
VISÃO GERAL  
DO PRODUTO SUPORTES  
DE TUBULAÇÃO HYDRA®

Suportes de Mola Carga Variável HYDRA

São suportes de tubulação móveis, cujo comportamento em 
relação ao carregamento muda linearmente. O curso do suporte 
é proporcional ao carregamento. Suportes de Mola Variável  
são mais baratos que os de Mola Constante e são usados  
onde o movimento vertical a ser absorvida é moderado (máximo 
60 mm). 

Detalhes
 � O dimensionamento resistente a torções previne forças laterais 
indesejadas no assento da mola 

 � O carregamento pode ser facilmente ajustado apenas girando  
o parafuso tensor

 � O travamento pode ser alterado posteriormente em qualquer 
posição

 � Livre de desgaste – não há necessidade de peças de reposição 

Suportes de Mola Carga Constante HYDRA

São suportes de tubulação móveis, cujo comportamento em rela-
ção ao carregamento é constante. A carga de apoio permanece 
basicamente constante ao longo de todo o curso do suporte.

Com projeto mais sofisticado que os Suportes de Mola Variável, 
este tipo de dispositivo se faz necessário sempre que movimen-
tos verticais mais expressivos precisam ser absorvidos (acima 
de 60 mm) ou determinadas variações de carga não devam ser 
excedidas. 

Detalhes
 � Força constante no ponto de aplicação da carga, graças a um 
mecanismo de alavanca bem ajustado 

 � Dimensões de alavanca otimizadas para uma carga constante 
cobrindo toda a faixa de ajuste

 � Preservação integral das margens de segurança de sobrecur-
so do suporte mesmo após reajuste da carga

Berços de Tubulação HYDRA

Os berços para tubulação incluem modelos com deslizamento, 
guias, fixos e de rolos. Em alguns casos, dispõem de dispositivos 
de elevação ou de armações de isolamento adicionais, assim 
como casquilhos de apoio para suportar a tubulação. A gama de 
berços é muito completa e caracteriza-se por um projeto robusto e 
funcionamento livre de manutenção.

Detalhes 
 � Fácil escolha, baseada em produtos padronizados com quali-
dade garantida, fácil e pequena altura de instalação, proteção 
contra corrosão inerente e absolutamente isentos de manu-
tenção 

 � Faixa de temperatura até 650 ºC
 � Versões com três alturas fixas e três diferentes faixas de ajus-
te de altura estão disponíveis

 � Para fixação em apoios tipo T e/ou L 



Elementos de Conexão e Abraçadeiras HYDRA

Os elementos de conexão são utilizados na fixação entre a 
estrutura de aço, que suporta a carga, e os suportes, como 
componentes envolventes da tubulação. Eles são classificados 
conforme nosso sistema de suportes e por faixas de carrega-
mento.

Todos os grampos são dimensionados adequadamente de 
modo a que possam ser utilizados com Suportes de Mola Vari-
ável ou Constante e elementos de conexão, mesmo com 2,5x 
sobrecarga sem qualquer deformação permanente, inclusive na 
temperatura de operação.

Grampos horizontais são utilizados como abraçadeiras para 
tubulações horizontais e os verticais para tubulações verticais. 
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Componentes Dinâmicos e Suportes (Struts) Supressores 
de Balanço HYDRA
A nossa gama de componentes dinâmicos se aplica no controle 
de cargas dinâmicas em tubulações importantes no aspecto se-
gurança da instalação e em componentes sensíveis das plantas 
industriais.

Detalhes
 � Os supressores de balanço hidráulicos são usados na com-
pensação de cargas dinâmicas ou de influências ocasionadas 
pela natureza, tais como terremotos ou fortes ventos

 � Suportes (Struts) articulados são elementos "push-pull" e são 
usados principalmente para atenuar cargas dinâmicas

FLEXPERTE® — Software de Seleção/Dimensionamento

Especialmente elaborado para projetistas, o FLEXPERTE é um 
software para seleção/dimensionamento dos modelos standard 
disponíveis de Juntas de Expansão, Foles Metálicos, Manguei-
ras Metálicas e Suportes de Tubulação. A aplicação baseada em 
menus auxilia no cálculo e dimensionamento destes produtos.

Para maiores detalhes visite www.flexperte.de 
 
Detalhes
 � Operação intuitiva
 � Projeto sob medida
 � Interfaces Rohr2, Caesar II, PDMS e PDS
 � Disponível sem custo - download em nosso site
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