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Válvula de enchimento

Características 

 ▶ Válvula de retenção, desbloqueável hidraulicamente
 ▶ Para conexão roscada (TN25 e 32)
 ▶ Para conexão por flange de acordo com ISO 6162-1 

(a partir de TN40)
 ▶ Para montagem direta no cilindro de trabalho
 ▶ Com ou sem pré-descarga, opcional
 ▶ Conexão de alta pressão integrada

 ▶ Tamanho nominal 25 ... 80
 ▶ Série do aparelho 1X
 ▶ Pressão máxima de operação 350 bar
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Códigos para pedido

01 Válvula de enchimento SFA

02 Tamanho nominal 25 25
Tamanho nominal 32 32
Tamanho nominal 40 40
Tamanho nominal 50 50
Tamanho nominal 63 63
Tamanho nominal 80 80

Tipo de conexão (conexão A)

03 Conexão roscada (apenas TN25 e 32) G
Conexão por flange (a partir de TN40) F

04 Sem furo do tanque sem des.
Com furo do tanque (a partir de TN32) T 

05 Com pré-descarga (a partir de TN32) 1
Sem pré-descarga 0

06 Série do aparelho 10 ... 19 (10 ... 19: dimensões de montagem e conexão inalteradas) 1X

Material de vedação
07 Vedações NBR M

Cuidado, observar a compatibilidade das vedações com fluido hidráulico utilizado! (outras vedações a pedido)

Versão da conexão
08 Orifícios roscados com rosca do tubo de acordo com DIN 3852 - parte 2 01

09 Mais dados no texto simples

01 02 03 04 05 06 07 08 09

SFA – / M / 01 *

Símbolos

Tipo SFA… (a partir de TN25) Tipo SFA…T… (a partir de TN32)

A
X

B

P

A B

P T

A
X

B

P

T1 T2

A B

P T

  Aviso!
Proposta de circuito com válvula direcional e bocal no 
canal P para válvula de enchimento individual.  
Na comutação paralela de válvulas de enchimento deve-
-se providenciar um bocal individual para cada linha 
de controle!
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Válvulas do tipo SFA são válvulas de retenção, desbloqueá-
veis hidraulicamente. Estas são colocadas para o bloqueio 
sem vazamentos nos círculos de trabalho sob pressão (por 
ex. cilindro de pressão). Devido à sua formação favorável 
ao fluxo e à força de fecho relativamente reduzida da mola 
de compressão (6) no cone principal é especialmente bom 
para a função pós-sucção e para abastecer, por ex., cilin-
dros principais nas prensas durante o movimento de fecho 
rápido. A conexão de pressão integrada P permite o estabe-
lecimento da alta pressão no cilindro de pressão! 
As válvulas são compostas essencialmente por carcaça (1), 
êmbolo de controle (2), cone principal (3), cone piloto (4) 
e as molas de compressão (5) e (6).

 Bocal de encaixe 1)

Tamanho 
nominal

Ø de bocais 
em mm

25 0,8
32 0,8
40 0,8
50 0,8
63 0,8
80 1,0

1) Não faz parte do volume de fornecimento

Tipo SFA..GT0-1X/M/01 (sem pré-descarga)

Função, secção: sem pré-descarga

No canal P da válvula direcional deve-se providenciar um 
bocal de encaixe. O diâmetro do bocal deve ser realizado 
de acordo com o tamanho nominal da válvula de enchi-
mento (ver abaixo).
A válvula permite uma corrente volúmica livre de A para B. 
Na direção oposta, o cone principal (3) é mantido no assen-
tamento pela mola de compressão (6) e pela pressão que 
atua na conexão B. Através de pressão na conexão de 
controle X o êmbolo de controle (2) é deslocado para baixo 
contra a mola de compressão (5) e pressiona o cone princi-
pal (3) do assentamento. Agora a válvula também pode ser 
alimentada na direção oposta.
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Tipo SFA..FT1-1X/M/01 (com pré-descarga)

A função desta versão corresponde essencialmente à ver-
são sem pré-descarga.  
Com pressão na conexão de controle X, o êmbolo de con-
trole (2) abre primeiro o cone piloto (4). Dessa forma 
é garantido um alívio não repentino do fluido hidráu-
lico comprimido.

Função, secção: com pré-descarga

 Bocal de encaixe 1)

Tamanho 
nominal

Ø de bocais 
em mm

25 0,8
32 0,8
40 0,8
50 0,8
63 0,8
80 1,0

1) Não faz parte do volume de fornecimento



Válvula de enchimento | SFA  5/12

RP 20485, Edição: 2012-09, Bosch Rexroth AG 

Dados técnicos  
(Para aplicações fora dos parâmetros, entrar em contato conosco!)

1) Diferencial de pressão no cone principal para ultrapassar a força 
da mola

2) As classes de pureza indicadas para os componentes devem ser 
cumpridas nos sistemas hidráulicos. Uma filtragem eficaz evita 
falhas e aumenta em simultâneo a vida útil dos componentes.

 Para seleção dos filtros, consultar www.boschrexroth.com/filter.
3) A pedido

hidráulico

Pressão máxima de operação – Conexão B, P bar 350

– Conexão X bar 150

– Conexão A bar 16

Pressão de abertura 1) bar ~0,12

Corrente máxima de volume l/min ver casos de aplicação na página 11

Fluido hidráulico ver tabela abaixo

Área de temperatura do fluido hidráulico
(nas conexões de serviço da válvula)

°C –30 … +80

Intervalo de viscosidade mm2/s 10 … 800

Grau de sujeira máximo permitido do fluido hidráulico 
classe de pureza segundo ISO 4406 (c)

Classe 20/18/15 2)

geral
Tamanho nominal 25 32 40 50 63 80

Massa kg aprox. 4,5 aprox. 6 aprox. 7 aprox. 10,5 aprox. 16 aprox. 23

Posição de montagem variável

Intervalo de temperatura ambiente °C –30 … +80

Fluido hidráulico Classificação Materiais de vedação 
adequados

Normas

Óleos minerais e hidrocarbonetos do mesmo tipo HL, HLP, HVLP NBR, FKM 3) DIN 51524

Biodegradável – não solúvel em água HETG NBR, FKM 3) VDMA 24568

HEES FKM 3)

– solúvel em água HEPG FKM 3) VDMA 24568

Dificilmente inflamável – sem água HFDU, HFDR FKM 3) ISO 12922

HFC NBR ISO 12922

 Avisos importantes em relação aos fluidos hidráulicos!
 ▶ Mais informações e indicações para utilização de outros fluidos 
hidráulicos, ver folha de dados 90220 ou a pedido!

 ▶ Dificilmente inflamável e biodegradável: possíveis limitações nos 
dados técnicos da válvula (temperatura, área de pressão, vida útil, 
intervalos de manutenção, etc.)!
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Diferencial de pressão ∆p entre as conexões A e B dependente da corrente volúmica qV com 
corrente volúmica na direção de sucção A para B.

Tamanho nominal 25 ... 50

Pr
es

sã
o 

di
fe

re
nc

ia
l e

m
 b

ar
 →

Corrente volúmica em l/min →

Tamanho nominal 63 e 80

Pr
es

sã
o 

di
fe

re
nc

ia
l e

m
 b

ar
 →

Corrente volúmica em l/min →

1 TN25
2 TN32
3 TN40
4 TN50
5 TN63
6 TN80

Curvas características  
(medidas com HLP46, ϑóleo = 40 ± 5 °C)
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1 Placa de identificação

6 4 furos para fixação da válvula

Parafusos de fixação da válvula ver página 10.

Dimensões do aparelho: conexão roscada (apenas TN25)  
(dimensões em mm)
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1 Placa de identificação

2 Anel de vedação 

3 Furo Ø6,5 x 6 de profundidade em relação à centralização da 
válvula na área de conexão!

4 2 cavilhas de encaixe com entalhe 6 x 12

5 Parafuso de fixação

6 4 furos para fixação da válvula

1) Apenas versão "T"

Dimensões do aparelho: conexão roscada (apenas TN32)  
(dimensões em mm)

Parafusos de fixação da válvula ver página 10.
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Dimensões do aparelho: conexão por flange (TN40 … TN80)  
(dimensões em mm)

TN C1±0,2 C2 C3 C4 ØD1 ØD2 ØD3±0,1 ØD4 ØD5 D6 ØD7 D8 D9 máx ØD10 máx

40 35,7 88,4±0,2 58 62 10 15,7 90 17,5 58 M16 10 M12 38 40

50 42,9 102,5±0,2 70 72 13 19 104 22 71 M20 13 M12 51 50

63 50,8 113,15±0,2 80 82 13 19 120 26 90 M24 13 M12 64 63

80 61,9 134+0,3 92 95 13 19 140 30 107 M27 13 M16 76 78,5

TN H1 H2±0,2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11±0,1 H12 H13

40 85 69,9 109 102 85 22 116 88,4±0,2 10 26 92 54 18

50 101 77,8 132 124 101 22 141 102,5±0,2 12 32 108 66 18

63 125 88,9 152 144 125 30 160 113,15±0,2 14 38 130 83 18

80 140 106,4 170 158 140 30 185 134+0,3 16 43 150 90 21

1 Placa de identificação

2 Anel de vedação 

3 Furo Ø6,5 x 6 de profundidade em relação à centralização da 
válvula na área de conexão!

4 2 cavilhas de encaixe com entalhe 6 x 12

5 Parafuso de fixação (apenas versão "T")

6 4 furos para fixação da válvula

7 Conexão por flange de acordo com ISO 6162-1

Parafusos de fixação da válvula e conexões ver 
página 10.

1) Apenas versão "T"
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Parafusos de fixação da válvula e conexões

Parafusos de fixação da válvula (pedido separado)
Por motivos de fixação, utilizar exclusivamente os seguintes 
parafusos de fixação da válvula:

4 parafusos cilíndricos ISO 4762 - 10.9 ou DIN 912 - 10.9  
Coeficiente de fricção µges = 0,09 … 0,14

Geometria do cone e determinação da pressão de controle mínima

TN A1 
em cm2

A2 1)  
em cm2

A3 
em cm2

H1 
em mm

H2 
em mm

F1 
em N

F2 
em N

Vst  
em cm3

Relação de desbloqueio
2) em bar 3) em bar

25 5,31 – 1,33 6,2 5 6 … 14 38 … 70 0,66 4,0 –

32 8,04 0,5 2,01 8,5 6,5 9 … 22 58 … 109 1,30 4,0 0,3

40 13,52 0,78 3,14 10 7 14 … 29 93 … 162 2,20 4,3 0,3

50 21,24 1,13 4,71 12,5 9 23 … 49 149 … 261 4,20 4,5 0,3

63 32,67 1,77 7,07 14,5 11 35 … 63 206 … 348 7,80 4,6 0,3

80 49,02 2,54 10,18 17 13 57 … 127 310 … 579 13,20 4,8 0,3

1) Deixa de ser necessário na versão "sem pré-descarga" (SFA...0...)
2) Sem pré-descarga
3) Com pré-descarga

A1 = Área de eficácia do cone principal

A2 = Área de eficácia do cone piloto

A3 = Área de eficácia do êmbolo de controle

H1 = Curso do cone principal

H2 = Curso do êmbolo de controle

F1 = Força da mola da válvula

F2 = Força da mola de compressão do êmbolo de controle

Vst = Volume de controle para abrir a válvula

pÖ = Pressão de abertura (diferencial de pressão no cone principal 
para ultrapassar a força da mola F1)

pSt = Pressão de controle na conexão X

pB = Pressão do sistema na conexão B

Relação de desbloqueio = 
Pressão de controle pSt

Pressão do sistema pB

Exemplo: tipo SFA32…G0; pB = 30 bar
pSt = 4,0 x 30 bar = 120 bar

TN Parafusos de fixação da válvula Conexões
Dimensão Torque de aperto MA em Nm (±4 %)

A P X
Parafusos cilíndricos  

DIN 4762 - 10.9
Parafusos cilíndricos  

DIN 912 - 10.9
25 M14 x 90 170 – G1 1/4 – G1/4
32 M16 x 100 280 – G1 1/2 G1/2 G1/4
40 M16 x 110 280 – DN38 1) G1/2 G1/4
50 M20 x 130 560 – DN51 1) G1/2 G1/4
63 M24 x 160 960 – DN64 1) G3/4 G1/4
80 M27 x 180 – 1400 DN76 1) G3/4 G1/2

1) De acordo com ISO 6162-1

sem pré-descarga com pré-descarga
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Corrente volúmica em l/min (A para B) para os diferentes casos de aplicação

TN 25 32 40 50 63 80

Caso de aplicação 1 125 200 300 500 800 1200

Caso de aplicação 2 90 170 250 400 650 1000

Caso de aplicação 3 60 140 220 360 560 900

Caso de aplicação 4 40 100 150 240 380 620

Caso de aplicação 5 20 70 110 170 280 450

Casos de aplicação

Caso de aplicação 1 Caso de aplicação 2 Caso de aplicação 3

a

4
3
2
1

A
B

a

b

2

1

A

B
c a

b

2

1 B

A

Tamanho do recipiente de enchimento 
mín. 1,5 x conteúdo do cilindro

Caso de aplicação 4 Caso de aplicação 5 Aviso sobre caso de aplicação 2 a 5

a

b

2

1

A

B

a

b

2

1
A

B h

A

B

Em áreas limite, perguntar.  
No entanto, muitas vezes basta selecionar 
uma tubagem com tamanho nominal maior.

1 Cilindro

2 Válvula de enchimento

3 Esta chapa não faz parte do volume de fornecimento.  
Em caso de pequenas dimensões do reservatório e nível do 
fluido hidráulico (a) mínimo evita a formação do funil.

4 Considerar secção transversal da entrada – diferente conso-
ante TN!

a Mín. 300 mm com cilindro extraído

b Máx. 1000 mm com correntes volúmicas máximas indicadas

c ≥ 500 mm

h ~300 mm até máx. 500 mm

  Aviso!
Uma válvula de enchimento muito pequena ou uma linha 
dimensionada muito pequena leva a saída de gás do 
fluido hidráulico com respectivas consequências e mui-
tas das vezes a danos a longo prazo nas vedações 
do cilindro.



Bosch Rexroth AG 
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany 
Phone +49 (0) 93 52 / 18-0 
documentation@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.de

© Bosch Rexroth AG, todos os direitos reservados, também em caso de pedidos 
de registo. Detemos todos os direitos de disponibilização, cópia e transmissão 
a terceiros.
Os dados indicados destinam-se unicamente a descrever o produto. Não podem 
ser deduzidas dos nossos dados quaisquer informações sobre uma dada 
característica específica, nem sobre a aptidão para um determinado fim. Os 
dados fornecidos não eximem o utilizador de fazer os seus próprios juízos e 
verificações. É conveniente ter sempre presente que os nossos produtos estão 
sujeitos a um processo natural de desgaste e de envelhecimento.
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Outras informações

 ▶ Fluidos hidráulicos à base de óleo mineral Folha de dados 90220
 ▶ Valores característicos de confiabilidade de acordo com EN ISO 13849 Folha de dados 08012
 ▶ Informação geral dos produtos do sistema hidráulico Folha de dados 07008
 ▶ Montagem, comissionamento, manutenção de válvulas industriais Folha de dados 07300
 ▶ Seleção dos filtros www.boschrexroth.com/filter
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