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1 Introdução e Segurança
1.1 Segurança

 
AVISO:

• O operador deve estar ciente das bombas e tomar as devidas precauções de segu-
rança para evitar ferimentos físicos.

• Risco de lesões graves ou morte. Se qualquer dispositivo de contenção de pressão
for sobre pressurizado, pode explodir, romper ou descarregar os seus conteúdos. É
fundamental tomar todas as medidas necessárias para evitar a sobrepressurização.

• Risco de morte, lesões pessoais graves e danos materiais. É proibida a instalação,
funcionamento ou manutenção da unidade através de qualquer método não prescrito
neste manual. Os métodos proibidos incluem qualquer alteração ao equipamento ou
utilização de peças não fornecidas pela ITT. Se houver alguma incerteza quanto à
utilização adequada do equipamento, contacte um representante da ITT antes de
prosseguir.

• Risco de lesões pessoais graves. A aplicação de calor em rotores, propulsores ou
nos seus dispositivos de retenção pode fazer com que o líquido preso se expanda
rapidamente e resulte numa explosão violenta. Este manual identifica claramente os
métodos aceites para a desmontagem de unidades. Estes métodos devem ser segui-
dos. Nunca aplique calor para ajudar na sua remoção, a menos que esteja explicita-
mente indicado neste manual.

• Risco de lesões pessoais ou danos materiais graves. O funcionamento em seco pode
causar a gripagem de peças rotativas no interior da bomba para peças não móveis.
Não opere a seco.

• Nunca opere a bomba abaixo do fluxo nominal mínimo, quando estiver seca, ou sem
submersão adequada.

• O funcionamento de uma bomba sem dispositivos de segurança expõe os operado-
res ao risco de lesões pessoais graves ou à morte. Nunca opere uma unidade a me-
nos que os dispositivos de segurança adequados (proteções, etc.) estejam devida-
mente instalados. Consulte informações específicas sobre dispositivos de segurança
noutras secções deste manual.

• Risco de morte, lesões pessoais graves e danos materiais. O calor e a acumulação
de pressão podem causar explosões, ruturas e descargas da bomba. Nunca opere a
bomba com as válvulas de sucção e/ou descarga fechadas.

• Nunca opere a bomba com a válvula de sucção fechada.
• Nunca opere a bomba quando o coador estiver obstruído.
• Devem ser tomadas precauções para evitar ferimentos físicos. A bomba pode manu-

sear fluidos perigosos e/ou tóxicos. Deve ser usado equipamento de proteção pesso-
al adequado. As bombas devem ser manuseadas e eliminadas em conformidade
com a regulação ambiental aplicável.

• Se a bomba ou o motor estiver danificado ou com fugas, podem ocorrer choques elé-
tricos, incêndios, explosões, libertação de vapores tóxicos, danos físicos ou danos
ambientais. Não opere a unidade até que o problema tenha sido corrigido ou repara-
do.

 
 
CUIDADO:
Risco de lesões e/ou danos materiais. O funcionamento de uma bomba numa aplicação
inadequada pode causar sobrepressurização, sobreaquecimento e/ou um funcionamento
instável. Não altere a aplicação de serviço sem a aprovação de um representante autoriza-
do da ITT.
 

1 Introdução e Segurança
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1.1.1 Terminologia e símbolos de segurança
Sobre as mensagens de segurança

É extremamente importante que leia, compreenda e siga cuidadosamente as mensagens e regula-
mentos de segurança antes de manusear o produto. São publicadas para ajudar a prevenir estes
perigos:

• Acidentes pessoais e problemas de saúde
• Danos ao produto
• Defeito de funcionamento do produto

Níveis de perigo

Nível de perigo Indicação

PERIGO:
 

Uma situação perigosa que, se não for evitada, resultará em
morte ou ferimentos graves

AVISO:
 

Uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar
em morte ou ferimentos graves

CUIDADO:
 

Uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar
em lesões menores ou moderadas

INFORMAÇÃO:
 

• Uma situação possível que, se não for evitada, pode re-
sultar em condições indesejáveis

• Uma prática não relacionada com ferimentos pessoais

Categorias de perigo

As categorias de perigo podem ficar abaixo dos níveis de perigo ou deixar que símbolos específicos
substituam os símbolos de nível de perigo comuns.

Os perigos elétricos são indicados pelo seguinte símbolo específico:

CHOQUE ELÉTRICO:
 

Estes são exemplos de outras categorias que podem ocorrer. Estão abaixo dos níveis de perigo nor-
mais e podem usar símbolos complementares:

• Perigo de esmagamento
• Perigo de corte
• Perigo de arco voltaico

1.1.2 Segurança ambiental
A área de trabalho

Mantenha sempre a estação da bomba limpa para evitar e/ou descobrir emissões.
 
AVISO:
Se o produto tiver sido contaminado de alguma forma, como por químicos tóxicos ou radia-
ção nuclear, NÃO envie o produto para a ITT até que tenha sido devidamente descontami-
nado e informe a ITT sobre estas condições antes de o devolver.
 

1.1 Segurança
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Diretrizes de reciclagem

Recicle sempre de acordo com estas diretrizes:

1. Se a unidade ou peças forem aceites por uma empresa de reciclagem autorizada, então siga
as leis e regulamentos locais de reciclagem.

2. Se a unidade ou peças não forem aceites por uma empresa de reciclagem autorizada, então
devolva-as ao representante ITT mais próximo.

Regulamentos de resíduos e emissões

Observe os seguintes regulamentos de segurança relativos a resíduos e emissões:

• Elimine apropriadamente todos os resíduos.
• Manusear e eliminar o fluido bombeado em conformidade com os regulamentos ambientais

aplicáveis.
• Limpar todos os derrames em conformidade com os procedimentos ambientais e de seguran-

ça.
• Comunicar todas as emissões ambientais às autoridades competentes.

Referência para instalação elétrica

Para requisitos de instalação elétrica, consulte a sua empresa de eletricidade local.

1.1.3 Saúde e segurança do utilizador
Equipamento de segurança

Utilize equipamento de segurança de acordo com os regulamentos da empresa. Utilize este equipa-
mento de segurança dentro da área de trabalho:

• Capacete
• Óculos de proteção (com proteções laterais)
• Sapatos de proteção
• Luvas de proteção
• Máscara de gás
• Proteção auditiva

A área de trabalho

Cumpra estes regulamentos e avisos na área de trabalho:

• Mantenha sempre a área de trabalho limpa.
• Preste atenção aos riscos causados pelo gás e pelos vapores na área de trabalho.
• Evite todos os perigos elétricos. Preste atenção aos riscos de choque elétrico ou de perigo de

arco voltaico.

Produtos e requisitos de posicionamento dos produtos

Cumpra estes requisitos associados ao produto e ao posicionamento do produto:

• Nunca opere uma bomba a menos que haja dispositivos de segurança instalados.
• Nunca opere uma bomba a menos que haja uma proteção de acoplamento instalada.
• Nunca force a tubagem para fazer uma ligação a uma bomba.
• Nunca ligue uma bomba sem a submersão adequada .
• Nunca coloque uma bomba a funcionar abaixo do caudal nominal mínimo ou com qualquer vál-

vula de sucção ou descarga fechada.

1.1 Segurança
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Regulamentos referentes a ligações elétricas

As ligações elétricas devem ser efetuadas por eletricistas certificados em conformidade com todas
as regulações internacionais, nacionais, estaduais e locais.

Observe estas diretrizes e avisos para efetuar ligações elétricas:

• Certifique-se de que o produto está isolado da fonte de alimentação e que não pode ser ligado
por engano. Esta orientação também se aplica ao circuito de controlo.

• Certifique-se de que os contactos térmicos estão ligados a um circuito de proteção de acordo
com as aprovações do produto, e que estão em utilização.

Ligação à terra

Todos os equipamentos elétricos devem ser ligados à terra. Esta regra aplica-se tanto a bombas e
misturadores como a equipamentos de monitorização.

1.1.3.1 Precauções antes do trabalho
Observe estas precauções de segurança antes de trabalhar ou estar em contacto com o produto:

• Forneça uma barreira adequada em redor da área de trabalho, como por exemplo uma calha
de proteção.

• Certifique-se de que todos os guardas de segurança estão no devido lugar e seguros.
• Certifique-se de que o equipamento está devidamente isolado quando opera em temperaturas

extremas.
• Reconhecer as saídas de emergência do local, estações de lavagem de olhos, chuveiros de

emergência e casas de banho.
• Permita que todos os componentes do sistema e da bomba arrefeçam antes de os manusear.
• Certifique-se de que tem um caminho claro para se afastar.
• Certifique-se de que o produto não pode rolar ou cair e ferir pessoas ou danificar bens.
• Certifique-se de que o equipamento de elevação está em boas condições.
• Use um arnês de elevação, uma linha de segurança e um dispositivo de respiração, conforme

necessário.
• Certifique-se de que o produto está completamente limpo.
• Certifique-se de que não há gases venenosos dentro da área de trabalho.
• Certifique-se de que tem acesso rápido a um kit de primeiros socorros.
• Desligue e bloqueie a energia antes da manutenção.
• Verifique se existem riscos de explosão antes de soldar ou usar ferramentas manuais elétricas.

1.1.3.2 Precauções durante o trabalho
Observe estas precauções de segurança quando trabalha ou esta em contacto com o produto:

 
CUIDADO:
O incumprimento em ter em conta as instruções contidas neste manual poderá resultar em
lesões pessoais e/ou materiais e poderá anular a garantia. Leia atentamente este manual
antes de instalar e utilizar o produto.
 

• Nunca trabalhe sozinho.
• Use sempre roupas de proteção e proteção nas mãos.
• Mantenha a distância de cargas suspensas.
• Levante sempre o produto através do seu dispositivo de elevação.
• Tenha em conta o risco de um arranque repentino se o produto for utilizado com um controlo

automático de nível.
• Cuidado com o coice inicial, que pode ser forte.

1.1 Segurança
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• Lave os componentes com água depois de desmontar a bomba.
• Não exceda a pressão máxima de trabalho da bomba.
• Não abra nenhum ventilador ou válvula de drenagem nem remova nenhum tampão enquanto o

sistema estiver pressurizado. Certifique-se de que a bomba está isolada do sistema e que a
pressão foi aliviada antes de desmontar a bomba, remover os tampões ou desligar a tubagem.

• Nunca opere uma bomba que não esteja instalada corretamente protetor do acoplamento.

1.1.3.3 Limpar produtos químicos dos olhos
1. Segure as pálpebras à força com os dedos.
2. Enxague os olhos durante pelo menos 15 minutos.

Use um colírio ou água corrente.
3. Procure assistência médica.

1.1.3.4 Limpar produtos químicos do corpo
1. Retire as roupas contaminadas.
2. Lave a pele com água e sabão durante pelo menos um minuto.
3. Procure assistência médica, se necessário.

1.1.4 Regulamentos de segurança para produtos ex-aprovados em
atmosferas potencialmente explosivas

Descrição da ATEX

As diretivas ATEX são uma especificação aplicada na Europa para equipamentos elétricos e não
elétricos. A ATEX trata do controlo de atmosferas potencialmente explosivas e das normas dos equi-
pamentos e sistemas de proteção utilizados dentro dessas atmosferas. A relevância dos requisitos
da ATEX não se limita à Europa. Pode aplicar estas diretrizes a equipamentos instalados em qual-
quer atmosfera potencialmente explosiva.

Diretrizes para a conformidade
 
AVISO:
Risco de lesões pessoais graves. A aplicação de calor em rotores, propulsores ou nos se-
us dispositivos de retenção pode fazer com que o líquido preso se expanda rapidamente e
resulte numa explosão violenta. Este manual identifica claramente os métodos aceites pa-
ra a desmontagem de unidades. Estes métodos devem ser seguidos. Nunca aplique calor
para ajudar na sua remoção, a menos que esteja explicitamente indicado neste manual.
 

Se houver dúvidas sobre estes requisitos, o fim desejado ou se o equipamento necessitar de modifi-
cações, contacte um representante da ITT antes de prosseguir.

Requisitos de pessoal

A ITT nega qualquer responsabilidade pelo trabalho realizado por pessoal não treinado e não autori-
zado.

Estes são os requisitos de pessoal para produtos ex-aprovados em atmosferas potencialmente ex-
plosivas:

•  Todos os trabalhos no produto devem ser realizados por eletricistas certificados e mecâni-
cos autorizados pela ITT. Aplicam-se regras especiais a instalações em atmosferas explosivas.

•  Todos os utilizadores devem conhecer os riscos da corrente elétrica e as características quí-
micas e físicas do gás e/ou vapor presentes nas áreas perigosas.

•  Qualquer manutenção para produtos ex-aprovados deve estar em conformidade com as
normas internacionais e nacionais.

1.1 Segurança
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Produtos e requisitos de manuseamento dos produtos

Estes são os produtos e os requisitos de manuseamento dos produtos para produtos ex-aprovados
em atmosferas potencialmente explosivas:

• Apenas utilizar o produto de acordo com os dados do motor aprovados, indicados nas placas
de identificação.

• O produto ex-aprovado nunca deve funcionar a seco durante o funcionamento normal. O fun-
cionamento a seco durante o serviço e a inspeção só é permitido fora da área classificada.

• Nunca ligue uma bomba com uma válvula de sucção fechada ou uma linha de sucção bloquea-
da.

• Antes de começar a trabalhar com o produto, certifique-se de que o produto e o painel de con-
trolo estão isolados da fonte de alimentação e do circuito de controlo, para que não possam ser
estimulados.

• Não abra o produto enquanto este for estimulado ou estiver numa atmosfera de gás explosivo.
• Certifique-se de que os contactos térmicos estão ligados a um circuito de proteção de acordo

com a classificação de aprovação do produto.
• Circuitos intrinsecamente seguros são normalmente necessários para o sistema de controlo

automático de nível pelo regulador de nível, se montados na zona 0.
• A tensão de rendimento dos fixadores deve estar em conformidade com o desenho de aprova-

ção e com as especificações do produto.
• Certifique-se de que o equipamento tem a manutenção adequada:

• Monitorize os componentes da bomba e a temperatura final do líquido.
• Mantenha uma lubrificação adequada dos rolamentos.

• Não modifique o equipamento sem a aprovação de um representante autorizado da ITT.
• Utilize apenas peças que tenham sido fornecidas por um representante autorizado da ITT.

Equipamento para monitorização

Para segurança adicional, utilize dispositivos de monitorização de condições. Os dispositivos de mo-
nitorização da condição incluem, mas não estão limitados a estes dispositivos:

• Manómetros de pressão
• Medidores de fluxo
• Indicadores de nível
• Leituras de carga do motor
• Detetores de temperatura
• Monitores de rolamento
• Detetores de fuga
• Sistema de controlo PumpSmart

1.2 Garantia do produto
Cobertura

A ITT compromete-se a corrigir as avarias nos produtos da ITT dentro das seguintes condições:

• As avarias são derivadas de defeitos do modelo, materiais ou de fabricação.
• As avarias são comunicadas a um representante da ITT dentro do período de garantia.
• O produto é para ser utilizado apenas nas condições descritas neste manual.
• O equipamento de monitorização incorporado no produto está corretamente ligado e em uso.
• Todos os serviços e reparações são feitos por pessoal autorizado pela ITT.
• São utilizadas peças ITT genuínas.

1.2 Garantia do produto
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• Apenas nos produtos EX aprovados pela ITT, são utilizadas peças EX sobressalentes e aces-
sórios autorizados pela ITT.

Limitações

A garantia não cobre avarias causadas pelas seguintes situações:

• Manutenção deficiente
• Instalação inadequada
• Modificações ou alterações no produto e instalação feitas sem consultar a ITT
• Trabalhos de reparação executados incorretamente
• Desgaste normal

A ITT não assume qualquer responsabilidade pelas seguintes situações:

• Lesões corporais
• Danos materiais
• Prejuízos económicos

Pedido de garantia

Os produtos ITT são produtos de alta qualidade com esperada operação confiável e longa vida útil.
No entanto, se surgir a necessidade de uma reclamação de garantia, contacte então o seu represen-
tante ITT.

1.2 Garantia do produto
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2 Transporte e armazenamento
2.1 Receção da unidade

1. Inspecione o pacote quanto a itens danificados ou em falta no momento da entrega.
2. Anote quaisquer itens danificados ou em falta no recibo e na carta de porte.
3. Apresente uma reclamação junto da empresa transportadora se algo estiver fora de ordem.

2.2 Desembalar a unidade
1. Remova os materiais de embalamento da unidade.

Elimine os componentes da embalagem de acordo com as normas e regulamentos locais.
2. Inspecione a unidade para determinar se alguma peça foi danificada ou está em falta.
3. Contacte o seu representante ITT se algo estiver fora do normal.

2.3 Bomba manusear
 
AVISO:
As unidades de queda, rolamento ou inclinação, ou a aplicação de outras cargas de cho-
que, podem causar danos materiais e/ou lesões pessoais. Assegure-se de que a unidade
está devidamente apoiada e segura durante a elevação e manuseamento.
 
 
CUIDADO:
Risco de lesões ou danos no equipamento devido à utilização de dispositivos de elevação
inadequados. Assegure de que os dispositivos de elevação (tais como correntes, correias,
empilhadores, guindastes, etc.) têm capacidade suficiente.
 

2.3.1 Métodos de elevação
 
AVISO:

• Risco de lesões pessoais graves ou danos no equipamento. Práticas de elevação
adequadas são fundamentais para o transporte seguro de equipamentos pesados.
Assegure-se de que as práticas utilizadas estão em conformidade com todos os re-
gulamentos e normas aplicáveis.

• Os pontos de elevação seguros são identificados especificamente no desenho de
disposição geral. É fundamental levantar o equipamento apenas nestes pontos. Os
olhais de elevação integrais ou argolas de elevação giratórias nos componentes da
bomba e do motor destinam-se a ser utilizados apenas na elevação dos componen-
tes individuais.

• A elevação e manuseio de equipamentos pesados representa um risco de esmaga-
mento. Tenha cuidado durante a elevação e manuseio e use sempre Equipamento de
Proteção Individual apropriado (PPE, como sapatos de biqueira de aço, luvas, etc.).
Procure assistência, se necessário.

 
Tabela 1: Métodos

Tipo de Bomba Método de elevação
Uma bomba totalmente
montada

Utilize dispositivos de elevação adequados fixados às orelhas de elevação na ca-
beça de descarga ou argolas de içamento giratórias adequadas através da flange
do cilindro ou da flange de base da cabeça de descarga.

2 Transporte e armazenamento
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Tipo de Bomba Método de elevação
Uma bomba parcialmente
montada

Utilize dispositivos de elevação adequados ligados às orelhas de elevação de
componentes ou subconjuntos ou argolas de elevação giratórias adequadas atra-
vés das flanges dos componentes.

Uma bomba desmontada Utilize dispositivos de elevação adequados ligados às orelhas de elevação dos
componentes ou argolas de elevação giratórias adequadas através das flanges
dos componentes.

Exemplos

Figura 1: Exemplo de um método de elevação adequado

2.3 Bomba manusear
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1

2

1. Posição horizontal
2. Posição vertical

Figura 2: VIC elevada da posição horizontal para a vertical (para bombas de até 15 pés [4,6
metros] de comprimento)

2.3 Bomba manusear
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1

2

3

1. Posição horizontal
2. Posição intermédia
3. Posição vertical

Figura 3: VIC elevada da posição horizontal para a vertical (para bombas até 30 pés [9,1 me-
tros] de comprimento)

 
INFORMAÇÃO:
Arme o conjunto da taça a partir da cabeça de descarga ou adaptador de coluna e do sino
de sucção. Nunca arme o conjunto da taça a partir dos tirantes.
 

2.3 Bomba manusear
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Exemplo: VIC-T elevada da posição horizontal para a vertical

Figura 4: Posição horizontal de VIC-T

Figura 5: Posição intermédia de VIC-T

2.3 Bomba manusear
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Figura 6: Posição vertical de VIC-T

2.4 Bomba necessidades de armazenamento

Requisitos

Bombas verticais requerem uma preparação adequada para o armazenamento e manutenção regu-
lar durante o armazenamento. O bomba considera-se que está em armazém quando tiver sido en-
tregue ao local de trabalho e estiver a aguardar instalação.

Para ver os requisitos específicos de armazenamento de motores, caixas de engrenagens planetári-
as, painéis, planos de vedação e outros auxiliares, entre em contacto com o fabricante do equipa-
mento.

Preparação para armazenamento

Condição Preparação correta
Área de armazenamento interior (prefe-
rencial)

• Pavimente a área.
• Limpe a área.
• Drene a área e mantenha-a livre de inundações.

Área de armazenamento exterior (quan-
do o armazenamento interior não é pos-
sível)

• Deve cumprir todos os requisitos de armazenamento no interi-
or.

• Utilize coberturas à prova de intempéries, tais como lonas ou
coberturas resistentes ao fogo.

• Coloque as coberturas de forma a maximizar a drenagem e a
circulação de ar.

• Prenda as coberturas para proteger a bomba contra danos
causados pelo vento.

Colocação de bombas e componentes • Coloque a unidade numa plataforma ou numa palete que fique
mais alta do que 15 cm | 6 pol. do chão para garantir uma boa
circulação de ar.

2.4 Bomba necessidades de armazenamento
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Condição Preparação correta
• Organize as peças de modo a permitir um fácil acesso para

inspeção e/ou manutenção sem manipulação excessiva.
Empilhamento de unidades ou compo-
nentes

• Certifique-se de que as estantes, contentores ou caixas supor-
tam o peso total das unidades ou peças, a fim de evitar distor-
ção.

• Mantenha as marcas de identificação facilmente visíveis.
• Substitua imediatamente qualquer tampa que remover para

aceder ao interior.
Rotação da bomba e o conjunto da taça
veio

• Rode o veio e o veio do conjunto da taça para a esquerda
uma vez por mês, no mínimo.

• Nunca deixe o veio na posição anterior ou na posição lateral
extremamente elevada ou descaída.

• Certifique-se de que o veio roda livremente.
Instalações de armazenamento controla-
do

• Mantenha uma temperatura uniforme de 6 °C | 10 °F ou supe-
rior acima do ponto de condensação.

• Mantenha a humidade relativa do ar a menos de 50%.
• Certifique-se de que há pouco ou nenhum pó.

Instalações de armazenamento não con-
troladas, com temperaturas irregulares,
humidade mais elevada e/ou com poeira)

• Inspecione a unidade periodicamente para garantir que todos
os conservantes estão intactos.

• Vede todas as roscas dos tubos e tampas de tubos flangea-
das com fita adesiva.

Quando a bomba não for operada regularmente

Se uma bomba tiver sido instalada, mas não for operada regularmente por um período de tempo
prolongado, como durante uma desativação sazonal, deve operá-la por pelo menos 15 minutos a ca-
da duas semanas.

2.4.1 Prepare a bomba para armazenagem a longo prazo
Para períodos de armazenamento superiores a seis meses, o utilizador deve seguir o procedimento
2.4 Bomba necessidades de armazenamento on page 15 acima:

1. Inspecione o óleo lubrificante e a tubagem de descarga da vedação e encha a tubagem com
óleo anti-ferrugem, ou recubra a tubagem periodicamente para evitar a corrosão.

2. Coloque 4,5 kg | 10 lbs de dessecante absorvente de humidade ou 2,3 kg | 5,0 lbs de cristais
inibidores de fase de vapor perto do centro da bomba.

3. Se a unidade estiver montada, coloque mais 0,5 kg | 1 lb no bocal de descarga e prenda firme-
mente o bocal ao cotovelo de descarga.

4. Instale um indicador de humidade perto do perímetro da unidade.
5. Cubra a unidade com polietileno preto com uma espessura mínima de 0,15 mm | 6,0 mil, e ve-

de-a com fita adesiva.
6. Providencie um pequeno orifício de ventilação de aproximadamente 12,0 mm | 0,5 pol. de diâ-

metro.
7. Providencie um telhado ou abrigo para proteger a unidade da exposição direta aos elementos.

2.4 Bomba necessidades de armazenamento
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3 Descrição do Produto
3.1 Descrição geral

A bomba modelo VIC é uma bomba vertical, industrial, tipo turbina, projetada para atender a uma
grande variedade de aplicações.

Esta bomba tem estas capacidades:

• Capacidades até 15.900 m3/h | 70.000 gpm
• Cabeças até 1.372 m | 4.500 pés.
• Potência até 3.730 kW | 5.000 hp

Conjunto da taça

A construção da raça é flangeada para um alinhamento preciso e facilidade de montagem e des-
montagem. As turbinas são abertas ou fechadas, dependendo dos requisitos de design. Para tempe-
raturas superiores a 82°C | 180°F e nas taças de maiores dimensões, as turbinas são encaixadas no
veio. Para aplicações especiais, estão disponíveis rotores NPSH de primeiro fase baixos.

Coluna

Construção de colunas flangeadas proporciona um alinhamento positivo dos veios e rolamentos, e
também facilita a montagem e desmontagem. O veio da linha é suportado dentro da coluna com a
utilização de retentores de rolamentos espaçados de forma a proporcionar um funcionamento sem
vibrações e garantir um longo desgaste dos rolamentos e do veio.

Cabeça de descarga

A cabeça de descarga é desenvolvida para suportar a bomba e alinhar o condutor à bomba. As ja-
nelas de apoio ao condutor permitem o acesso à tubagem de vedação e permitir um fácil ajuste das
vedações e acoplamentos.

Cilindro de sucção (lata)

O flange do cano de sucção, ou flange de montagem separado, foi desenvolvido para suportar o pe-
so da bomba e do condutor quando esta está cheia de líquido. Pode instalar o cilindro de sucção
numa manga ou estrutura de aço aberta com isolamento térmico à volta do cilindro de sucção abai-
xo do seu flange de montagem.

Recipiente de impulso

A o recipiente de impulso é uma opção que é utilizada quando o condutor não é desenvolvido para
transportar o impulso da bomba axial.

Condutores

São utilizados condutores de veio sólido com a maioria das aplicações industriais. A rigidez do rotor
aumenta a operação sem vibrações quando são usadas vedações mecânicas.

Pode utilizar condutores de veio oco em aplicações que especificam a junta.

Cilindro

O cilindro é flangeado para suportar o peso da bomba e do condutor quando está cheio de líquido.
Pode instalar o cilindro numa manga ou estrutura de aço aberta. O flange de sucção está localizado
na lateral do cilindro, no modelo VIC-L.

3 Descrição do Produto
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3.2 Informações sobre a placa de identificação
Informações importantes para a encomenda

Cada unidade tem uma placa de identificação que fornece informações sobre a mesma.

Quando encomendar peças sobressalentes, identifique estas informações sobre a bomba:

• Goulds
• Tamanho
• Número de série
• Números dos itens das peças necessárias

Os números dos itens podem ser encontrados na lista de peças sobressalentes.

Tipos de placas de identificação

Placa de caracte-
rísticas

Descrição

Bomba Fornece informações sobre as características hidráulicas da bomba.
ATEX Se aplicável, a sua unidade de bomba pode ter uma placa de identificação ATEX afixada à

bomba, à placa de base ou à cabeça de descarga. A placa de identificação fornece infor-
mações sobre as especificações da ATEX relacionadas com esta bomba.

Placa de identificação da cabeça de descarga

SERIAL NO.

P.O. NO.

R.P.M.

MODEL

M.A.W.P. DISCH.

RATED FLOW

M.A.W.P. SUCT.

CASE HYDROSTATIC TEST PRESSURE

DISCHARGE

SUCTION

YEAR BUILT

ITEM NO.

ROTOR LIFT

SIZE

RATED HEAD

INSPECTED BY

(800) 422-5873   (562) 949-2113

ROTATION

NP105_06

ITT
GOULDS PUMPS

Engineered for life

Figura 7: Discharge head nameplate

Tabela 2: Explicação da placa de identificação da cabeça de descarga

Campo da placa de identi-
ficação

Explicação

SERIAL NO. Número de série da bomba
ITEM NO. Número do item da bomba do cliente
P.O. NO. Número do pedido de compra do cliente
MODEL Modelo da bomba

3.2 Informações sobre a placa de identificação
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Campo da placa de identi-
ficação

Explicação

SIZE Tamanho da bomba
R.P.M. Velocidade nominal da bomba, voltas por minuto
ROTOR LIFT Elevação axial do veio da bomba e dos impulsores
RATED FLOW Fluxo nominal da bomba, gpm (m3/h)
RATED HEAD Cabeça nominal da bomba, pés (m)
M.A.W.P. DISCH. Pressão máxima de descarga de funcionamento admissível, psi (kg/cm2)
M.A.W.P. SUCT. Pressão máxima de sucção de funcionamento admissível, psi (kg/cm2)
DISCHARGE Pressão de teste hidrostática da região de descarga, psi (kg/cm2)
SUCTION Pressão de teste hidrostática da região de sucção, psi (kg/cm2)
YEAR BUILT Ano em que a bomba foi construída
INSPECTED BY Selo de identificação de controlo de qualidade

Placa de identificação ATEX

Figura 8: ATEX nameplate

Campo da placa de identifica-
ção

Explicação

II Grupo 2
2 Categoria 2
G/D Utilizar quando há presença de gás e pó
T4 Classe de temperatura

O código de classificação marcado no equipamento deve estar de acordo com a área especificada
onde o equipamento será instalado. Se não for, contacte o seu representante ITT/Goulds antes de
prosseguir.

 
AVISO:
A utilização de equipamentos inadequados para o ambiente podem apresentar riscos de
ignição e/ou explosão. Certifique-se de que o condutor da bomba e todos os outros com-
ponentes auxiliares cumprem com a classificação da área requerida no local. Se não fo-
rem compatíveis, não utilize o equipamento e contacte um representante da ITT antes de
prosseguir.
 

3.2 Informações sobre a placa de identificação
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4 Instalação
4.1 Pré-instalação

Precauções
 
AVISO:

• Ao instalar num ambiente potencialmente explosivo, certifique-se de que o motor está
devidamente certificado.

• Todo o equipamento a ser instalado deve estar devidamente ligado à terra para evitar
descargas inesperadas. As descargas pode causar danos no equipamento, choques
elétricos e resultar em lesões graves. Teste o cabo de ligação à terra para verificar se
está ligado corretamente.

 
 
INFORMAÇÃO:

• As ligações elétricas devem ser efetuadas por eletricistas certificados em conformida-
de com todas as regulações internacionais, nacionais, estaduais e locais.

• É recomendada a supervisão por um representante da ITT autorizado para garantir a
instalação adequada. A instalação inadequada pode resultar em danos no equipa-
mento ou diminuição do desempenho.

 

4.1.1 Inspecionar a placa única
1. Uma placa única é fornecida. Remova a placa única do cilindro de sucção que é enviada mon-

tada.
2. Limpe completamente a parte de baixo da placa única.

4.1.2 Requisitos das fundações de betão
Requisitos

Certifique-se de que cumpre estes requisitos quando preparar a fundação da bomba:

• A fundação deve ser capaz de absorver qualquer vibração.
• A fundação deve ser capaz de formar um suporte permanente e rígido para a unidade de bom-

beamento.
• A fundação deve ser de resistência adequada para suportar o peso completo da bomba e do

acionador, com o peso do líquido que passa por ela.

Instalação normal

Uma instalação normal tem estas características:

• Parafusos com manga do tubo que são duas vezes e meia maiores do que o diâmetro do para-
fuso embutido no betão

• Tamanho adequado
• Localizada de acordo com as dimensões indicadas no desenho do exemplo
• Espaço suficiente no interior das mangas do tubo para permitir que a posição final dos parafu-

sos da fundação se alinhe com os furos na flange da sub-base

4 Instalação
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1

2

3

4

5

6

1. Flange do cilindro, sub-base ou cabeça de descarga
2. Fundação
3. Manga
4. Dam
5. Calços
6. Parafuso de ancoragem

Figura 9: Exemplo de uma instalação normal

4.1.2.1 Instale a cilindro ou sub-base sobre alicerces de betão
1. Remova água e detritos dos orifícios dos parafusos de ancoragem e das mangas antes de inici-

ar a argamassa.
2. Para os parafusos do tipo manga, encha as mangas com empacotamento ou trapos para evitar

que a argamassa entre nas mangas.
3. Cuidadosamente, baixe o cilindro ou sub-base nos parafusos dos alicerces e apertar à mão as

porcas dos parafusos.
4. Use o nível de um maquinista para nivelar o cilindro ou sub-base ou a superfície da máquina da

de cabeça de descarga usando cunhas de nivelamento,.

A fim de garantir uma leitura precisa, verifique se a superfície a ser nivelada está livre de todos
os contaminantes, como o pó.

5. Nivele o cilindro ou sub-base em duas direções a 90° na superfície maquinada para alcançar a
condição de nivelamento indicada nesta tabela.

Tabela 3: Tolerâncias de nivelamento

Comercial API
0,4 mm/m | 0,005 pol./pés 0,2 mm/m | 0,002 pol./pés

4.1 Pré-instalação
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1
2

3

4
5

6

7

1. Flange do cilindro ou Sub-base
2. Cunhas de nivelamento
3. Manga do chão (opcional)
4. Alicerces
5. Dique
6. Argamassa
7. Parafuso de ancoragem da linha central

Figura 10: Exemplo de alicerces

4.1.2.2 Reboque o cilindro ou sub-base
Para este procedimento recomenda-se a utilização de argamassa que não encolhe.

 
AVISO:
Siga as folhas SDS dos fabricantes de compostos para os EPI recomendados.
 

1. Inspecione os alicerces quanto a poeira, sujeira, óleo, lascas e água.
2. Remova quaisquer contaminantes.

Não utilize produtos de limpeza à base de óleo, uma vez que estes não se ligam bem com a
argamassa. Consulte as instruções do fabricante da argamassa.

3. Construa um dique à volta dos alicerces.
4. Molhe bem os alicerces.
5. Despeje a argamassa a uma espessura mínima de 9,520 mm | 0,375 pol. entre a flange do ci-

lindro ou sub-base e alicerces de betão, até ao nível do dique.
6. Remova quaisquer bolhas de ar da argamassa à medida que é vertida, quer através de uma

poça, usando um vibrador, quer bombeando a argamassa para o seu lugar.
7. Deixe a argamassa assentar pelo menos 48 horas.
8. Aperte os parafusos dos alicerces com o valor de binário fornecido no desenho de modelo ge-

ral da bomba.

4.1.3 Instale a bomba sobre uma fundação de aço estrutural
1. Localize o cilindro e bombeie diretamente sobreou o mais perto possível, dos principais mem-

bros de suporte do edifício, vigas ou paredes.
2. Aparafuse a montagem da cabeça de descarga, cilindro ou sub-base ao suporte, a fim de evitar

distorções, evitar vibrações e manter o alinhamento adequado.
3. Nivele o montagem da cabeça de descarga, cilindro ou sub-base utilizar calços.

4.1.4 Instale a bomba
1. Remova todas as coberturas de envio.

4.1 Pré-instalação
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2. Instale a bomba no cilindro de sucção e posicione as ligações de sucção e descarga de acordo
com a disposição da tubagem.

3. Aperte todos os parafusos do recipiente de pressão de acordo com o desenho do Conjunto
Seccional da Bomba de ordem específica.

4.1.5 Lista de verificação de tubagem

4.1.5.1 Lista de verificação geral de tubagem
Precauções

 
AVISO:

• Risco de falha prematura. A deformação do invólucro pode resultar num desalinha-
mento e contacto com peças rotativas, o que causa uma geração excessiva de calor
e faíscas. As cargas de flange do sistema de tubagem, incluindo as da expansão tér-
mica da tubagem, não devem exceder os limites da bomba, conforme definido no de-
senho esquemático certificado.

• Risco de lesões pessoais ou danos materiais graves. Os fixadores, como as porcas e
parafusos, são fundamentais para o funcionamento seguro e fiável do produto. Asse-
gure a utilização adequada de fixadores durante a instalação ou remontagem da uni-
dade.

• Utilize apenas fixadores do tamanho e material adequados.
• Substitua todos os fixadores corroídos.
• Assegure-se de que todos os fixadores estão bem apertados e de que não há

fixadores em falta.
 
 
CUIDADO:
Nunca coloque tubos nas ligações flangeadas da bomba. Isto pode causar tensões perigo-
sas à unidade e causar desalinhamento entre a bomba e o condutor. A tensão na tubagem
afeta negativamente o funcionamento da bomba, o que resulta em lesões físicas e danos
ao equipamento.
As cargas de flange do sistema de tubagem, incluindo as da expansão térmica da tuba-
gem, não devem exceder os limites da bomba. A deformação da cabeça de descarga pode
resultar do contato com peças rotativas, o que pode levar à produção excessiva de calor,
faíscas e falha prematura.
 
 
INFORMAÇÃO:
Varie a capacidade com a válvula de regulação na linha de descarga. Nunca controle o flu-
xo no lado de sucção. Esta ação pode resultar em diminuição do desempenho, geração
inesperada de calor e danos ao equipamento.
 

Diretrizes de Tubagem

As diretrizes para tubagem são dadas nas Normas do Instituto Hidráulico disponíveis no Instituto Hi-
dráulico (Hydraulic Institute), em 9 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054-3802. Deve rever este docu-
mento antes de instalar a bomba.

4.1 Pré-instalação
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Lista de verificação

Verificar Explicação/comentário Verificado
em

Verifique se todas as tubagens es-
tão apoiadas de forma independen-
te em relação à flange da bomba e
alinhadas naturalmente com a mes-
ma.

• Tensão na bomba
• Desalinhamento entre a bomba e a unidade de acio-

namento

Verifique se apenas os encaixes
necessários são utilizados.

Isto ajuda a minimizar as perdas por fricção.

Não ligue a tubagem à bomba até
que:

• O composto para a tampa do
fosso fique dura.

• O composto para o cano ou
sub-base endureça.

• Os parafusos de fixação para
a bomba estejam apertados.

—

Isto ajuda a evitar o desalinhamento devido à expansão tér-
mica da tubagem.

Certifique-se de que todos os com-
ponentes da tubagem, válvulas e
encaixes e ramificações da bomba
estão limpos antes da montagem.

—

4.1.5.2 Lista de verificação das tubagens de aspiração e descarga
Verificar Explicação/comentário Verificado em
Verifique se as válvulas de isolamento estão ins-
taladas na linha de sucção e descarga.

As válvulas de isolamento são necessárias
para:

• Priming (Preparação)
• Regulação de fluxo
• Inspeções e manutenção da bomba

Verifique se as válvulas de retenção estão insta-
ladas nas linhas de sucção e descarga, entre a
válvula de isolamento e a cabeça de descarga
da bomba.

A localização entre a válvula de isolamento e
a bomba permite a inspeção da válvula de
retenção.

A válvula de retenção evita danos na bomba
e na vedação devido ao refluxo através da
bomba, quando a unidade de acionamento é
desligada. Também é usado para conter o
fluxo de líquido.

Se forem utilizados multiplicadores, verifique se
estão instalados entre a bomba e a válvula de re-
tenção.

—

Se forem instaladas válvulas de fecho rápido no
sistema, verifique se são utilizados dispositivos
de amortecimento.

Isto protege a bomba de surtos e impactos
da água.

Se forem usados multiplicadores, eles têm de ser
do tipo excêntrico.

Isto impede a acumulação de ar na parte su-
perior do tubo de descarga.

4.1.6 Procedimento de alinhamento
Modelo 306

Empeno do veio
do acionador

1. Instale o mostrador indicador como mostrado na Figura 11: Configuração de con-
centricidade do eixo de acionamento on page 25Figura 4, com a base acoplada
ao suporte do motor.

4.1 Pré-instalação
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Modelo 306
2. Rode o veio do acionador à mão enquanto lê o mostrador. Certifique-se de que o

empeno não excede as normas NEMA, 0,05 mm | 0,002 pol. máximo TIR.
3. Se o indicador for superior a 0,05 mm | 0,002 pol. TIR, desaperte os parafusos de

fixação do suporte do acionador e recoloque o suporte do acionador e o acionador
com o utilização de parafusos de alinhamento no suporte do acionador.

4. Obtenha a posição desejada.
5. Aperte os parafusos de fixação e repita a leitura do indicador.

Figura 11: Configuração de concentricidade do eixo de acionamento
Planeza e angula-
ridade da face da
caixa de vedação

Para esta medição, remova a vedação mecânica se a agulha do mostrador indicador não
puder rodar 360° na superfície superior do bucim de vedação.

1. Remova os componentes do acoplamento inferior e fixe a base do mostrador indi-
cador ao veio do acionador.

2. Coloque a agulha na superfície superior do bucim de vedação, ou na parte superi-
or da superfície da caixa de vedação.

3. Rode lentamente o eixo do acionador 360˚.
4. Verifique se a face da caixa de vedação é quadrada com o eixo até 0,5 micróme-

tros TIR por milímetro de diâmetro indicado | 0,0005 polegadas TIR por polegada
de diâmetro indicado.

4.1 Pré-instalação
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Modelo 306

Figura 12: Configuração da planeza e angularidade da câmara de vedação
Empeno do orifício
da caixa de veda-
ção

Esta medição requer que remova a vedação mecânica.

1. Instale o mostrador indicador, como mostrado.
2. Rode o veio do acionador manualmente e coloque o indicador a funcionar na su-

perfície interna da caixa de vedação, de modo a determinar a concentricidade.
3. Se o indicador for superior a 0,05 mm | 0,002 pol. TIR, desaperte os parafusos de

fixação do acionador e mude a posição do acionador no registo da base do motor.
4. Obtenha a posição desejada.
5. Aperte os parafusos de fixação e repita a leitura do indicador.

Figura 13: Configuração de concentricidade da caixa de vedação
Concentricidade
do eixo da bomba
ou do eixo de ca-
beça

1. Reinstale a vedação mecânica se tiver sido removida para a medição da planeza
ou concentricidade.

2. Instale o conjunto de acoplamento e ajuste a turbina.
3. Fixe a base do mostrador indicador na cabeça de descarga ou no suporte do acio-

nador.

4.1 Pré-instalação
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Modelo 306
4. Coloque a agulha no veio entre a parte superior da vedação e a parte inferior do

acoplamento da bomba.
5. Rode lentamente o eixo do acionador 360˚.
6. Verifique se o empeno do eixo está dentro de 0,07 mm | 0,003 pol. TIR, ou como

requerido pela especificação.
7. Posicione e instale a gola de acionamento da vedação, apertando os parafusos de

ajuste ao utilizar as instruções do fabricante da vedação mecânica.
8. Guarde o espaçador da vedação ou a arruela excêntrica. Pode utilizá-los para

manter o espaçamento correto da vedação no caso de ter que a remover. Deve
soltar os parafusos de ajuste da vedação para reajustar as turbinas.

9. Vedações que utilizem parafusos de ajuste de meia ponta rebaixada podem exigir
que o veio seja faceado ou perfurado de forma a proporcionar uma colocação se-
gura:

1. Cubra a vedação e a caixa de vedação.
2. Remova os parafusos de ajuste, um de cada vez, da gola e do faceamen-

to ou fure o veio e, em seguida, aperte os parafusos de ajuste na posição.
3. Remova quaisquer lascas de metal para evitar danos na vedação.

Figura 14: Configuração da concentricidade do eixo da cabeça ou do eixo da
bomba

4.2 Instalar uma bomba
Bombas de 12 metros | 40 pés ou menos de comprimento são normalmente enviadas parcialmente
montadas, com exceção destas peças:

• Acionador - para instruções de montagem consulte e 4.10 Instalação de acionador de veio oco
on page 43.

• Embalagem - para instruções de montagem consulte 4.7 Instalação da caixa de empanque on
page 32.

• Vedação mecânica com tubagem - para instruções de montagem consultar 4.8 Opção de veda-
ção mecânica on page 36.

• Conjunto de acoplamento, tipo espaçador ou não espaçador

Consulte o Desenho Certificado do Esquema da Bomba para a localização dos orifícios dos parafu-
sos de ancoragem.

1. Limpe a flange de cano, se aplicável e o fundo da base da cabeça de descarga.

4.2 Instalar uma bomba
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2. Verifique se todos os fixadores da bomba estão apertados, uma vez que o transporte e o manu-
seio podem resultar no relaxamento dos parafusos.

3. Instale o anel em O do cilindro para a cabeça de descarga.
4. Fixe manilhas nas orelhas de elevação da cabeça de descarga ou enrosque dois olhais girató-

rios para içamento através dos orifícios dos parafusos no flange de montagem.
5. Eleve a unidade para a posição sobre os alicerces.

Certifique-se de que as manilhas, os olhais giratórios para içamento e a linga estão dimensio-
nados para suportar um peso superior ao peso da bomba. Veja o desenho do esquema.

6. Guie cuidadosamente a unidade para que não atinja os lados da sub-base ou alicerces.
7. Baixe a unidade até que o flange da cabeça de descarga encaixe e se apoie firmemente sobre

a flange ou sub-base do cilindroe depois prenda-o com os parafusos de aperto fornecidos.

4.3 Instale o conjunto da taça
 
AVISO:
Evite trabalhar sob cargas suspensas. Se necessário, siga as normas de segurança locais,
estaduais ou federais mais rigorosas.
 
 
CUIDADO:
Consulte a 2.3.1 Métodos de elevação on page 10.
 

1. Verifique se todos os fixadores estão apertados e rode o veio da bomba à mão para garantir
que roda livremente.

2. Remova todo o pó acumulado, óleo ou outro material estranho das superfícies externas.
3. Coloque dois suportes de viga I através da abertura do cilindro que sejam suficientemente for-

tes para suportar com segurança o peso de todo o conjunto da bomba.
Ligue estas vigas I com hastes e porcas roscadas para que possa prendê-las firmemente para
que a porção seja apoiada.

4. Coloque uma talha ou um guindaste adequada sobre a abertura do cilindro com o gancho no
centro.

5. Instale dois olhais giratórios para içamento através dos furos da taça de descarga separados
por 180º.

6. Anexe uma linga aos olhais giratórios para içamento e ice-a para a posição sobre a abertura da
fundação.

7. Baixe cuidadosamente o conjunto da taça, direcionando a unidade para que não atinja os lados
da abertura, até que a flange da taça de descarga assente firmemente sobre os suportes da
viga I.

4.3 Instale o conjunto da taça
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8. Coloque uma tampa sobre a abertura da taça de descarga para evitar a entrada de sujidade ou
outros materiais estranhos até estar pronto para instalar o conjunto da coluna.

4.4 Instalar o acoplamento roscado
Se tiver um acoplamento de encaixe, consulte a secção Instalar a coluna deste manual.

 
CUIDADO:
Utilize o composto anti-gripagem Molykote Dow-Corning ou um equivalente para todos os
materiais gripantes, como o aço inoxidável 316.
 

As roscas do veio são esquerdas.

1. Revista as roscas com uma camada leve de óleo para um material não gripante, ou Molykote
para um material gripante.

2. Instale o acoplamento roscado no veio da bomba, enroscando-o durante metade do seu com-
primento.
Pode inserir um fio fino no furo da broca no centro do acoplamento que serve como calibrador
para determinar quando o acoplamento estiver corretamente posicionado no veio da bomba.

3. Remova o fio.

4.5 Instalar a coluna
 
INFORMAÇÃO:
Utilize o composto anti-gripagem Molykote Dow-Corning ou um equivalente para todos os
materiais gripantes, como o aço inoxidável 316.
 

O retentor do rolamento é integral com a coluna. A flange superior da coluna tem um registo macho
e a flange inferior da coluna tem um registo fêmea.

1. Antes de iniciar a instalação dos veios, verifique se o veio de cabeça e o eixo de linha estão
direitos.
O TIR médio deve ser inferior a 0,013 mm | 0,0005 pol. por 0,305 m | pés e não exceder os
0,127 mm | 0,005 pol. para cada 3 m | 10 pés.

2. Aplique uma camada fina de óleo no veio da linha.
3. Instale o acoplamento por Tabela 4: Acoplamento do veio da linha on page 29.

Tabela 4: Acoplamento do veio da linha

Se o seu acoplamento do
veio da linha é...

Então...

Roscado 1. Aplique uma fina película de óleo nas roscas de acoplamento se
for um material que não se desgaste. Utilize um antiaderente
adequado se o acoplamento for um material com desgaste.

2. Enrosque manualmente até sentir resistência.

Utilize um fio fino inserido no orifício de perfuração no cen-
tro do acoplamento como medidor para determinar quando
o acoplamento está corretamente posicionado no veio.

3. Retire o fio depois de instalar o acoplamento.
4. Complete a junta utilizando um par de chaves de grifo, uma em

cima do veio da bomba e a outra no acoplamento.
5. Insira o veio de linha superior no acoplamento e aperte manual-

mente.

Não aplique chaves nas superfícies de rolamento.
Chaveado 1. Insira a chave no veio da bomba.

2. Baixe a manga sobre o veio da bomba, para aproximadamente
25,4 mm | 1,0 pol. abaixo da parte superior do veio.

4.4 Instalar o acoplamento roscado
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Se o seu acoplamento do
veio da linha é...

Então...

3. Baixe o veio da linha até tocar o veio da bomba.
4. Insira o anel bipartido nas ranhuras do veio da bomba e no veio

de linha.
5. Levante a manga até cobrir o anel bipartido.
6. Insira a chave no veio de linha.
7. Levante a manga até ao topo da chave.
8. Fixe a manga ao anel bipartido com um parafuso de bloqueio e

um fio de bloqueio.

1

2

3

4

5

6

7

1. Veio de linha
2. Manga
3. Chave
4. Anel bipartido
5. Chave
6. Veio da bomba
7. Parafuso de trava/fios

4. Fixe a coluna ao conjunto da taça:

a) Baixe a coluna sobre o veio da linha, tendo cuidado à medida que o veio passa pelo man-
cal do veio da linha, até que o flange da coluna engate o registo do flange do veio da linha
superior.

b) Prenda uma linga aos olhais giratórios para içamento e ao gancho de guindaste.

c) Ice a secção da coluna sobre o conjunto da taça.

d) Baixe a coluna sobre o veio de linha até que a flange da coluna se ligue ao registo da flan-
ge de descarga.

e) Insira o maior número possível de parafusos de aperto através de ambas as flanges e
aperte-os gradualmente em pares diametralmente opostos.

5. Levante o conjunto da taça e coluna suficientemente alto para permitir a remoção dos suportes
das vigas I.

6. Instale e aperte os parafusos de aperto restantes.
7. Coloque o conjunto da taça e da coluna no flange de cilindro:

a) Levante todo o conjunto através dos olhais giratórios para içamento do tubo da coluna e
remova os suportes.

b) Baixe lentamente o conjunto da taça e da coluna.

c) Coloque os suportes no flange do cilindro e continue a baixar o conjunto até que o flange
da coluna superior fique sobre os suportes.

8. Se necessário, instale o acoplamento e o veio da linha até à extremidade saliente do veio da
linha.

4.5 Instalar a coluna
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9. Monte a secção da próxima coluna, ou a coluna superior:

a) Certifique-se de que o registo da coluna inferior envolve o registo da coluna superior.

b) Fixe as colunas com parafusos de aperto e porcas sextavadas até que todas as secções
da coluna e do veio da linha necessárias para o ajuste adequado da bomba estejam mon-
tadas.

c) Aperte os parafusos de aperto nas porcas sextavadas de forma gradual e uniforme.

4.6 Instalar a cabeça de descarga
 
CUIDADO:

• Não bata ou raspe o eixo saliente da parte superior da coluna. Isso pode resultar em
um eixo dobrado ou danificado, o que pode afetar o desempenho da bomba.

 
 
CUIDADO:

• As caixas de vedação concentradas não são permitidas em um ambiente classificado
pela Ex.

• A vedação mecânica utilizada num ambiente Ex-classificado deve ser devidamente
certificada.

 
 
INFORMAÇÃO:
Assegure-se de que todos os dispositivos de amarre estão classificados para manusear
mais do que o peso da bomba.
 

As vedações mecânicas são enviadas separadamente. Se o invólucro de vedação estiver montado
na cabeça de descarga, remova a vedação antes de iniciar este procedimento.

1. Se a caixa de empanque estiver montada na cabeça, retire-a e toda a tubagem anexa.
2. Retire a proteção do acoplamento:

a) Fixe manilhas nas orelhas de elevação da cabeça de descarga, ou rosque dois olhais gira-
tórios para içamento nos orifícios de montagem do suporte da cabeça do acionador diame-
tralmente opostos uns aos outros.

b) Ice a cabeça de descarga sobre o veio da cabeça saliente.
3. Oriente a cabeça de descarga na posição requerida:

a) Baixe a cabeça enquanto centra o orifício vertical com o veio de cabeça que se projeta aci-
ma da coluna.

Pare quando a cabeça de descarga engatar na coluna.

b) Instale os parafusos de aperto e prenda a cabeça de descarga à coluna.

c) Aperte os parafusos de aperto gradualmente em pares diametralmente opostos.
4. Eleve o conjunto da bomba suficientemente alto para permitir a remoção dos suportes.
5. Instale e aperte os parafusos de aperto restantes até que todos os parafusos de aperto estejam

uniformemente apertados.
6. Ice a taça, a coluna e a cabeça e retire os suportes.
7. Baixe o conjunto da taça, coluna e cabeça até que a flange de montagem da cabeça de des-

carga engate no flange de cilindro.
8. Fixe a cabeça de descarga ao flange de cilindro.

4.6 Instalar a cabeça de descarga
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4.7 Instalação da caixa de empanque
 
CUIDADO:

• Certifica-te que a glândula bipartida encaixa perfeitamente na caixa de empanque.
Uma glândula bipartida que não esteja devidamente assentada pode causar uma
compressão desigual da junta e danificar o eixo ou a manga.

 
 
CUIDADO:
As caixas de vedação concentradas não são permitidas em um ambiente classificado pela
Ex.
 
 
INFORMAÇÃO:
As instruções abaixo devem ser usadas caso a caixa de empanque e a junta não estejam
montadas na bomba enviada.
 

Tipos de caixas de empanque

A instalação da caixa de empanque tem três tipos:

• Tipo A (versão standard)
• Tipo B (versão com mangas de veio)
• Tipo C (versão com mangas de veio lubrificadas com massa para maior comprimento de colu-

na)

1

2

3
4

5

6

1. Linha de derivação
2. Anilha de vedação
3. Rolamento
4. Caixa da junta
5. Anéis da junta
6. Glândula bipartida

Figura 15: Caixa de empanque tipo A

4.7 Instalação da caixa de empanque
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1

2

3

4

56

7

8

9

(618) SPLIT SET SCREW (774)

1. Parafuso de ajuste
2. Linha de derivação
3. Anilha de vedação
4. Rolamento
5. Anel de vedação
6. Manga
7. Caixa da junta
8. Anéis da junta
9. Glândula bipartida

Figura 16: Caixa de empanque tipo B

4.7 Instalação da caixa de empanque

Model VIC Instalação, Operação e Manutenção 33



1

2

3
4

5

67

8

9

10

11

1. Parafuso de ajuste
2. Linha de derivação
3. Anel espaçador
4. Anilha de vedação
5. Rolamento
6. Anel de vedação
7. Manga
8. Caixa da junta
9. Anéis da junta
10. Copo da massa
11. Glândula bipartida

Figura 17: Caixa de empanque tipo C

4.7.1 Instale as caixas de empanque tipo A e B
A caixa de empanque do tipo B é a mesma que a do tipo A, com a exceção de que tem uma manga
de veio com um anel de vedação O-ring.

1. Lubrifique o O-ring e as roscas do veio.
2. Deslize a manga sobre o veio e gire-a cuidadosamente no sentido anti-horário enquanto em-

purra suavemente para baixo até que o anel de vedação O-ring fique livre das roscas do veio.
3. Localize a manga no veio e fixe-a com parafusos de ajuste.
4. Posicione a junta na cabeça de descarga.
5. Deslize a caixa de empanque para baixo por cima do veio e para a posição na junta.
6. Fixe a caixa de empanque com parafusos de aperto.
7. Se for fornecida a arruela da embalagem, insira-a na caixa de empanque.

A arruela da embalagem não é necessária nos tamanhos de veio 55,63 mm | 2,19 pol. e maio-
res.

8. Lubrifique os anéis de embalagem para facilitar a instalação.
9. Instale os anéis de embalagem:

a) Torça cada um dos cinco anéis de embalagem lateralmente para que possam ser facilmen-
te colocados ao redor do veio.

Pode colocar o sexto anel de lado até que a embalagem seja ajustada para fuga após a primeira
colocação em funcionamento.

b) Comece por colocar o primeiro anel dentro da caixa de empanque.

c) Utilize os dedos para posicionar o anel na caixa de empanque.

4.7 Instalação da caixa de empanque
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d) Bata em cada anel para baixo utilizando uma bucha de madeira bipartida e empurre firme-
mente o anel de embalagem para baixo até que isole o veio e o orifício da caixa de empan-
que.

e) Espalhe as juntas de anel a 90° de distância.
Pode usar o bucim bipartido como uma proteção para o anel superior.

10. Instale o bucim bipartido e enrosque as porcas nos pinos do bucim bipartido.
11. Aperta as porcas à mão.
12. Se for fornecida uma linha de bypass opcional, fixe-a ao encaixe do tubo na caixa de empan-

que.

O ajuste final da caixa de empanque deve ser feito no arranque da bomba. Este ajuste final aplica-
se a todos os estilos de caixas de empanque. Uma caixa de empanque devidamente embalada pre-
cisa de estar solta o suficiente para permitir que rode manualmente o veio.

4.7.2 Instale a caixa de empanque do tipo C
A caixa de empanque tipo C é fornecida com uma manga de veio, anel de vedação em O, anel es-
paçador e copo de lubrificação.

1. Lubrifique o O-ring e as roscas do veio.
2. Deslize a manga sobre o veio e rode cuidadosamente no sentido anti-horário enquanto empur-

ra suavemente para baixo até que o anel de vedação O-ring se liberte das roscas do veio.
3. Localize a manga no veio e fixe-a com parafusos de ajuste.
4. Se for fornecida a arruela da embalagem, insira-a na caixa de empanque.

A arruela da embalagem não é necessária nos tamanhos de veio 55,63 mm | 2,19 pol. e maio-
res.

5. Lubrifique os anéis de embalagem para facilitar a instalação.
6. Instale os anéis de embalagem:

a) Torça cada um dos cinco anéis de embalagem lateralmente para que possam contornar fa-
cilmente o veio.

Pode colocar o sexto anel de lado até que a embalagem seja ajustada para fuga após a primeira
colocação em funcionamento.

b) Comece por colocar o primeiro anel dentro da caixa de empanque.

c) Utilize os dedos para posicionar o anel na caixa de empanque.

d) Bata em cada anel para baixo utilizando uma bucha de madeira bipartida e empurre firme-
mente o anel de embalagem para baixo até que isole o veio e o orifício da caixa de empan-
que.

e) Espalhe as juntas de anel a 90° de distância.
Pode usar o bucim bipartido como uma proteção para o anel superior.

f) Insira o anel espaçador na caixa de empanque para que ele se alinhe com a passagem de
lubrificação na caixa de empanque.

g) Instale dois anéis de embalagem e desloque as juntas de anel a 90° entre si.
7. Instale o bucim bipartido e enrosque as porcas nos pinos do bucim bipartido.
8. Aperta as porcas à mão.
9. Fixe uma linha de bypass ao encaixe do tubo na caixa de empanque.
10. Lubrifique a caixa de empanque:

a) Insira um copo de lubrificação na caixa de empanque.

b) Encha o copo de lubrificação com um alto grau de massa lubrificante.

c) Depois da caixa de empanque estar completamente montada, aplique massa de lubrifican-
te no anel espaçador girando a tampa do copo de lubrificação várias vezes.

O ajuste final da caixa de empanque deve ser feito no arranque da bomba. Este ajuste final aplica-
se a todos os estilos de caixas de empanque. Uma caixa de empanque devidamente embalada pre-
cisa de estar solta o suficiente para permitir que rode manualmente o veio.

4.7 Instalação da caixa de empanque
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4.8 Opção de vedação mecânica
 
CUIDADO:
A tubagem do vedante mecânico deve permanecer sempre ligada. Não o fazer resultará
na geração de calor em excesso e na falha do vedante.
 

As bombas são enviadas sem vedantes mecânicos instalados. Consulte as instruções de instalação
do fabricante do vedante mecânico.

Estas são as opções de vedantes mecânicos para esta bomba:

• Vedante mecânico de cartucho
• Vedante de alta pressão

4.8.1 Montagem de uma única vedação mecânica montada no interior
As vedações mecânicas montadas no interior têm estas características:

• São vedações de cartucho.
• Têm bucins e mangas.
• São montados como uma unidade pelo fabricante da vedação.

Siga as instruções especiais do fabricante da vedação no caso de serem instaladas vedações sem
cartucho.

1. Montagem da vedação:

Se a vedação é... Então...
Um tipo de anel
em O

Monte a unidade completa sobre o veio.

Tenha cuidado ao passar a manga e o anel em O sobre as ranhuras de
chave ou roscas para não danificar o anel em O.

Um tipo de anel
em cunha PTFE

1. Retirar o colar da manga e o anel em cunha PTFE.
2. Monte-os separadamente depois da manga estar em posição.
3. Aperte o colar nas roscas para vedar a cunha PTFE ao redor do veio.

1

1. Derivação para sucção

4.8.2 Montagem de uma única vedação mecânica montada no exterior
Estas vedações são fornecidas em dois subconjuntos:

• Unidade estacionária

4.8 Opção de vedação mecânica
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• Unidade rotativa

1. Instale a unidade estacionária, que é o conjunto do bucim da vedação.
A unidade estacionária vai ficar virada para cima.

2. Instale a unidade rotativa e tome cuidado para não desengatar as peças rotativas.
A instalação torna-se difícil quando as peças da unidade rotativa são desengatadas.

IMPORTANTE: Não aperte os parafusos de ajuste nem ajuste a vedação até que os impulso-
res estejam ajustados.

3. Ajuste a vedação:

a) Consulte a folga da mola que está estampada no colar e mostrada no desenho de monta-
gem da vedação.

b) Aperte os parafusos de ajuste para que o anel de compressão seja mantido à mesma dis-
tância do colar em todos os pontos.

c) Antes de ligar a bomba, certifique-se de que a folga da mola e a distância da face da caixa
de empanque até ao colar são as mesmas que as mostradas no desenho de montagem da
vedação.

1

1. Derivação para sucção

4.8.3 Instalar a vedação de alta pressão
As vedações de alta pressão têm estas características:

• Normalmente vedações de cartucho
• Enviado montado e pronto para instalação
• São vedações simples ou duplas

Vedações mecânicas em bombas com mais de 50 kg/cm2 | pressão de descarga de 700 psi mano-
métrica, ou um nível de pressão especificado pelo fabricante das vedações, são normalmente equi-
pados com anéis de reserva. Estes anéis são instalados após a instalação da vedação, entre o colar
do condutor da vedação e o fundo do acoplamento flangeado da bomba.

1. Verifique o TIR na cabeça do veio acima da vedação mecânica.
2. Instale o anel de reserva:

a) Passe o anel de reserva inferior no anel de reserva superior até que este saia para fora.

b) Deslize o conjunto do anel de reserva sobre o veio e posicione-o sobre a vedação.
3. Instale o acoplamento do espaçador e o condutor.
4. Coloque a vedação em posição.
5. Ajuste o conjunto do anel de reserva.

4.8 Opção de vedação mecânica
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1

2

1. Anéis de reserva
2. Derivação para sucção

Figura 18: Vedação Mecânica em Invólucro

4.8.4 Instalar as vedações mecânicas duplas
As vedações duplos são vedações de cartucho que são enviadas já montadas. Este procedimento
só se aplica se for fornecido uma vedação sem cartucho, e não houver instruções fornecidas pelo
fabricante da vedação.

1. Faça uma marca no veio ou na manga que esteja nivelada com a face da caixa de vedação.
Utilize esta marca de referência para colocar a vedação no conjunto de vedação.

2. Instale a face interna de encaixe:

a) Lubrifique o orifício da caixa de empanque e a OD do interior (ou parte inferior) do encaixe
fixo.

b) Proteja a face interna do encaixe com um material macio e limpo, como vedações ou bor-
rachas.

c) Instale a face interna de encaixe na parte inferior da caixa de vedação apenas com pres-
são manual.

d) Se o encaixe incluir um pino de retenção, certifique-se de que o pino está alinhado com a
ranhura ou orifício na parte inferior da caixa de vedação.

3. Coloque cuidadosamente o anel de empanque e o encaixe exterior fixo sobre o veio.
4. Lubrifique o veio ou a manga antes de instalar qualquer uma das peças da unidade rotativa.
5. Instale a gola de vedação, ou golas, no veio ou na manga:

a) Localize a gola de modo que ela se alinhe com a marca de referência que criou no passo 1
e com a dimensão de ajuste dada no desenho de montagem da vedação.

b) Aperte os parafusos de ajuste para fixar a gola ao veio ou à manga.
6. Instalar as restantes peças da unidade rotativa no veio ou na manga na sequência adequada e

completar a montagem do equipamento.
7. Se ela for fornecida, instale a embalagem do veio no veio ou na manga individualmente.
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Tenha cuidado para evitar cortes ou danos que possam causar a fuga da vedação.
8. Coloque o anel de empanque e a junta de empanque contra a face da caixa de vedação:

a) Aperte as porcas ou parafusos de forma uniforme e firmemente.

b) Certifique-se de que o anel de empanque não está armado.

c) Aperte as porcas ou parafusos apenas o suficiente para isolar a junta do anel de empan-
que.

1
2

3

1. Ligação à lubrificação de vedação externa
2. Derivação para sucção
3. Ligação à lubrificação de vedação externa

Figura 19: Vedação montada em tandem (dupla não pressurizada)

1
2

1. Derivação para sucção
2. Ligação à lubrificação de vedação externa

Figura 20: Vedação de montagem dupla (dupla pressurizada)
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4.9 Instalação de um acionador de veio sólido
 
AVISO:
Todo o equipamento a ser instalado deve estar devidamente ligado à terra para evitar des-
cargas inesperadas. As descargas pode causar danos no equipamento, choques elétricos
e resultar em lesões graves. Teste o cabo de ligação à terra para verificar se está ligado
corretamente.
 
 
AVISO:

•  Ao instalar num ambiente potencialmente explosivo, certifique-se de que o motor
está devidamente certificado.

• Não testar o motor quanto ao sentido de rotação quando este estiver engatado à
bomba. Se a bomba for acionada na direção errada, podem ocorrer danos graves à
bomba, ao motor e ao pessoal.

• Evite trabalhar sob cargas suspensas. Se necessário, siga as normas de segurança
locais, estaduais ou federais mais rigorosas.

 
 
INFORMAÇÃO:

• Consulte o suplemento IOM separado para os recipientes de impulso.
 

O acoplamento entre o veio de transmissão e o veio de descarga pode ser do tipo não espaçador ou
do tipo espaçador.

O tipo de espaçador é utilizado em bombas equipadas com vedação mecânica para permitir a ma-
nutenção da vedação sem a remoção do acionador.

4.9.1 Instalação do cubo de acoplamento
1. Aplique uma camada fina de óleo na chave da bomba e insira a chave na ranhura da chave da

cabeça do veio.
2. Baixe suavemente a metade da bomba do cubo de acoplamento para a cabeça do veio.
3. Passe a placa de ajuste na cabeça do veio até que esta fique nivelada com a parte superior da

cabeça do veio.
4. Aplique uma camada fona de óleo na chave do acionador e insira a chave na ranhura da chave

do veio do acionador.
5. Coloque a metade do cubo de acoplamento do acionador sobre o veio do acionador com a cha-

ve e deslize-o pelo veio do acionador até que a ranhura anular fique exposta.
6. Instale o anel bipartido na ranhura e deslize o condutor metade do cubo de acoplamento para

baixo sobre o anel bipartido para o captar.
7. Se a bomba for fornecida com um acoplamento de espaçador ajustável, instale o espaçador

entre a cabeça do veio e os cubos do veio do acionador.
8. Fixe com parafusos e porcas sextavadas.

4.9.2 Ajuste do impulsor
 
INFORMAÇÃO:

• Quando for fornecido um vedante mecânico, certifique-se de que este não está fixa-
do ao eixo durante o ajuste do impulsor. O eixo deve mover-se para cima ou para
baixo dentro da montagem do vedante.

• Para as bombas que funcionam com líquidos entre dos -45°C a 93°C | -50°F a 200°F,
pode fazer ajustes aos impulsores sob condições ambientais. Para líquidos que exce-
dam este limite, faça qualquer ajuste ao impulsor após a bomba atingir a temperatura
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do líquido. Em situações em que isto não seja viável devido a considerações de se-
gurança ou impossível devido à acumulação de gelo externo em aplicações criogéni-
cas, consulte a fábrica para obter instruções específicas.

• O ajuste inadequado do impulsor pode causar contacto entre as partes rotativas e as
estacionárias. Isto pode resultar em faíscas e geração de calor.

 
Números de exemplo

O ajuste do impulsor é idêntico para todos os condutores. Ajuste o impulsor rodando a placa de
ajuste.

No local A nestas duas figuras, meça o ajuste do impulsor antes de apertar os parafusos de aperto
do acoplamento:

1
2

3

A

4

56

7

8

9

10

1. Veio de transmissão
2. Chave do condutor, fornecida pelo vendedor do motor
3. Cubo do condutor
4. Cubo da bomba
5. Chave da bomba
6. Veio da cabeça
7. Parafuso de aperto
8. Placa de ajuste
9. Porca sextavada
10. Anel bipartido

Figura 21: Acoplamento regulável (Tipo A)
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FIGURE 11A-4(735)HEX NUT

1
2

3

4

A

5
6

78

9

10

11

12

13

1. Veio de transmissão
2. Chave do condutor, fornecida pelo vendedor do motor
3. Cubo do condutor
4. Espaçador
5. Placa de ajuste
6. Cubo da bomba
7. Veio da cabeça
8. Chave da bomba
9. Parafuso de aperto
10. Porca sextavada
11. Porca sextavada
12. Parafuso de aperto
13. Anel bipartido

Figura 22: Acoplamento desmontável (Tipo AS)

4.9.3 Ajuste o impulsor para um acionador com veio sólido
IMPORTANTE: A determinação da função final do veio de transmissão pode ser crítica e deve ser
adicionada ao ajuste do impulsor anotado neste tópico. Consulte o esquema da bomba para obter
detalhes.

Quando os impulsores são reiniciados, também deve reinicializar o vedante.

1. Complete estes passos com base no seu tipo de impulsor:

Se o seu impulsor é um... Então...
Impulsor aberto 1. Com os impulsores a tocar no fundo das taças, vire a placa de

ajuste em direção ao cubo do acionador ou espaçador para ob-
ter uma folga de 0,381 mm | 0,015 pol. entre a placa de ajuste e
o cubo do acionador ou espaçador para os primeiros 3 m | 10
pés da coluna.

2. Adicione 0,254 mm | 0,010 in. para cada 3 m | 10 pés adicionais
da coluna.

Por exemplo, se o comprimento total da bomba for de 15
m | 50 pés, ajuste os impulsores abertos para 1,397 mm |
0,055 in.

3. Alinhe a placa de ajuste com o cubo da bomba e puxe firmemen-
te as flanges de acoplamento com os parafusos de aperto e as
porcas.
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Se o seu impulsor é um... Então...
4. Coloque o vedante:

1. Aperte firmemente todos os parafusos de ajuste na go-
la.

2. Retirar o espaçador entre a placa do bucim e a gola.
3. Retenha o espaçador para futura reposição do vedante.

Impulsor fechado 1. Obtenha o ajuste do impulsor a partir do Desenho Certificado do
Esquema da Bomba.

2. Alinhe a placa de ajuste com o cubo da bomba e puxe firmemen-
te as flanges de acoplamento com os parafusos de aperto e as
porcas.

3. Coloque o vedante:

1. Aperte firmemente todos os parafusos de ajuste na go-
la.

2. Retirar o espaçador entre a placa do bucim e a gola.
3. Retenha o espaçador para futura reposição do vedante.

4.10 Instalação de acionador de veio oco
 
AVISO:
Todo o equipamento a ser instalado deve estar devidamente ligado à terra para evitar des-
cargas inesperadas. As descargas pode causar danos no equipamento, choques elétricos
e resultar em lesões graves. Teste o cabo de ligação à terra para verificar se está ligado
corretamente.
 
 
AVISO:
Evite trabalhar sob cargas suspensas. Se necessário, siga as normas de segurança locais,
estaduais ou federais mais rigorosas.
 

Esta figura mostra o mecanismo de transmissão todos os motores de veio oco. O veio de transmis-
são estende-se para cima através do cano ou veio oco do motor (ou transmissão por engrenagem) e
é mantido no lugar por uma porca de ajuste. Esta porca de ajuste transporta toda a força estática e
hidráulica dos impulsores e do veio, e também fornece o ajuste para as folgas do impulsor:
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1

2

3
4

6

5

1. Veio de transmissão
2. Porca de ajuste do parafuso de aperto
3. Parafuso de fixação
4. Acoplamento de acionamento
5. Chave Gib
6. Porca de ajuste

Este procedimento refere-se tanto a um motor elétrico do tipo VHS como a uma transmissão por en-
grenagem do tipo veio oco.

1. Se for fornecido um suporte de condutor e não estiver instalado, execute estas etapas:

a) Ice o suporte de condutor e inspecione as superfícies de montagem e o registo.

b) Limpe bem estas superfícies.

c) Instale o suporte de condutor na cabeça de descarga e fixe-o com parafusos de aperto.
2. Inspecione o acionador:

a) Fixe uma linga nas orelhas de elevação do acionador e ice o motor.

b) Inspecione a superfície de montagem, o registo e a extensão do veio.

c) Limpe bem estas superfícies.

d) Se forem encontradas quaisquer rebarbas, remova essas rebarbas com uma lixa lisa e de-
pois limpe bem o acionador.

3. Oriente a caixa de condutor de motor na posição requerida:

a) Alinhe os orifícios de montagem do motor com os orifícios de encaixe na cabeça de des-
carga.

b) Baixe o motor até que os registos se encaixem e o motor se apoie na cabeça de descarga.

c) Fixe o motor com parafusos de aperto.
4. Em condutores com uma luneta ou pinos não invertidos, gire manualmente o veio do acionador

do relógio, quando visto de cima, até que a luneta ou os pinos não invertidos se encaixem com-
pletamente.

5. Lubrifique os rolamentos do motor de acordo com as
6. Instale a caixa de empanque e embalagem ou o invólucro de vedação e a vedação mecânica

na cabeça de descarga, conforme as instruções dadas nos capítulos anteriores.
7. Retire o acoplamento de acionamento e os parafusos de fixação.
8. Aparafuse a porca de ajuste livremente na extremidade do veio de transmissão.
9. Limpe bem o veio de transmissão e fixe uma linha de luz abaixo da porca.
10. Baixe o veio de transmissão através do veio do cano do motor e examine atentamente se há

lixo ou rebarbas entre as extremidades do veio.
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11. Levante o veio de transmissão e o conjunto da porca de ajuste para permitir espaço para a ins-
talação do acoplamento com flange rígido.

4.10.1 Monte o acoplamento de flange rígido do tipo AR

1. Veio de transmissão
2. Chave do acionador
3. Cubo do acionador
4. Anel bipartido
5. Cubo da bomba
6. Chave da bomba
7. Veio da cabeça
8. Porca sextavada
9. Parafuso de aperto

1. Desmonte o acoplamento:

a) Verifique se todos os componentes estão limpos e se não há matéria estranha alojada em
nenhum dos intervalos ou registos maquinados.
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b) Insira a chave no ranhura da chave do veio de acionamento e deslize o cubo do acionador
sobre o veio de acionamento.

c) Posicione o cubo de modo que a extremidade do veio fique suficientemente exposta para
permitir a montagem do anel bipartido na extremidade do veio.

A fim de facilitar a montagem, pode fixar temporariamente o cubo nesta posição utilizando fita
adesiva ou uma corda.

2. Insira a chave da bomba no ranhura da chave do veio da bomba e deslize o cubo da bomba
para o veio da bomba.
Posicione o cubo de modo que a extremidade do veio de cabeça fique exposto.

3. Insira o anel bipartido na ranhura do veio da cabeça da bomba.
4. Deslize o cubo da bomba em direção ao anel bipartido até que o anel bipartido fique totalmente

assentado no seu registo no cubo.
Mantenha o cubo nesta posição.

5. Deslize o acionador e os cubos da bomba um em direção ao outro até que o anel bipartido seja
totalmente capturado.

6. Insira todos os parafusos de cabeça cilíndrica e as porcas sextavadas do cubo de acoplamento
e aperte-os.

4.10.2 Completar a instalação do acionador de veio oco
 
INFORMAÇÃO:
Nunca verifique a rotação do motor com o acoplamento de acionamento no lugar. A folga
do furo entre o acoplamento de acionamento e o diâmetro externo do eixo da bomba é su-
ficiente para que, se o motor girar enquanto este eixo estiver parado, é então provável que
ocorra a gripem e o bloqueio de ambos.
 

1. Remova a linga e veja se o veio de transmissão centra dentro do cano do condutor até 0,25
mm | 0,010 pol.
Se não o fizer, isso indica desalinhamento. Siga estes passos:

a) Verifique se tem um veio de transmissão dobrado, rebarbas ou matéria estranha entre as
extremidades do veio ou qualquer um dos flanges de montagem:

• Apoio do acionador para o acionador
• Apoio do acionador para a cabeça de descarga
• Cabeça de descarga para a sub-base ou alicerces

b) Verifique se a sub-base e a cabeça de descarga estão niveladas.
Se não estiverem, coloque calços entre a sub-base e a cabeça de descarga, a fim de corrigir o
problema.

c) Verifique a concentricicidade do suporte motor a motor para a cabeça de descarga.
2. Ligue a eletricidade e verifique se a rotação do motor está no sentido contrário aos ponteiros do

relógio, quando visto de cima.
Veja a seta na placa de identificação da bomba. Se o motor não rodar no sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio e se tiver um motor trifásico, altere a rotação trocando quaisquer dois
fios. Para motores monofásicos, consulte as instruções do fabricante do motor.

3. Instale o acoplamento motor-transmissão:

a) Insira os pinos de luneta se estiver a utilizar uma luneta não invertida.

b) Combine as orelhas de acoplamento com os orifícios correspondentes no motor.

c) Puxe os parafusos de fixação para baixo de forma uniforme.

d) Certifique-se de que o acoplamento de acionamento está devidamente encaixado no en-
caixe do registo.

4. Encaixe a chave Gib na ranhura da chave para que haja um encaixe confortável, mas deslizan-
te.
Certifique-se de que consegue remover a chave com uma leve alavanca utilizando uma chave
de fendas.

4.10 Instalação de acionador de veio oco

46 Model VIC Instalação, Operação e Manutenção



5. Certifique-se de que a chave não é tão alta que impeça a porca de ajuste de assentar no aco-
plamento de acionamento.

6. Instale a porca de ajuste e aperte-a manualmente.

4.10.3 Ajuste o impulsor para um acionador com veio oco
 
INFORMAÇÃO:

• Se o seu condutor de eixo oco tiver um vedante mecânico, deve desengatar o vedan-
te mecânico antes do ajuste do impulsor.

• O ajuste inadequado do impulsor pode causar contacto entre as partes rotativas e as
estacionárias. Isto pode resultar em faíscas e geração de calor.

 
Este procedimento aplica-se ao impulsor aberto e delimitado:

1. Certifique-se de que o veio está totalmente para baixo e de que as turbinas estão apoiadas nos
seus assentos.

2. Rode a porca de ajuste no sentido anti-horário para levantar o veio até que os impulsores de-
simpeçam os assentos e o veio gire livremente à mão.
Isto retira todo o desvio do veio.

3. Alinhe o furo A na porca de ajuste e o furo C no acoplamento do motor.

Se tiver cuidado, poderá alcançar uma folga inicial do impulsor entre 0,02 mm a 0,07 mm |
0,001 pol. a 0,003 pol. dependendo do tamanho do veio e dos dados da rosca mostrados nesta
tabela:

Tamanho do veio Rosca Movimento vertical em 1/20ª volta - porca de ajuste
19 mm | ¾ in. ¾-16 Esquerda 0,076 mm | 0,003 pol.
25 mm | 1 pol. 1-12 Esquerda 0,10 mm | 0,004 pol.
30 mm | 1 3/16 pol. 1-12 Esquerda 0,12 mm | 0,005 pol.

38 mm | 1½ in. 1-10 Esquerda 0,12 mm | 0,005 pol.
42 mm | 1 11/16 pol. 1-10 Esquerda 0,12 mm | 0,005 pol.

49 mm | 1 15/16 pol. 1-10 Esquerda 0,12 mm | 0,005 pol.

55 mm | 2 3/16 pol. 1-10 Esquerda 0,12 mm | 0,005 pol.

62 mm | 2 7/16 pol. 1-10 Esquerda 0,12 mm | 0,005 pol.

68 mm | 2 11/16 pol. 1-8 Esquerda 0,15 mm | 0,006 pol.

4.10 Instalação de acionador de veio oco

Model VIC Instalação, Operação e Manutenção 47



AA

A

B E

F

1

2

C

D

H

G

BB

3

1. Impulsor inferior
2. Levantar impulsor
3. Rotação correta do impulsor

4. Insira um parafuso de aperto no furo B, desde que estes sejam os furos mais próximos para
rotação no sentido anti-horário da porca de ajuste.

5. Rode a porca de ajuste no sentido anti-horário até que os furos B e D fiquem alinhados.

Tabela 5: Folgas normais do impulsor

Tipo de impulsor Distância/tamanho Folga
Aberto Os primeiros 3 m | 10 pés de coluna 0,381 mm | 0,015 pol.

Cada 3 m adicionais | 10 pés de coluna 0,254 mm | 0,010 pol.
Delimitado Taças até 20,32 cm | 8 pol. 3,05 mm | 0,12 pol.

Taças maiores do que 20,32 cm | 8 pol. 4,750 mm | 0,1875 pol.

4.11 Lista de verificação de instalação e arranque
Utilize esta lista de verificação em conjunto com o manual de instruções padrão fornecido com o
equipamento. Assinale cada item concluído com a letra inicial ou escreva N/A se o item não for apli-
cável. Depois de concluir esta lista de verificação, reencaminhe uma cópia para o VPD serviço de
campo para entrada nos registos de garantia de qualidade. Utilize uma lista de verificação separada
para cada bomba individual.

Parte 1: Inspeções de sistema e instalação

Verificar Verificado
em

Verifique se a fundação da bomba está nivelada a 0,0123 cm por m | 0,005 pol. por pé de diâ-
metro. Para unidades API, o nível requerido é de 0,003 cm por m | 0,001 pol. por pé de diâme-
tro.
Verifique se a fundação pode manusear o peso e o carregamento da bomba.
Verifique se a fundação está devidamente composta ao utilizar um material de alta qualidade e
sem retração composto.
Verifique se todos os parafusos de ancoragem estão apertados.

4.11 Lista de verificação de instalação e arranque

48 Model VIC Instalação, Operação e Manutenção



Verificar Verificado
em

Verifique se a tubagem de sucção e descarga está devidamente apoiada e se não há excesso
de carga do bico na flange de descarga.
Nas unidades com articulações flexíveis ou de expansão ligadas à sucção ou descarga da bom-
ba, verifique se os tirantes estão no lugar e devidamente instalados.
Verifique se a válvula de sucção está totalmente aberta.
Verifique estes itens para todas as válvulas:

• Funcionar livremente
• Estar instalado adequadamente para o sentido do fluxo
• Ter a pressão adequada

Verifique para onde vai o fluido bombeado e se o sistema está devidamente alinhado para o tes-
te.
Verifique se o fornecimento do fluido bombeado estará continuamente disponível durante todo o
tempo do teste.

É muito importante que o funcionamento inicial tenha pelo menos dez minutos de duração, de
modo a enxaguar completamente a bomba.
Se possível, verifique a limpeza do fluido bombeado e da tubagem. Se estiver presente durante
a instalação, verifique se o escoadouro, o barril e a tubagem estão limpos.
Verifique se a conduta elétrica e as caixas não estão a obstruir as janelas da cabeça de descar-
ga.
Verifique se as condutas e caixas elétricas estão dimensionadas de acordo com as recomenda-
ções dos fabricantes, juntamente com todas as normas e estatutos locais adequados.
Verifique se todos os sistemas de controlo e alarme, que podem ser elétricos, hidráulicos ou
pneumáticos, estão instalados e a funcionar de acordo com as instruções do fabricante. Todas
as configurações dos pontos de alarme devem ser verificadas.

Parte 2: Inspeções pré-arranque da montagem da bomba

Verificar Verificado
em

Verifique se os condutores estão devidamente lubrificados antes do arranque. Nos condutores
com rolamentos de motor lubrificados com massa lubrificante, insista que o fornecedor do motor
os lubrifique no local. As informações sobre lubrificação estão localizadas nas etiquetas especi-
ais do motor ou nos manuais do motor.
Determine o número permitido de arranques a frio/quente com o fornecedor do motor.

A regra geral é de dois arranques a frio ou um arranque a quente por hora. Exceder os arran-
ques recomendados provoca a quebra do isolamento do motor e pode causar falhas. Meça a
resistência de isolamento do motor, se possível.
Antes de acoplar o condutor à bomba, verifique a rotação correta do condutor, batendo-lhe. A
rotação adequada para as bombas verticais é no sentidocontrário aos ponteiros do relógio quan-
do visto de cima exceto para o tipo AR.

Desacople a bomba para verificar se o condutor funciona suavemente e soa de forma normal.

• Para motores VHS, retire o veio de transmissão se for fornecido um acoplamento. Se não
for fornecido um acoplamento, remova o casquilho fixo e o acoplamento do condutor.

• Em condutores com NRRs, retire os pinos de luneta, se possível. Caso contrário, rode o
acoplamento de acionamento no sentido dos ponteiros do relógio até que o pino pare fir-
memente contra a placa da luneta.

Se um cliente se recusar a permitir a verificação da rotação, peça ao cliente para assinar e datar
esta lista de verificação antes de prosseguir.
Depois de verificar a rotação correta do condutor, pode acoplar a bomba ao condutor.

• Nas unidades VSS com acoplamento de flange, exceto para o tipo AR, ajustar a elevação
do impulsor.

• Nas unidades VHS, ajuste o elevador do impulsor utilizando a porca de ajuste no topo do
motor depois de fazer o acoplamento roscado ou AR.

4.11 Lista de verificação de instalação e arranque
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Verificar Verificado
em

Veja a placa de identificação da bomba ou o desenho para o o elevador específico do impulsor
necessário para uma bomba individual.
Verifique o alinhamento nas bombas que estão equipadas com parafusos de elevação, uma vez
que requerem que o motor esteja fisicamente alinhado com a bomba.

Normalmente não é necessário um alinhamento especial da bomba com o motor, uma vez que
todos os componentes estão equipados com encaixes de registo.
Utilize um indicador de marcação para verificar se o empeno do veio acima do elemento de ve-
dação não é excessivo:

• O limite máximo da embalagem é de 0,2 mm | 0,008 pol.
• O limite máximo da vedação mecânica é de 0,13 mm | 0,005 pol. Para API, o máximo é

0,005 cm | 0,002 pol.
Nas unidades com vedações, verifique estes itens:

• Verifique se a vedação roda livremente.
• Verifique se os espaçadores das vedações foram retirados.
• Verifique se a tubagem de vedação está devidamente instalada e livre de fugas.

Parte 3: Arranque da unidade

Verificar Verificado
em

Depois de concluir todas as verificações nas partes 1 e 2, realize uma reunião com o cliente pa-
ra discutir os procedimentos reais de que possa precisar durante o arranque e comissionamen-
to. Verifique também com o cliente se o seu sistema está pronto para bombear o fluido.
Quando o sistema estiver pronto, prima o botão de arranque e ajuste a válvula de descarga de
modo a cumprir o ponto de design, se necessário.
Tenha atenção a sinais de que há problemas. A unidade deve funcionar pelo menos durante dez
minutos para que a bomba e o sistema possam ser enxaguados.
Verifique se a unidade funciona suavemente, sem ruídos, vibrações ou sobreaquecimento.
A unidade deve funcionar durante uma hora para testar o sistema.

Medições

Leitura Valor
Elevador do impulsor
Escoamento do veio do condutor
Escoamento do veio da cabeça da bomba
Escoamento da face do invólucro da vedação
Escoamento da folga do invólucro da vedação
Medição da resistência de isolamento
Vibração

4.11 Lista de verificação de instalação e arranque
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5 Comissionamento, Arranque,
Funcionamento e Encerramento
5.1 Preparação para a colocação em funcionamento

 
AVISO:

• Risco de lesões físicas graves ou morte. O excesso de qualquer um dos limites de
funcionamento da bomba (por exemplo - pressão, temperatura, energia, etc.) pode
resultar na falha do equipamento, como explosão, gripagem ou quebra de contenção.
Assegure-se de que as condições de funcionamento do sistema estão dentro das ca-
pacidades da bomba.

• Risco de morte ou ferimentos graves. A fuga de fluido pode causar incêndios e/ou
queimaduras. Assegure-se de que todas as aberturas estão vedadas antes de en-
cher a bomba.

• A quebra de contenção pode causar incêndios, queimaduras e outras lesões graves.
Não seguir estas precauções antes de colocar a unidade em funcionamento pode le-
var a condições de funcionamento perigosas, falha de equipamento e quebra de con-
tenção.

• Risco de explosão e lesões físicas graves. Não opere a bomba com a tubagem do
sistema bloqueada ou com as válvulas de sucção ou descarga fechadas. Isto pode
resultar num aquecimento rápido e na vaporização das bombas.

• Risco de quebra de contenção e danos ao equipamento. Certifique-se de que a bom-
ba funciona apenas entre o mínimo e o máximo caudal nominal. O funcionamento fo-
ra destes limites pode causar alta vibração, falha da vedação mecânica e/ou do eixo
e/ou perda da preparação.

 
 
AVISO:

• Risco de morte, lesões pessoais graves e danos materiais. O calor e a acumulação
de pressão podem causar explosões, ruturas e descargas da bomba. Nunca opere a
bomba com as válvulas de sucção e/ou descarga fechadas.

• O funcionamento de uma bomba sem dispositivos de segurança expõe os operado-
res ao risco de lesões pessoais graves ou à morte. Nunca opere uma unidade a me-
nos que os dispositivos de segurança adequados (proteções, etc.) estejam devida-
mente instalados.

• Antes da colocação em funcionamento, certifique-se de que todas as áreas, tais co-
mo aberturas roscadas, válvulas de ventilação e drenagem e aberturas flangeadas,
que possam derramar o fluido bombeado para o ambiente de trabalho, estão fecha-
das.

• Não desligar e bloquear a energia do condutor pode resultar em lesões físicas graves
ou morte. Desligue e bloqueie sempre a alimentação do condutor antes de realizar
quaisquer tarefas de instalação ou manutenção.

• As ligações elétricas devem ser efetuadas por eletricistas certificados em con-
formidade com todas as regras internacionais, nacionais, estaduais e locais.

• Consulte os manuais de instalação e operação (IOM) do fabricante do condutor/
acoplamento/engrenagem para obter instruções e recomendações específicas.

 
 
INFORMAÇÃO:
Evite falhas mecânicas na vedação ou a gripagem da bomba ao:

5 Comissionamento, Arranque, Funcionamento e Encerramento

Model VIC Instalação, Operação e Manutenção 51



• nunca colocar a bomba em funcionamento a uma velocidade inferior a 65% da veloci-
dade total, a menos que a gama de funcionamento desta bomba tenha sido especifi-
camente aprovada pelo fabricante a uma velocidade inferior.

• nunca ligar a bomba a uma velocidade inferior à velocidade necessária para ultrapas-
sar o elevador estático.

 

Precauções
 
CUIDADO:
Quando é utilizada uma vedação mecânica de cartucho, assegure-se de que os parafusos
de ajuste no anel de bloqueio da vedação estão apertados e que os grampos de centrali-
zação foram removidos antes da colocação em funcionamento. Isto evita danos na veda-
ção ou na manga do eixo, assegurando que a vedação está devidamente instalada e cen-
trada na manga.
 
 
INFORMAÇÃO:

• Verifique as definições do condutor antes de ligar qualquer bomba. Consulte os IOM
do equipamento de acionamento e os procedimentos operacionais aplicáveis.

• As taxas de aquecimento excessivas podem provocar danos no equipamento. Garan-
ta que a taxa de aquecimento não excede 1,4 °C | 2,5 °F por minuto.

• A vedação mecânica utilizada num ambiente Ex-classificado deve ser devidamente
certificada.

 
 
INFORMAÇÃO:
Deve seguir estas precauções antes de ligar a bomba:

• Lave e limpe completamente o sistema para remover sujidade ou detritos no sistema
de tubagem, a fim de evitar falha prematura no arranque inicial.

• Coloque os condutores de velocidade variável na velocidade nominal o mais rápido
possível.

• Execute uma bomba nova ou reconstruída a uma velocidade que proporcione um flu-
xo suficiente para nivelar e arrefecer as superfícies de deslizamento curtas da caixa
de empanque ou rolamento de da caixa de vedação.

• Se as temperaturas do fluido bombeado excederem 93 °C | 200 °F, então aqueça a
bomba antes da operação. Faça circular uma pequena quantidade de fluido através
da bomba até que a temperatura do invólucro esteja dentro dos 38 °C | 100 °F da
temperatura do fluido. Para isso, o fluido que flui da entrada da bomba para o dreno
de descarga (opcionalmente, a abertura do invólucro pode ser incluída no circuito de
aquecimento, mas não é necessária). Mergulhar durante (2) horas à temperatura do
fluido de processo.

• Os rolamentos de borracha devem estar molhados antes da colocação em funciona-
mento se o comprimento não submerso (coluna seca) for superior a 15 m | 50 pés.
Só é possível utilizar água limpa ou água do mar limpa.

 
No arranque inicial, não ajuste os controladores de velocidade variável nem verifique se há regula-
ção de velocidade ou velocidade a mais enquanto o controlador de velocidade variável estiver aco-
plado à bomba. Se as definições não tiverem sido verificadas, desacople a unidade e consulte as
instruções fornecidas pelo fabricante do condutor.

5.1 Preparação para a colocação em funcionamento
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5.1.1 Preparação para a colocação em funcionamento
 
AVISO:

• Para o motor VSS, não verifique a rotação do motor, a menos que o motor esteja
aparafusado à bomba e o cubo do condutor esteja desligado do cubo da bomba.

• Para um motor VHS, não verifique a rotação do motor, a menos que o motor esteja
aparafusado à bomba e que o acoplamento de acionamento tenha sido removido.

• Não testar o motor quanto ao sentido de rotação quando este estiver engatado à
bomba. Se a bomba for acionada na direção errada, podem ocorrer danos graves à
bomba, ao motor e ao pessoal.

 
Consulte as instruções aplicáveis do fabricante para obter informações detalhadas sobre o motor
principal (motor elétrico, motor ou turbina a vapor), acoplamento, veio do acionador, cabeçote de en-
grenagem ou vedação mecânica.

1. Confirme que completou estes procedimentos:

a) Ligou o acionador a uma fonte de alimentação.

b) Verificou que o acionador roda no sentidoanti-horário, quando visto de cima.

c) Verificou o alinhamento entre a bomba e o acionador.

d) Ajustou o impulsor.

e) Colocou o anel de bloqueio de vedação mecânica no veio.
2. Verifique se a vedação mecânica está devidamente lubrificada e se toda a tubagem está ligada

à vedação.
3. Verificar se todas as linhas de refrigeração, aquecimento e descarga estão em funcionamento e

reguladas.
4. Verifique se todas as ligações ao acionador e ao dispositivo de arranque correspondem ao dia-

grama de cablagem.
5. Verifique se a tensão, fase e frequência na placa de identificação do motor estão de acordo

com a corrente da linha.
6. Rode o veio manualmente para se certificar de que os impulsores não estão ligados.
7. Verifique se os rolamentos do acionador estão devidamente lubrificados e verifique o nível de

óleo na caixa.
8. Verificar se os componentes da vedação auxiliar são devidamente ventilados.
9. Inspecione a ligação de sucção e de descarga e os medidores de pressão para o funcionamen-

to adequado.
10. Para obter veios de linha lubrificados com água, consulte as instruções sobre o Desenho de

Disposição Geral.

5.2 Preparação da bomba
 
CUIDADO:

• A bomba deve ser devidamente ventilada através das ligações da cabeça de descar-
ga. Isto é importante para líquidos com pressões de sucção aproximadas das suas
pressões de vapor. A tubagem de ventilação deve subir continuamente de volta à
fonte de sucção para que o líquido não se acumule na linha de ventilação.

 
 
INFORMAÇÃO:
A cabeça de sucção positiva líquida disponível (NPSHA) tem de exceder sempre o NPSH
necessário (NPSHR), conforme mostrado na curva de desempenho publicada da bomba.
 

5.2 Preparação da bomba
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Requisitos

• A submersão mínima deve ser sempre a indicada no Desenho Certificado do Esquema da
Bomba.

• Nunca utilizar a bomba a seco, pois isso pode fazer com que as peças giratórias internas da
bomba arranhem e prendam-se às partes estacionárias.

• As peças são lubrificadas pelo líquido que é bombeado a não ser que a opção de veio de linha
fechado seja comprada para lubrificar os rolamentos do veio de linha com um fluido limpo.

5.3 Ligue a bomba
 
AVISO:
Risco de danos ao equipamento, falhas na vedação e quebra de contenção. Assegure-se
de que todos os sistemas de descarga e refrigeração estão a funcionar corretamente antes
de ligar a bomba.
 
 
INFORMAÇÃO:

• Risco de danos no equipamento devido ao funcionamento a seco. Examine imediata-
mente os medidores de pressão. Se a pressão de descarga não for atingida rapida-
mente, interrompa o condutor imediatamente, volte a preparar e tente reiniciar a bom-
ba.

 
Antes de ligar a bomba, deve realizar estas tarefas:

• Abra a válvula de sucção.
• Abra qualquer recirculação ou linha de arrefecimento.

1. Feche totalmente ou abra parcialmente a válvula de descargadependendo das condições do
sistema.

2. Ligue o acionador.
3. Abra lentamente a válvula de descarga até que a bomba atinja o fluxo desejado.
4. Verifique imediatamente o manómetro para garantir que a bomba atinge rapidamente a pressão

de descarga correta.
5. Se a bomba não atingir a pressão correta, execute estes passos:

a) Pare o acionador.

b) Confirme a submersão mínima.

c) Reinicie o acionador.
6. Observe a bomba enquanto esta está em funcionamento:

a) Verifique a bomba quanto à temperatura dos rolamentos, vibração excessiva e ruído.

b) Se a bomba exceder os níveis normais, desligue imediatamente a bomba e corrija o pro-
blema.

Uma bomba pode exceder os níveis normais devido a várias razões. Consulte a Resolução de
problemas para obter informações sobre possíveis soluções para este problema.

7. Repita os passos 5 e 6 até que a bomba funcione corretamente.

5.3 Ligue a bomba
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5.4 Precauções para a operação da bomba
Considerações gerais

 
INFORMAÇÃO:

• Varie a capacidade com a válvula de regulação na linha de descarga. Nunca controle
o fluxo no lado de sucção. Esta ação pode resultar em diminuição do desempenho,
geração inesperada de calor e danos ao equipamento.

• Risco de danos ao equipamento devido à geração inesperada de calor. Não sobre-
carregue o condutor. Certifique-se de que as condições de funcionamento da bomba
são adequadas para o condutor. O condutor pode ficar sobrecarregado nestas cir-
cunstâncias:

• A gravidade específica ou viscosidade do fluido é maior do que o esperado
• O fluido bombeado excede a taxa do fluxo nominal.

 

Operação em capacidade reduzida
 
AVISO:

• Risco de quebra de contenção e danos ao equipamento. Os níveis de vibração ex-
cessivos podem causar danos aos rolamentos, caixa de empanque, câmara de veda-
ção e/ou vedação mecânica. Examine a bomba quanto aos níveis de vibração, tem-
peratura dos rolamentos e ruído excessivo. Se os níveis normais forem excedidos,
desligue e resolva o problema.

• Risco de danos ao equipamento e lesões físicas graves. A acumulação de calor pode
fazer com que as peças rotativas se risquem ou gripem. Examine a bomba quanto à
acumulação excessiva de calor. Se os níveis normais forem excedidos, desligue e re-
solva o problema.

 
 
INFORMAÇÃO:
A cavitação pode provocar danos nas superfícies internas da bomba. Certifique-se de que
a cabeça de sucção positiva líquida disponível (NPSHA) excede sempre o NPSH necessá-
rio (NPSH3), conforme mostrado na curva de desempenho publicada da bomba.
 

Operação sob condições de congelamento
 
INFORMAÇÃO:
Não exponha uma bomba inativa a condições de congelamento. Drene todo o líquido que
vai congelar que está no interior da bomba e quaisquer equipamentos auxiliares. Se não o
fizer, o líquido pode congelar e danificar a bomba. Note que os líquidos diferentes conge-
lam a temperaturas diferentes. Alguns modelos de bombas não drenam completamente e
podem requerer uma lavagem com um líquido que não congela.
 

5.5 Fugas do vedante mecânico
Fugas ocasionais

Se o vedante tiver fugas ligeiras no início da operação, aguarde um período de tempo razoável para
que o vedante se ajuste. Com os fluidos com boas propriedades lubrificantes normalmente leva mais
tempo a ajustar do que com os fluidos com qualidades lubrificantes inferiores. Quando um vedante
começa com a ter ligeiras fugas e as fugas diminui durante o funcionamento, significa fugas ao lon-
ga das faces do vedante. Opere a bomba continuamente a fim de eliminar este problema.

5.4 Precauções para a operação da bomba
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Fugas contínuas

Quando ocorrem fugas imediatas e permanecem constantes, mesmo durante a operação, normal-
mente indica cada vedante secundário (pacotes de vedação) estão danificados ou as faces do ve-
dantes estão rachadas ou deformadas. Veja a Resolução de problemas para causas prováveis.

5.6 Fugas na caixa de empanque
Fugas normais

Com a bomba em funcionamento, deve haver algumas fugas na junta da caixa de empanque. A taxa
de fuga correta é uma taxa que mantém o veio e a caixa de empanque frescos. Esta taxa é de apro-
ximadamente uma gota por segundo. Verifique a temperatura do fluido vazado, bem como a cabeça
de descarga.

Diminuição das fugas

Se a bomba estiver a funcionar quente e as fugas começarem a diminuir, pare a bomba e deixe-a
arrefecer. Desaperte a junta da vedação para permitir que junta volte a vazar. Após a bomba ter ar-
refecido, reinicie a bomba e ponha-a funcionar durante 15 minutos. Verifique então as fugas. Se as
fugas excederem as duas gotas por segundo, ajuste a junta.

5.7 Desligue a bomba
 
AVISO:
Devem ser tomadas precauções para evitar ferimentos físicos. A bomba pode manusear
fluidos perigosos e/ou tóxicos. Deve ser usado equipamento de proteção pessoal adequa-
do. As bombas devem ser manuseadas e eliminadas em conformidade com a regulação
ambiental aplicável.
 

1. Feche lentamente a válvula de descarga e abra totalmente a linha de derivação do fluxo míni-
mo ou abra parcialmente a válvula de descarga, dependendo das condições do sistema.

2. Desligue e bloqueie o condutor para evitar a rotação acidental.
3. Se o condutor não estiver equipado com um roquete não reversível (NRR), certifique-se de que

a unidade está completamente parada antes de reiniciar a bomba.

5.8 Lubrificar o recipiente de impulso durante um período de
encerramento

1. Mergulhe completamente os rolamentos em óleo.
Isto ajuda a evitar a oxidação dos rolamentos antifricção durante períodos de encerramento su-
periores a uma semana.

2. Encha o reservatório de óleo até passar por cima do tubo de retenção de óleo e descer pelo
veio.

Antes o arranque, drenar o óleo até o nível necessário.

5.6 Fugas na caixa de empanque
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6 Manutenção
6.1 Calendário da manutenção

Também se assume que as inspeções e reparações de manutenção

Um calendário de manutenção inclui estes tipos de inspeções:

• Manutenção de rotina
• Inspeções de rotina
• Inspeções de três meses
• Inspeções anuais

Reduzir os intervalos de inspeção de forma adequada se o líquido bombeado for abrasivo ou corro-
sivo ou se o ambiente for classificado como potencialmente explosivo.

Inspeções de rotina

Realize estas tarefas sempre que verificar a bomba durante as inspeções de rotina:

• Verifique se há vibrações sonoras incomuns e a temperaturas dos rolamentos.
• Verifique a bomba e a tubagem quanto a fugas.
• Analise a vibração.

Inspeções de três meses

Realize estas tarefas a cada três meses:

• Verifique se as fundações e os parafusos de retenção estão bem apertados.

Inspeções anuais

Realize estas inspeções uma vez por ano:

• Verifique a capacidade da bomba.
• Verifique a pressão da bomba.
• Verifique a potência da bomba.

Se o desempenho da bomba não cumprir os requisitos do processo e os requisitos do processo não
tiverem sido alterados, execute estas etapas:

1. Desmonte a bomba.
2. Inspecione-a.
3. Substitua as peças com desgaste.

6.2 Ajuste e substituição da junta
Precauções

 
CUIDADO:
Não aperte demasiado a caixa de empanque. A pressão excessiva pode desgastar a em-
balagem prematuramente e danificar seriamente o eixo.
 
 
INFORMAÇÃO:

 As caixas de vedação concentradas não são permitidas em um ambiente classificado
pela ATEX.
 

6 Manutenção
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Quando é que se substitui

Ajuste a embalagem quando estas condições ocorrerem:

• A taxa de fuga excede duas gotas por segundo.
• Há sobreaquecimento ou não há fugas.

6.2.1 Ajuste a embalagem quando a fuga for excessiva
Realize este procedimento se as fugas excederem duas gotas por segundo.

1. Com a bomba em funcionamento, aperte as porcas de empanque um quarto de volta.
2. Antes de fazer mais ajustes, verifique se a embalagem se igualou ao aumento da pressão, cer-

tificando-se de que as fugas diminuíram para um estado estável.

Se as fugas diminuírem para duas gotas por segundo, então está acabado. Se as fugas continuarem
a exceder duas gotas por segundo, continue para o próximo passo.
3. Desligue a bomba.
4. Deixe a embalagem comprimir o suficiente para que o empanque esteja prestes a entrar em

contacto com a face superior da caixa de empanque.
5. Remova o empanque dividido, adicione um anel de embalagem extra e reajuste.
6. Se isso não reduzir a fuga para duas gotas por segundo, então remova todos os anéis de em-

balagem e substitua-os por novos anéis:

a) Retire a embalagem com a ajuda de um gancho de embalagem.

b) Se for fornecido um anel espaçador, retire-o inserindo um gancho de arame nas ranhuras
do anel e puxe-o da caixa de empanque.

c) Limpe bem a caixa de empanque de toda a matéria estranha.
7. Se a embalagem de substituição tiver a forma de uma bobina ou corda contínua, corte-a em

anéis antes da instalação:

a) Enrole firmemente uma extremidade do material de embalagem ao redor do veio superior
como se fosse uma mola helicoidal.

b) Corte através da bobina com uma faca afiada.
Veja Instalação para detalhes sobre como reinstalar corretamente a caixa de empanque.

6.2.2 Ajustar a junta quando houver sobreaquecimento ou quando não
existirem fugas

 
CUIDADO:
Se não houver fugas ou se a caixa de empanque sobreaquecer, não recue com a bomba a
funcionar. Isto faz com que todo o conjunto de anéis de vedação se afaste do fundo da
caixa sem aliviar a pressão da embalagem sobre o eixo.
 

Uma pequena quantidade de fugas é necessária para evitar o sobreaquecimento.

1. Pare a bomba e deixe a junta arrefecer.
2. Reinicie a bomba.
3. Repita estes passos até que duas gotas de líquido por segundo passem.
4. Se isto não resolver o problema, então terá de substituir a junta.

6.3 Diretrizes de lubrificação do recipiente de impulso
Lavagem do reservatório de óleo

Lavar o reservatório de óleo de modo a remover todas as partículas granuladas do reservatório de
óleo. Utilizar o mesmo tipo de óleo para a descarga do reservatório, conforme especificado para a
lubrificação.

6.3 Diretrizes de lubrificação do recipiente de impulso
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INFORMAÇÃO:

• As bombas são enviadas sem óleo. Os rolamentos lubrificados com óleo devem ser
lubrificados no local da trabalho.

• Consulte o IOM do Recipiente de Impulso para saber os requisitos de lubrificação.
 

Níveis do óleo

Estado da bomba Nível do óleo
Fora de serviço A ou abaixo de 0,635 a 0,3175 mm | 1/8 pol. a 1/4 pol. do topo do indicador de nível do

óleo. Nunca opere a bomba quando o óleo indicador de nível não estiver no nível requeri-
do.

Em funcionamento Inferior ao nível requerido, conforme indicado no indicador de nível do óleo.

Mudança de óleo

Observe as instruções no IOM do Recipiente de Impulso.

6.4 Desmontagem

6.4.1 Precauções de desmontagem
 
AVISO:

• Não desligar e bloquear a energia do condutor pode resultar em lesões físicas graves
ou morte. Desligue e bloqueie sempre a alimentação do condutor antes de realizar
quaisquer tarefas de instalação ou manutenção.

• As ligações elétricas devem ser efetuadas por eletricistas certificados em con-
formidade com todas as regras internacionais, nacionais, estaduais e locais.

• Consulte os manuais de instalação e operação (IOM) do fabricante do condutor/
acoplamento/engrenagem para obter instruções e recomendações específicas.

• Risco de lesões pessoais graves. A aplicação de calor em rotores, propulsores ou
nos seus dispositivos de retenção pode fazer com que o líquido preso se expanda
rapidamente e resulte numa explosão violenta. Este manual identifica claramente os
métodos aceites para a desmontagem de unidades. Estes métodos devem ser segui-
dos. Nunca aplique calor para ajudar na sua remoção, a menos que esteja explicita-
mente indicado neste manual.

• O manuseio de equipamentos pesados representa um risco de esmagamento. Tenha
cuidado durante o manuseio e utilize sempre Equipamento de Proteção Individual
apropriado (PPE, como sapatos de biqueira de aço, luvas, etc.).

• Devem ser tomadas precauções para evitar ferimentos físicos. A bomba pode manu-
sear fluidos perigosos e/ou tóxicos. Deve ser usado equipamento de proteção pesso-
al adequado. As bombas devem ser manuseadas e eliminadas em conformidade
com a regulação ambiental aplicável.

• Risco de lesão física grave ou morte por despressurização rápida. Certifique-se de
que a bomba está isolada do sistema e que a pressão está aliviada antes de des-
montar a bomba, remover as fichas, abrir as válvulas de ventilação ou drenagem ou
desligar a tubagem.

• Risco de danos pessoais graves devido à exposição a líquidos perigosos ou tóxicos.
Uma pequena quantidade de líquido estará presente em certas áreas, como a câma-
ra de vedação, após a desmontagem.

• A bomba pode funcionar com fluidos perigosos e tóxicos. Identificar o conteúdo da
bomba e observar os procedimentos adequados de descontaminação a fim de elimi-
nar a possível exposição a quaisquer fluidos perigosos ou tóxicos, que possam cau-
sar lesões e/ou doenças. Utilize o equipamento de proteção pessoal adequado. Os
possíveis riscos incluem, mas não estão limitados a, altas temperaturas, inflamáveis,
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ácidos, cáusticos, explosivos, e outros riscos. Deve manusear e eliminar o fluido
bombeado em conformidade com a regulação ambiental aplicável. A bomba também
deve ser descontaminada se voltar à ITT. Consulte a política de devolução de merca-
dorias do ITT.

 
 
CUIDADO:

• Evite ferimentos. Os componentes desgastados da bomba podem ter arestas afia-
das. Utilize luvas apropriadas enquanto manusear estas peças.

 

6.4.2 Desmontar a cabeça e a coluna
 
AVISO:
Os pontos de elevação seguros são identificados especificamente no desenho de disposi-
ção geral. É fundamental levantar o equipamento apenas nestes pontos. Os olhais de ele-
vação integrais ou argolas de elevação giratórias nos componentes da bomba e do motor
destinam-se a ser utilizados apenas na elevação dos componentes individuais. Nunca ten-
te levantar todo o conjunto da bomba pelos pontos de elevação fornecidos apenas para o
condutor.
 

1. Se estiver equipado com vedações mecânicas, solte os parafusos de ajuste que fixam a veda-
ção ao veio da bomba para que o veio da bomba possa deslizar para cima ou para baixo den-
tro da vedação.

2. Remova os componentes necessários:

Se a bomba é... Então remova...
Acionado por engrenagem O veio de transmissão entre a engrenagem e o motor

primário.
Acionamento elétrico-motor As ligações elétricas na caixa do condutor e rótulo nos

cabos elétricos para que possam ser remontados corre-
tamente.

3. Desacople o acionador, ou a caixa de velocidades, do veio da bomba e das flanges de monta-
gem e, em seguida, levante através das orelhas de elevação ou olhais giratórios para içamen-
to, tal como estão equipados.

4. Desligue a cabeça da tubagem de sucção e descarga.
5. Remova todos os parafusos de retenção e tubagem integral.
6. Remova o acoplamento, a caixa de embalagem, ouvedação mecânica.
7. Continue com a desmontagem até às taças, conforme descrito na secção seguinte.

6.4.3 Desmontagem da taça
O conjunto da taça é composto por estas partes:

• Sino de sucção
• Taças intermédias
• Taça superior
• Turbinas e hardware de fixação
• Rolamentos
• Eixo da bomba

Os rotores da taça da turbina são fixados ao eixo por uma pinça cónica ou por uma chave e um anel
de pressão bipartida. Siga apenas os procedimentos que se aplicam à sua construção em particular.
Estes tipos de acessórios de turbinas podem ser aplicados a qualquer bomba vertical com menos de
18 polegadas. (46 cm) de diâmetro.
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INFORMAÇÃO:
Faça corresponder os componentes em sequência para ajudar na remontagem.
 

6.4.3.1 Desmonte o impulsor da pinça cónica
1. Retire os parafusos de aperto que fixam a taça superior à taça intermédia.
2. Deslize para fora a taça superior do veio da bomba.
3. Puxe o veio para fora o mais longe possível e bata no cubo do rotor usando uma pinça de fixa-

ção ou equivalente, deslizando ao longo do veio da bomba para tirar o rotor da pinça cónica.

4. Após o impulsor ser libertada, introduza uma chave de fendas na ranhura da pinça cónica,
abra-a e retire a pinça cónica.

5. Deslize o toro para fora do veio da bomba.
6. Repita estes passos até que o conjunto da taça esteja completamente desmontado.

6.4.3.2 Desmontar a taça de encaixe
1. Retire os parafusos de aperto que fixam a taça superior à taça intermédia.
2. Deslize para fora a taça superior do veio da bomba.
3. Remova os parafusos de aperto e o anel de pressão bipartida do veio da bomba.
4. Deslize para fora o impulsor do veio da bomba e retire a chave.

 
INFORMAÇÃO:
Se o impulsor estiver preso ao veio, então bata no impulsor com um maço de fibra e em-
purre o impulsor para fora do veio da bomba.
 

5. Repita estes passos até que o conjunto da taça esteja completamente desmontado.

6.4.3.3 Retire a taça da turbina e o anel de desgaste do impulsor
1. Remover os parafusos de ajuste ou esmerilhar a solda de aderência se os anéis forem forneci-

dos com esses métodos de bloqueio.
2. Use um cinzel de ponta de diamante para cortar duas ranhuras em forma de V no anel de des-

gaste da taça ou do impulsor com aproximadamente 180° entre elas.
Tenha cuidados reforçados para não danificar o assento do anel de desgaste.

3. Com um cinzel ou um punção de montagem, remova a ponta de uma metade do anel e tire o
anel.

4. Em materiais de alta liga como o aço cromado, ajuste a taça ou o impulsor num torno e maqui-
ne o anel de desgaste, com cuidados reforçados para não maquinar ou danificar o assento do
anel.

6.4.4 Remover a taça, o sino de sucção e os rolamentos do veio de linha
 
INFORMAÇÃO:
Não retire os rolamentos da taça, a menos que seja necessário substituí-los.
 

1. Pressione o rolamento para fora da caixa de rolamentos ou da taça.
Use uma prensa hidráulica e um pedaço de tubo ou manga com um diâmetro externo ligeira-
mente menor do que o diâmetro do orifício da taça ou da caixa de rolamentos do veio de linha.

2. Remova o rolamento do sino de sucção ajustando o sino de sucção num torno e maquine o
rolamento para fora.
O rolamento do sino de sucção também pode ser removido usando puxadores de rolamentos
para puxar os rolamentos para fora.
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6.5 Inspeções pré-montagem
e Montagem

Antes da montagem das peças da bomba, certifique-se de que segue estas diretrizes:

• Inspecione as peças da bomba de acordo com as informações destes tópicos de pré-monta-
gem antes de voltar a montar a sua bomba. Substitua qualquer peça que não cumpra com os
critérios exigidos.

• Certifique-se que as peças estão limpas. Limpe as peças da bomba com solvente para remo-
ver óleo, gordura e sujidade.

 
INFORMAÇÃO:
Proteja as superfícies maquinadas enquanto limpa as peças. Não o fazer pode resultar em
danos no equipamento.
 

6.5.1 Diretrizes de substituição
Invólucro verificação e substituição

 
AVISO:
Risco de morte ou ferimentos graves. A fuga de fluido pode causar incêndios e/ou queima-
duras. Inspecione e garanta que as superfícies de vedação das juntas não sejam danifica-
das e repare ou substitua, se necessário.
 

Inspecione o invólucro se há fissuras e desgaste excessivo ou furos. Limpe totalmente as superfí-
cies da junta e os encaixes de alinhamento a fim de remover ferrugem e detritos.

Substituição do impulsor

Esta tabela mostra os critérios para a substituição do impulsor:

Peças do impulsor Quando é que se substitui
Lâminas do impulsor • Quando o chanfre é mais profundo que 1,6 mm | 1/16 pol., ou

• Quando o desgaste uniforme é mais que 0,8 mm | 1/32 pol.
Arestas de palheta Quando detetar fraturas, fissuras, ou danos por corrosão
Ranhura da chave e furos Quando vê danos

Substituição de juntas, anéis em O e assentos
 
AVISO:
Risco de morte ou ferimentos graves. A fuga de fluido pode causar incêndios e/ou queima-
duras. Substitua todas as juntas e anéis de vedação em cada revisão ou desmontagem.
 

• Substitua todas as juntas e anéis em O em cada revisão e desmontagem.
• Inspecione os assentos. Eles têm de ser suaves e estar livres de defeitos físicos.
• Para reparar assentos desgastados, desbaste-os num torno, enquanto mantém as relações di-

mensionais com as outras superfícies.
• Substitua as peças se os assentos estiverem defeituosos.
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Fixadores
 
AVISO:
Risco de lesões pessoais ou danos materiais graves. Os fixadores, como as porcas e pa-
rafusos, são fundamentais para o funcionamento seguro e fiável do produto. Assegure a
utilização adequada de fixadores durante a instalação ou remontagem da unidade.

• Utilize apenas fixadores do tamanho e material adequados.
• Substitua todos os fixadores corroídos.
• Assegure-se de que todos os fixadores estão bem apertados e de que não há fixado-

res em falta.
 

Verifique o casquilho de esferas

Verifique se o casquilho de esferas tem deformações ou desgaste.

Verificações do veios

• Verifique se os veios estão retos e se apresentam desgaste excessivo nas superfícies dos rola-
mentos.

• Verifique a deflexão dos veios. A média de excentricidade total não deve exceder 0,25 mm |
0,010 pol. TIR para cada 3 m | 10 pés de comprimento do veio.

• Inspecione a retitude do veio com o uso de um bloco em V de precisão ou rolo e um indicador
de marcação. Substitua os veios com um escoamento total indicado superior a 0,0005 polega-
das por pé de comprimento do veio.

Verificações da vedação mecânica

Nas bombas equipadas com vedantes mecânicos, verifique se o veio ou manga está livre de bura-
cos, rebarbas ou arestas afiadas para evitar o corte ou a vedação inadequada dos anéis de vedação
do vedante. Remova todas as rebarbas e arestas afiadas polindo com uma lixa fino de esmeril.

Verificações do impulsor e a taça

Verifique visualmente se os impulsores e as taças têm fissuras e furos. Verifique todos os rolamen-
tos da taça quanto ao desgaste excessivo e à corrosão.

6.6 Nova montagem

6.6.1 Instale a turbina a taça e o anel de desgaste do impulsor
1. Coloque a face chanfrada da taça ou o anel de desgaste do impulsor na direção do assento do

anel e pressione o anel para dentro do assento.
2. Use uma prensa hidráulica ou equivalente e certifique-se de que o anel está nivelado com a

borda ou com o assento do anel de desgaste.

6.6.2 Instale a taça, e os rolamentos do veio de linha
Assegure-se que tem uma prensa de veio ou equivalente para pressionar os rolamentos.

1. Pressione o rolamento para dentro do retentor.
2. Pressione o rolamento para dentro do sino de sucção.

A parte superior do rolamento deve sobressair acima do cubo de sucção igual à profundidade
do furo rebaixado no colar de areia.

3. Pressione os rolamentos para dentro da taça intermediária e para dentro da taça superior.
4. Coloque a taça com a flange para baixo e pressione o rolamento através do lado chanfrado do

cubo da taça até que o rolamento esteja nivelado com o cubo.
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6.6.3 Instalar o conjunto da taça da pinça cónica
 
AVISO:
Utilize luvas resistentes ao calor e utilize a proteção apropriada para os olhos, a fim de evi-
tar ferimentos quando manusear peças quentes.
 

1. Aplique uma película fina de óleo de turbina em todas as peças conjugadas e roscadas.
2. Se a bomba estiver equipada com um colar de areia, então realize estes passos:

a) Se o colar de areia não estiver montado no veio, então aqueça o colar de areia até que
escorregue sobre o veio e posicione-o rapidamente de modo que a parte superior do colar
de areia esteja mesmo com a ranhura de localização antes de arrefecer.

O colar de areia está preso ao veio com um ajuste por retração. O eixo é maquinado com uma
ranhura de 0,25 mm | 0,01 pol. para localizar o colar de areia. O grande diâmetro do rebaixa-
mento do colar de areia vai em direção ao rolamento do sino de sucção.

b) Deslize a extremidade do veio da bomba com o colar de areia para dentro do rolamento do
sino de sucção até que o colar de areia encoste contra o sino de sucção.

c) Salte o próximo passo e proceda à instalação dos impulsores.
3. Se a bomba não estiver equipada com um colar de areia, localize o veio da bomba em relação

ao sino de sucção:

a) Insira o veio da bomba no rolamento do sino de sucção até que ele caia para fora.

b) Puxe o veio para fora até a distância entre a ranhura no veio e a parte superior do cubo do
sino de sucção, e não a parte superior do rolamento, estar correta para a bomba em ques-
tão.

Utilize a dimensão X na tabela de dimensões do veio da bomba, no capítulo Manutenção.

X

1

4
3

2

1. Sino de sucção

2. Parafuso de aperto aparafusado no orifício roscado do veio com arruelas, conforme ne-
cessário

3. Cubo do sino de sucção

4. 0,25 mm | Ranhura de 0,01 pol
4. Segure o veio nesta posição inserindo um parafuso de aperto com uma arruela no orifício na

extremidade do sino de sucção e depois no orifício roscado na extremidade do veio.
5. Instale o impulsor:

a) Deslize o primeiro impulsor sobre o veio até assentar sobre o sino de sucção.

b) Insira uma chave de fendas na ranhura da pinça cónica, espalhe a ranhura e deslize a pin-
ça sobre o veio da bomba.

c) Segure o impulsor contra a taça e deslize a pinça para dentro do cubo do impulsor.

d) Segure o veio com um parafuso de aperto e uma arruela contra o sino de sucção e colo-
que a pinça cónica no seu lugar com um pinça.
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INFORMAÇÃO:
O condutor da pinça deve deslizar sobre o veio e bater firmemente com a pinça cónica.
 

1

2

3

4

5

1. Veio

2. Pinça

3. Impulsor

4. Local para segurar o impulsor contra a taça e acionar a pinça no cubo do impulsor

5. Posição de montagem do acionador da pinça
6. Após a colocação da pinça, verifique novamente a dimensão X, se possível.
7. Deslize a taça intermediária sobre o veio e fixe-a com os parafusos de aperto fornecidos.
8. Repita este procedimento para o número de etapas necessárias.
9. Retire o parafuso de aperto e a arruela e execute estas verificações:

• Verifique se o veio gira livremente sem arrastar ou prender.
• Verifique se há folga lateral adequada.

6.6.4 Instalar o conjunto de taça encaixado
1. Instale a chave na ranhura da chave do veio da bomba, deslize o rotor sobre o veio e posicione

o impulsor sobre a chave.
2. Instale um anel de pressão bipartida na ranhura do veio da bomba e fixe-o ao impulsor com

parafusos de aperto.
3. Deslize uma taça intermédia sobre o veio da bomba e fixe-a ao sino de sucção com parafusos

de aperto.
4. Repita estes passos para o número de passos necessários.

6.6.5 Dimensões de configuração do veio da bomba
O tamanho da bomba é indicado na placa de identificação e no desenho certificado do es-
quema da bomba.

Tamanho da bomba Dimensão X (polegadas) Dimensão X (milímetros)
4D 1,31 33,27
6A 1,37 34,80
6D 1,37 34,80
6J 1,37 34,80
7A 1,37 34,80
8A 1,37 34,80
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Tamanho da bomba Dimensão X (polegadas) Dimensão X (milímetros)
8D 1,37 34,80
8J 1,37 34,80
9A 1,37 34,80
10A 1,75 44,45
10D 1,75 44,45
10J 1,75 44,45
10L 2,12 53,85
11A 2,12 53,85
12D 2,25 57,15
12J 2,12 53,85
14D 2,75 69,85
14H 2,75 69,85
14J 2,75 69,85
16D - Sino 1,75 44,45
16D - Taça 2,75 69,85
18H 2,75 69,85
20H 0,87 22,10
28T 4,50 114,30
36T 6,25 158,75
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7 Resolução de problemas
7.1 Resolução de problemas de funcionamento

Sintoma Causa Solução
A bomba não arranca. O circuito elétrico está aberto ou não

está completo.
Verifique o circuito e faça as correções
necessárias.

O rotor não gira adequadamente de-
vido ao congelamento.

A bomba de drenagem e superfícies in-
ternas secas com ar seco.

Os impulsores estão ligados contra
as taças.

Reiniciar o ajuste do impulsor. Consulte
Instalação para detalhes.

O condutor elétrico não está a rece-
ber tensão suficiente.

Certifique-se de que o condutor está li-
gado corretamente e a receber a tensão
total.

O motor está com defeito. Consulte um representante da ITT.
A bomba não está a fornecer
líquido.

O conjunto da taça não está suficien-
temente submersa.

Ajuste o nível do líquido no Reservató-
rio se necessário.

O filtro de sucção está entupido. Remova as obstruções.
Há uma obstrução na passagem do
líquido.

Puxe a bomba e inspecione o impulsor
e a taça.

A cabeça de descarga não está devi-
damente ventilada.

Abra a ventilação.

A bomba não está a fornecer
líquido suficiente.

As válvulas de sucção ou de descar-
ga estão fechadas.

Abra as válvulas. Para obter mais infor-
mações, consulte 5 Comissionamento,
Arranque, Funcionamento e Encerra-
mento on page 51

A bomba não está a produzir o
fluxo ou a altura manométrica
nominais.

Os impulsores não estão a rodar sufi-
cientemente rápido.

Certifique-se de que o condutor está li-
gado corretamente e a receber a tensão
total.

Os impulsores estão a rodar na dire-
ção errada.

Certifique-se de que os impulsores es-
tão a rodar no sentido contrárioao dos
ponteiros do relógio, quando vistos de
cima. Verifique o engate do acoplamen-
to do motor.

A altura manométrica total da bomba
é demasiado alta.

Verifique as perdas por fricção das tu-
bagens. Utilize tubos de descarga maio-
res.

As passagens líquidas estão parcial-
mente obstruídas.

Inspecione os impulsores e as taças, e
remova quaisquer obstruções.

Há cavitação. NPSH insuficiente. Verifique e remova
quaisquer obstruções na entrada de
sucção da bomba.

Os impulsores estão demasiado ele-
vados (apenas construção semi-aber-
ta).

Reiniciar o ajuste do impulsor. Consulte
Instalação para detalhes.

Não há pressão suficiente. Os impulsores não estão a rodar sufi-
cientemente rápido.

Certifique-se de que o condutor está a
funcionar à velocidade adequada.

Certifique-se de que a turbina está a re-
ceber pressão de vapor total.

A passagem do líquido está obstruí-
da.

Inspecione os impulsores e as taças, e
remova quaisquer obstruções.

Os impulsores estão a rodar na dire-
ção errada.

Certifique-se de que os impulsores es-
tão a rodar no sentido contrárioao dos
ponteiros do relógio, quando vistos de
cima. Verifique o engate do acoplamen-
to do motor.
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Sintoma Causa Solução
Os impulsores estão demasiado ele-
vados (apenas construção semi-aber-
ta).

Reiniciar o ajuste do impulsor. Consulte
Instalação para detalhes.

A bomba arranca e depois pa-
ra de bombear.

É necessária energia em excesso. Utilize um condutor maior. Consulte um
representante da ITT.

A bomba está a bombear uma visco-
sidade maior ou um líquido de gravi-
dade específica diferente do que foi
concebido para suportar.

Teste a viscosidade e a gravidade espe-
cífica do líquido. Consulte um represen-
tante da ITT.

As peças de maior importância sofre-
ram falhas mecânicas.

Verifique se os rolamentos, os anéis de
desgaste e os impulsores têm danos.
Qualquer irregularidade nestas peças
causará uma tensão de travagem no
veio. Substitua quaisquer peças danifi-
cadas, se necessário.

Os impulsores estão a rodar demasi-
ado rápido.

Verifique a frequência do motor.

A bomba e o condutor estão desali-
nhados.

Realinhe a bomba e o condutor.

A cabeça de descarga não está devi-
damente ventilada.

Abra a ventilação.

A bomba requer energia ex-
cessiva.

Os impulsores estão danificados. Inspecione os impulsores para detetar
danos e substitua-os, se necessário.

Um objeto estranho está alojado en-
tre o impulsor e a taça.

Remova o objeto.

O líquido é mais denso do que o es-
perado.

Verifique a gravidade e a viscosidade
específicas.

A viscosidade do líquido é demasiado
alta ou o fluido bombeado está par-
cialmente congelado.

Verifique as duas condições. Podem
causar tensão de travagem no impulsor.
Consulte um representante da ITT.

Os rolamentos têm defeito. Substitua os rolamentos e verifique se o
veio ou a manga do veio têm cortes.

A embalagem da caixa de empanque
está demasiado apertada.

Alivie a pressão do bucim e volte a
apertar. Mantenha o fluido da fuga a es-
correr. Se não houver fugas, verifique a
embalagem, manga ou veio.

Consulte Manutenção para obter mais
detalhes.

A bomba faz muito ruído. A bomba está a cavitar. Aumentar o nível do líquido no reserva-
tório.

O veio está dobrado. Endireite-o, conforme necessário.
As partes rotativas estão unidas, sol-
tas ou partidas.

Substitua as peças, conforme necessá-
rio.

Os rolamentos estão gastos. Substitua os rolamentos.
A cabeça de descarga não está devi-
damente ventilada.

Abra a ventilação.

A bomba está a vibrar excessi-
vamente.

Pode ocorrer uma das seguintes con-
dições:

• O acoplamento está desalinha-
do.

• O veio está dobrado.
• Os impulsores não estão equili-

brados.
• Os rolamentos estão gastos.
• Há cavitação.
• Há tensão na tubagem de des-

carga.

Determine a causa utilizando um anali-
sador de frequência de vibração ou des-
montando a bomba. Um problema com-
plexo pode exigir a assistência de um
representante da ITT.

7.1 Resolução de problemas de funcionamento
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Sintoma Causa Solução
• Há ressonância.

O veio do condutor não está devida-
mente ajustado.

Reajuste o condutor. Consulte Instala-
ção para detalhes.

Há uma fuga excessiva prove-
niente da caixa de empanque.

A embalagem está com defeito. Substitua qualquer embalagem que es-
teja desgastada ou danificada.

Foi utilizado o tipo errado de embala-
gem.

Consulte um representante da ITT.

A caixa de empanque está a
sobreaquecer.

A embalagem está muito apertada. Alivie a pressão do bucim e volte a
apertar. Mantenha a fuga a fluir. Se não
houver fuga, verifique a embalagem,
manga ou veio.

Consulte Manutenção para obter mais
detalhes.

A embalagem não está lubrificada. Liberte a pressão do bucim e substitua
qualquer embalagem que esteja quei-
mada ou danificada. Lubrifique a emba-
lagem, conforme necessário.

Foi utilizado o grau errado de emba-
lagem.

Consulte um representante da ITT.

A caixa de empanque estava mal em-
balada.

Reembale a caixa de empanque.

A embalagem desgasta-se
muito depressa.

O veio ou manga do veio estão des-
gastados ou com cortes.

Maquine novamente ou substitua quais-
quer peças, conforme necessário.

Não há fugas suficientes em toda a
embalagem.

Volte a embalar a caixa de empanque e
certifique-se de que a embalagem está
solta o suficiente para permitir algum
escorrimento.

A caixa de empanque estava mal em-
balada.

Reembale a caixa de empanque corre-
tamente, certificando-se de que todas
as embalagens antigas são removidas e
que a caixa de empanque está limpa.

Foi utilizado o grau errado de emba-
lagem.

Consulte um representante da ITT.

O mecânica fugas de veda-
ções.

As faces das vedações não são pla-
nas porque os parafusos do bucim
estão muito apertados. Isto faz com
que o bucim e a entrada se defor-
mem.

Remova os parafusos do bucim e de-
pois reinstale-os adequadamente.

A embalagem do veio ficou lascada
durante a instalação.

Substitua a embalagem.

Uma destas condições ocorre:

• A abertura para o carbono está
rachada.

• A face de abertura ou anel de
vedação ficaram lascados du-
rante a instalação.

Remova a vedação mecânica, inspecio-
ne e substitua, conforme necessário.

As faces de vedação são cortadas
por partículas estranhas entre as fa-
ces.

Instale um filtro e depois filtre ou centri-
fugue o separador, conforme necessá-
rio, para filtrar quaisquer partículas es-
tranhas.

A vedação faz ruídos durante
o funcionamento.

Há uma quantidade inadequada de lí-
quido nas faces das vedações.

Uma linha de descarga de bypass é ne-
cessária. Se uma linha de bypass já es-
tiver em utilização, então aumente-a pa-
ra produzir mais fluxo.

O poeira de carbono acumula-
se no exterior do anel do bu-
cim.

Há uma quantidade inadequada de lí-
quido nas faces das vedações.

Desvie a linha de descarga. Se uma li-
nha de bypass já estiver em utilização,
então aumente-a para produzir mais flu-
xo.

7.1 Resolução de problemas de funcionamento
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A película líquido está a reluzir e eva-
porar-se entre as faces da vedação e
está a deixar resíduos, o que está
moer o carbono.

Consulte um representante da ITT.

A vedação está a escorrer,
mas nada parece estar errado.

As faces das vedações não estão
planas.

Volte a lapidar ou substitua as faces das
vedações.

A vedação está a desgastar
demasiado rápido.

Este produto é abrasivo. Isto causa
um desgaste excessivo das faces da
vedação.

Determine a fonte dos produtos abrasi-
vos e instale um bypass de lavagem pa-
ra evitar a acumulação de produtos
abrasivos na área de vedação. Instale
um separador ciclone, conforme neces-
sário.

Os produtos abrasivos estão a for-
mar-se devido ao arrefecimento do lí-
quido do processo e à cristalização
ou solidificação parcial na área de se-
lagem.

Instale uma linha de descarga de by-
pass para manter a temperatura do lí-
quido ao redor da vedação acima do
ponto de cristalização.

A vedação está a funcionar demasia-
do quente.

Verifique a possível fricção dos compo-
nentes da vedação. A recirculação ou
uma linha de bypass pode ser necessá-
ria.

Foi utilizado o tipo errado de veda-
ção.

Consulte um representante da ITT.

7.1 Resolução de problemas de funcionamento
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8 Listagens de peças e Transversais
8.1 VIC-T

610
722
759B

735
612
759C

613
735
730
614

718

602

757B
747

747J

792
758D

624

743K

743A
794
791

758C

672

760E

759
673

760F

690
601

689

730
670

725

760C
660
649
644
653

735/760B
608
641
760A
743

757H

600
747

B
A

757B

C
A

B

D

de Certificação Nome da peça
A Acoplamento de espaçador
P Vedação mecânica
C Vedação, retorno by-pass
D Motor VSS
600 Cabeça

8 Listagens de peças e Transversais

Model VIC Instalação, Operação e Manutenção 71



de Certificação Nome da peça
601 Cilindro
602 Suporte do motor
608 Veio de cabeça
610 Cubo do Motor
613 Placa de ajuste
614 Cubo da bomba
624 Plano de descarga API 31
641 Coluna superior
644 Coluna inferior
649 Acoplamento do veio da linha
652 Retentor de rolamento
653 Veio da linha de rolamentos
660 Veio da bomba
670 Taça superior
672 Rolamento de taça
673 Impulsor
680 Anel de desgaste da taça
681 Anel de desgaste do impulsor
689 Sino de sucção
690 Rolamento de sucção
718 Protetor de Acoplamento
722 Anel de retenção
725 Anel de pressão
730 Chave
735 Porca sextavada
739 Parafuso sem cabeça
743 Anel de vedação
747 Tampão de tubagem
747J Ventilação do cilindro
757B Parafuso de aperto do motor/suporte
757C Parafuso de aperto de suporte/cabeça
757H Parafuso de aperto de rolamento da cabeça/taça
759 Parafuso de aperto de cabeça cilíndrica
759B Parafuso de aperto cilíndrico do cubo do acionador
759C Parafuso de aperto cilíndrico do cubo da bomba
760 Parafuso de aperto
760A Parafuso de aperto de cabeça/coluna
760C Parafuso de aperto de coluna/taça
760E Parafuso de aperto de taça/taça
760F Parafuso de aperto de taça/sino
774 Parafuso de ajuste com anel
791 Rolamento do invólucro da vedação
792 Bucim da vedação
794 Invólucro da vedação

8.1 VIC-T
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8.2 VIC-L

B

610
722
759B

735
612
759C
613
735
730
614A

602

760

757H

672
669

760E
673
730

760F
774/680

689
690

601

670

673
725
759
760C
660

649/774

644

653

735/760B
641
760A
743

608

600

757C

A
B

718

757B

C

D

E

F

624

792
758D

758C

743K
743A
794
791

de Certificação Nome da peça
A Acoplamento de espaçador
P Vedação mecânica
C Motor VSS
D Ligação da ventilação
E Ventilação do cilindro
F Junta auxiliar
600 Cabeça
601 Cilindro
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de Certificação Nome da peça
602 Suporte do motor
608 Veio de cabeça
610 Cubo do Motor
612 Espaçador
613 Placa de ajuste
614 Cubo da bomba
624 Montagem de derivação API 13
641 Coluna superior
644 Coluna inferior
649 Acoplamento do veio da linha
653 Veio da linha de rolamentos
660 Veio da bomba
669 Taça superior
670 Taça inferior e intermédia
672 Rolamento de taça
673 Impulsor (H e X)
680 Anel de desgaste da taça
689 Sino de sucção
690 Rolamento de sucção
718 Protetor de Acoplamento
722 Anel de retenção
725 Anel de pressão
730 Chave do impulsor
730C Chave da bomba
735 Porca sextavada
743 Anel de vedação
743A Anel de vedação da caixa de empaque/vedante
743K Anel de vedação da caixa/cabeça de vedação
757B Parafuso de aperto do motor/suporte
757C Parafuso de aperto de suporte/cabeça
757H Parafuso de aperto de rolamento da cabeça/taça
758C Parafuso de aperto da caixa/cabeça de vedação
758D Parafuso de aperto da caixa de empaque/vedante
759 Parafuso de aperto do impulsor
759B Parafuso de aperto cilíndrico do cubo do acionador
759C Parafuso de aperto cilíndrico do cubo da bomba
760 Parafuso de aperto do alinhamento forçado
760A Parafuso de aperto de cabeça/coluna
760B Parafuso de aperto de coluna/coluna
760C Parafuso de aperto de coluna/taça
760E Parafuso de aperto de taça/taça
760F Parafuso de aperto de taça/sino
774 Parafuso de ajuste com anel
791 Rolamento do invólucro da vedação
792 Bucim da vedação
794 Invólucro da vedação

8.2 VIC-L
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9 Contactos ITT locais
9.1 Escritórios regionais

Região Endereço Telefone Fax
América do Norte (Sede) ITT - Goulds Pumps

240 Fall Street

Seneca Falls, NY 13148

EUA

+1 315-568-2811 +1 315-568-2418

Escritório de Houston 12510 Sugar Ridge Boulevard

Stafford, TX 77477

EUA

+1 281-504-6300 +1 281-504-6399

Los Angeles Vertical Products Operation

3951 Capitol Avenue

City of Industry, CA 90601-1734

EUA

+1 562-949-2113 +1 562-695-8523

Ásia Pacífico ITT Fluid Technology Asia Pte
Ltd

1 Jalan Kilang Timor

#04-06 Singapura 159303

+65 627-63693 +65 627-63685

Europa ITT - Goulds Pumps

Millwey Rise Industrial Estate

Axminster, Devon, Inglaterra

EX13 5HU

+44 1297-639100 +44 1297-630476

América Latina ITT - Goulds Pumps

Camino La Colina # 1448

Condominio Industrial El Rosal

Huechuraba Santiago

8,580,000

Chile

+562 544-7000 +562 544-7001

Médio Oriente e África ITT - Goulds Pumps

Achileos Kyrou 4

Neo Psychiko 115 25 Atenas

Grécia

+30 210-677-0770 +30 210-677-5642

9 Contactos ITT locais

Model VIC Instalação, Operação e Manutenção 75



Visite o nosso site para obter a versão
mais recente deste documento e mais
informações:
www.gouldspumps.com

ITT - Goulds Pumps Vertical Products Operation
3951 Capitol Avenue
City of Industry, CA 90601-1734
USA

©2,017 ITT Corporation
As instruções originais encontram-se em inglês. Todas as instruções que não se encontram em inglês são traduções das instruções
originais.

Formulário IOM.VIC.pt-pt.2017-02
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