podem ser aproximados com interpolação linear
Outras pressões, volumes, aprovações etc. são possíveis sob consulta

3.1.1 Volume de gás efetivo V0
O volume da câmara de gás V é maior que o volume listado abaixo do que o volume 
nominal indicado no capítulo 3.1
Ø do pistão D1 Forma construtiva do pistão

1 2 3 4
[mm] ∆ [l]

 60 –  0,040 –  0,040
 80 –  0,044 0,081  0,044
100 0,062  0,062 0,27  0,062
125 –  0,169 0,546  0,169
150 –  0,653 0,824  0,653
180 1,213  1,213 1,286  1,213
200 –  0,999 1,601  0,999
250 3,034  3,034 2,617  3,034
310 –  6,221 –  6,221
355 4,514  4,514 –  4,514
490 – 12,705 – 12,705
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3.2. ACUMULADOR COM 
COMUTAÇÃO ELÉTRICA 
DE 
POSIÇÃO FIM DE 
CURSO

Conexão para dispositivo de enchimento e teste 
FPU-1

1m1 = Motor 
1c1 = Contactor do motor 
1e3 = Fusível de comando 
Mö = Botão desliga 
Ms = Botão liga

Volume 
nominal 2)

Série Identificação de país U
Ø D1

C
on

ex
ão

  
no

 la
do

  
do

 g
ás

 3)

C
on

ex
ão

 
no

 la
do

 d
o 

flu
id

o 4
)

N Peso adicional

A B C A B C

[l] [mm] ISO228 [mm] [mm] [mm] [kg] [kg] [kg]
0,2

SK350 60 1)0,5
1
0,5

SK350 80 1)1
2
2,5

SK350 100
G 3/4 
lateral G 1

209 439 679

2,55 4,85 7,155
7,5
2

SK350 125 2,55 4,85 7,155
15
6

SK350 150 G 3/4

G 1 1/2

2,60 4,90 7,2020
40

10
SK210

180 G 1 2,60 4,90 7,20

SK350

20
SK210
SK350

50
SK210
SK350

20
SK350 200 G 1 2,65 4,95 7,2540

100

50
SK210

250 G 1 1/4 G 2 2,80 5,10 7,40

SK350

80
SK210
SK350

120
SK210
SK350

120
SK350 310 G 1 1/4

NW50

2,90 5,20 7,50150
200

130
SK210

355 G 1 1/2 2,80 5,10 7,40

SK350

180
SK210
SK350

250
SK210
SK350

200
SK350 490 G 2 3,00 5,30 7,60400

600
1) Com estas dimensões de pistão um interruptor elétrico de fim de curso não é possível. 
2) Indicações de volume são exemplo, outras vide capítulo 3.1. 
3) Conexão standard com conexão sequencial, outras sob consulta 
4) outras sob consulta 
Informações adicionais vide capítulo 1.7.

Tabela 7, vedação adicional

Ø do  
pistão 
[mm]

Forma NBR 
 
Art.-Nº

FKM 
 
Art.-Nº

todos 
os diâ- 
metros

1
601078 6011092

3
4 sob consulta

Anotação:  
A vedação adicional deve ser encomendada 
adicionalmente ao jogo de vedação (capítulo 4)
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4. PEÇAS DE REPOSIÇÃO
4.1. ACUMULADOR DE PISTÃO

4.1.1 Forma do pistão-1
Denominação Qt. Pos.
Pistão completo 1) 
composto de:

Pistão  1   10
Anel de vedação  1   50
Anel de guia  2   60
Vedação central  1   70

Jogo de vedação completo 
composto de:

Anel de vedação  2   40
Vedação central  1   70
(Anel de apoio) (2) (110)
O-ring  2  120
O-ring  1  180
Anel de vedação  1  200
O-ring  1  220

4.1.2 Forma do pistão-2
Pistão completo 1) 
composto de:

Pistão  1   10
Anel de vedação  1   40
Anel de guia  2   60
Vedação central  1   70

Jogo de vedação completo 
composto de:

Anel de vedação  1   40
Anel de guia  2   60
Vedação central  1   70
(Anel de apoio) (2) (110)
O-ring  2  120
O-ring  1  180
Anel de vedação  1  200
O-ring  1  220

4.1.3 Forma do pistão-3
Pistão completo 
composto de:

Pistão  1   10
Anel de vedação  1   70
Anel de guia  1   60

Jogo de vedação completo 
composto de:

Anel de vedação  1   70
Anel de guia  1   60
(Anel de apoio) (2) (110)
O-ring  2  120
O-ring  1  180
Anel de vedação  1  200
O-ring  1  220

1) Pos. 120, 180, 200 e 220 acompanham soltas
   Peças sujeitas à pressão não são disponíveis como 
reposição.

Peças de reposição para forma de pistão 4  
são disponíveis sob consulta.

Pistão completo (tab. 8)
Ø do 
pistão  

P
is

tã
o NBR FPM PUR

[mm] Art.-Nº Art.-Nº Art.-Nº

  60
1 – – –
2 3183495 – –
3 – – 3009372

  80
1 – – –
2 3183496 3183497 –
3 – – 2119931

100
1 3128922 3128926 –
2 3175476 3183117 –
3 – – 2115547

125
1 – – –
2 3016232 3016253 –
3 – – 3016150

150
1 – – –
2 3016228 3016229 –
3 – – 3016231

180
1 3141888 3182493 –
2 2118451 2112535 –
3 – – 3046277

200
1 – – –
2 3110811 3016215 –
3 – – 3016218

250
1 3128924 3128938 –
2 353980 353981 –
3 – – 3016171

310
1 – – –
2 3016195 3016197 –
3 – – –

355
1 3128925 3128939 –
2 356382 354079 –
3 – – –

490
1 – – –
2 3128989 3128990 –
3 – – –

Jogo de vedação completo (tab. 9)
Ø do 
pistão  

P
is

tã
o NBR FPM PUR

[mm] Art.-Nº Art.-Nº Art.-Nº

  60
1 – – –
2 3090507 – –
3 – – 3016210

  80
1 – – –
2 3041573 3015745 –
3 – – 3013230

100
1 3128940 3128944 –
2 363268 363269 –
3 – – 2123414

125
1 – – –
2 3116665 3016234 –
3 – – 2128104

150
1 – – –
2 3016235 3016237 –
3 – – 3007546

180
1 3128941 3128945 –
2 363270 363271 –
3 – – 2123415

200
1 – – –
2 3110810 3016242 –
3 – – 3113127

250
1 3128942 3128946 –
2 363266 363267 –
3 – – 3016213

310
1 – – –
2 3016200 3016201 –
3 – – –

355
1 3128943 3128947 –
2 363272 363273 –
3 – – –

490
1 – – –
2 3104100 3128991 –
3 – – –
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5.  ANOTAÇÃO 
As indicações neste catálogo referem-se 
às condições operacionais e casos de 
aplicação descritos.
Em casos de aplicação e/ou condições 
operacionais divergentes, pedimos entrar 
em contato com o nosso respectivo 
departamento técnico.
Reservamo-nos o direito de efetuar 
alterações técnicas.

4.2. INSTRUÇÕES DE 
MONTAGEM

Antes de cada trabalho de montagem 
ou desmontagem de um acumulador de 
pistão ou trabalhos numa instalação de 
acumuladores de pistão, é impreterível 
despressurizar o sistema.
Antes de trabalhos de desmontagem do 
acumulador de pistão o lado do gás e o 
lado do fl uido devem estar sem pressão 
e na desmontagem a válvula de gás 
deve ser desrosqueada ou estar aberta. 
Antes da remoção das tampas é preciso 
certifi car-se, eventualmente usando uma 
vareta, de que o pistão possa ser movido. 
Acumuladores de pistão com pistão 
travado ou preso só devem ser abertos por 
pessoal autorizado para tal.
Acumuladores de pistão com um diâmetro 
interno de até 250 mm são providos com 
um pino de segurança. Este deve evitar a 
abertura imprópria da tampa. 
Deve ser removido antes da abertura da 
tampa.
Pode haver perigo de vida por peças que 
se desprendem e se projetam no ar.
Todos os trabalhos só devem ser 
executados por pessoal especializado e 
treinado.
Não é permitido executar qualquer 
trabalho de solda nem outros trabalhos 
mecânicos no acumulador de pistão.
 
A instrução de operação deve ser 
observada!
Nº 3.301.CE

Luvas de montagem para
acumuladores de pistão (tab. 11)

Ø do 
pistão
[mm]

para montagem das vedações
Forma 1+2

  60  297430
  80  244991
100  352198
125  370734
150 2124157
180 3713269
200 3644938
250 3715658
310 3721000
355 3728790
490 3114220

Ø do 
pistão
[mm]

para a montagem do pistão

  60 2120188
  80  359614

100  290056 (M105x2) 
2117672 (M110x3)

125 2128223

150 2124161 (SK210)
3680195 (SK350)

180  290049 (M186x3) 
3028679 (M190x4)

200 3600690
250 3026807
310 3027403
355 3389677
490 3440695

Na troca de vedações e / ou pistões é 
preciso observar a instrução de operação 
e manutenção (Nº 3.301.M).

HYDAC Technology GmbH
Industriegebiet
66280 Sulzbach/Saar, Deutschland
Tel.: +49 (0) 68 97 / 509 - 01
Fax: +49 (0) 68 97 / 509 - 464
Internet: www.hydac.com
E-Mail: speichertechnik@hydac.com
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