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Introdução e segurança

Introdução
Objetivo deste manual

O objetivo deste manual é fornecer as informações necessárias para:

• Instalação

• Operação

• Manutenção

CUIDADO:
A falha em observar as instruções de segurança contidas neste manual pode resultar em
ferimentos e danos a propriedades e pode anular a garantia. Leia cuidadosamente este
manual antes de instalar e usar o produto.

INFORMAÇÃO:
Guarde este manual para referência futura, e o mantenha disponível para leitura junto com a
unidade.

Solicitando outras informações

Podem ser fornecidas versões especiais com as folhas de instruções suplementares. Veja o
contrato de vendas para saber todas as modificações ou características de versões especiais.
Para instruções, situações ou eventos que não são consideradas neste manual ou nos
documentos de vendas, contate um representante da ITT.
Especifique sempre o tipo de produto exato e o código de identificação quando solicitar
informações técnicas ou peças sobressalentes.
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Segurança

AVISO:
• O operador deve ter em mente as precauções de segurança e a bomba para evitar

ferimentos.
• Risco de ferimento sério ou morte. Qualquer dispositivo que contenha pressão pode

explodir, romper ou descarregar seu conteúdo se tiver uma pressurização excessiva.
Tome todas as medidas necessárias para evitar esta condição.

• Risco de dano à propriedade, grave lesão corporal ou morte. É proibido instalar, operar ou
manter a unidade usando qualquer método não previsto neste manual. Isso inclui
qualquer modificação no equipamento ou o uso de peças não fornecidas pela ITT. Se
existir alguma questão sobre o uso a que se destina o equipamento, contate um
representante da ITT antes de continuar.

• Risco de ferimentos sérios. A aplicação de calor a impulsores, propulsores ou seus
dispositivos de retenção pode fazer com que líquidos presos se expandam rapidamente e
resultar em uma explosão violenta. Este manual identifica claramente os métodos aceitos
para desmontagem das unidades. Esses métodos devem ser seguidos. Nunca aplique
calor aos impulsores, hélices ou respectivos dispositivos de retenção para ajudar em sua
remoção, a menos que explicitamente indicado neste manual.

• Risco de dano à propriedade, grave lesão corporal ou morte. Se a bomba funcionar a
seco, as peças rotativas dentro da bomba podem grimpar nas peças fixas. Não opere a
máquina a seco.

• Operar uma bomba sem dispositivos de segurança expõe operadores a riscos de
ferimentos sérios ou morte. Nunca opere uma unidade sem dispositivos de segurança
adequados (proteções, etc.) devidamente instalados. Além disso, consulte informações
específicas sobre dispositivos de segurança em outras seções deste manual.

• Risco de dano à propriedade, grave lesão corporal ou morte. O acúmulo de pressão e
calor pode causar explosão, ruptura e descarga do fluido bombeado. Nunca acione a
bomba com a válvula de descarga fechada.

• Nunca acione a bomba com a válvula de sucção fechada.
• Devem-se tomar as devidas precauções para prevenção de ferimentos. A bomba pode

manusear fluidos perigosos e/ou tóxicos. Deve-se usar equipamento de proteção pessoal
adequado. O fluido bombeado deve ser manipulado e descartado de acordo com os
regulamentos ambientais aplicáveis.

• Se a bomba/motor estiver danificada ou vazando óleo, não a coloque em funcionamento,
visto que isso pode causar choque elétrico, incêndio, explosão, liberação de vapores
tóxicos, ferimentos ou danos ambientais. Não opere a unidade até o problema ter sido
sanado ou reparado.

CUIDADO:
A falha em observar as instruções de segurança contidas neste manual pode resultar em
ferimentos e danos a propriedades e pode anular a garantia. Leia cuidadosamente este
manual antes de instalar e usar o produto.
Risco de ferimentos e/ou danos a propriedades. Operar uma bomba em uma aplicação
inadequada pode causar pressurização excessiva, superaquecimento e/ou operação instável.
Não altere a aplicação de serviço sem a aprovação de um representante autorizado da ITT.

INFORMAÇÃO:
Guarde este manual para referência futura, e o mantenha disponível para leitura junto com a
unidade.
Para obter informações sobre como transportar e armazenar a bomba, consulte Transporte e
Armazenagem no manual Instalação, Operação e Manutenção.
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Terminologia e símbolos de segurança
Sobre as mensagens de segurança

É extremamente importante que leia, entenda e siga cuidadosamente as regulamentações e
as mensagens de segurança antes de manusear o produto. Elas são publicadas para ajudar a
evitar este perigos:

• Acidentes pessoais e problemas de saúde

• Danos no produto

• Avarias no produto

Níveis de risco

Nível de risco Indicação

PERIGO:
Uma situação perigosa que, se não for evitada,
resultará em morte ou lesão grave

AVISO:
Uma situação perigosa que, se não for evita-
da, poderá resultar em morte ou lesão grave

CUIDADO:
Uma situação perigosa que, se não for evita-
da, poderá resultar em ferimentos ligeiros ou
moderados

INFORMAÇÃO:
• Uma situação potencial que, se não for

evitada, pode resultar em condições inde-
sejáveis

• Uma prática não relacionada a lesões
pessoais

Categorias de risco
As categorias de risco podem ser incluídas nos níveis de risco ou terem símbolos específicos
substituindo os símbolos de nível de risco comuns.
Os riscos elétricos são indicados pelo seguinte símbolo específico:

Risco de choque elétrico:

Esses são exemplos de outras categorias que podem ocorrer. Elas são incluídas nos níveis
comuns de risco e podem utilizar símbolos complementares:

• Risco de esmagamento

• Risco de corte

• Risco de arco voltaico

O símbolo Ex

O símbolo Ex indica as regulamentações de segurança para produtos com aprovação Ex
quando usados em atmosferas potencialmente explosivas ou inflamáveis.
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Segurança ambiental
A área de trabalho

Mantenha sempre limpa a estação da bomba para evitar e/ou descobrir emissões.

Diretrizes de reciclagem
Recicle sempre de acordo com estas diretrizes:

1. Se a unidade ou peças são aceitas por uma empresa de reciclagem autorizada, então
obedeça às leis e regulamentações locais de reciclagem.

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

Regulamentações sobre lixo e emissões
Observe essas regulamentações de segurança relativamente ao desgaste e às emissões:

• Descarte corretamente todo o lixo.

• Manuseie e descarte o fluido bombeado conforme as regulamentações ambientais
aplicáveis.

• Limpe todos os salpicos seguindo os procedimentos de segurança e ambientais.

• Relate às autoridades competentes todas as emissões ambientais.

Referência para instalação elétrica
Para obter os requisitos da instalação elétrica, consulte o serviço público local responsável
pelo fornecimento de energia elétrica.

Segurança do usuário
Regras gerais de segurança

São aplicadas estas regras de segurança:

• Mantenha sempre a área de trabalho limpa.

• Tenha em atenção os riscos apresentados por gás e vapores na área de trabalho.

• Evite perigos elétricos. Tenha em atenção os riscos dos choques elétricos ou dos perigos
do arco de flash.

• Nunca esqueça o risco de afogamento, acidentes elétricos e queimaduras.

Equipamento de segurança
Use equipamento de segurança conforme as regulamentações da empresa. Use este
equipamento de segurança dentro da área de trabalho:

• Capacete

• Óculos de proteção, preferencialmente com proteções laterais

• Sapatos de proteção

• Luvas de proteção

• Máscara de gás

• Proteção auditiva

• Kit de primeiros socorros

• Dispositivos de segurança

Conexões elétricas
As conexões elétricas devem ser efetuadas por eletricistas certificados conforme todas as
regulamentações internacionais, nacionais, estaduais e locais. Para obter mais informações
sobre os requisitos, veja as seções específicas das conexões elétricas.
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Precauções antes do trabalho
Observe estas precauções de segurança antes de trabalhar com o produto, ou se estão em
conexão com o produto:

• Instale uma barreira adequada ao redor da área de trabalho como, por exemplo, um
corrimão de proteção.

• Certifique-se de que todas as proteções estejam no devido lugar e corretamente fixadas.

• Certifique-se de que o equipamento esteja devidamente isolado quando funcionar a
temperaturas extremas.

• Deixe que todo o sistema e componentes da bomba resfriem antes de os manusear.

• Certifique-se de que possua um caminho livre de retirada.

• Certifique-se de que o produto não pode rolar nem cair, e magoar pessoas ou danificar
bens.

• Certifique-se de que o equipamento de içamento esteja em boas condições.

• Use um arnês de içamento, uma linha de segurança e um dispositivo de respiro, se
necessário.

• Certifique-se de que o produto seja cuidadosamente limpo.

• Certifique-se de que não existam gases venenosos dentro da área de trabalho.

• Certifique-se de que tem acesso rápido a um kit de primeiros socorros.

• Desconecte e corte toda a energia antes da assistência.

• Verifique se existe risco de explosão antes de soldar ou de usar ferramentas de mão
elétricas.

Precauções durante o trabalho
Observe estas precauções de segurança quando trabalhar com o produto, ou se estão em
conexão com o produto:

CUIDADO:
A falha em observar as instruções de segurança contidas neste manual pode resultar em
ferimentos e danos a propriedades e pode anular a garantia. Leia cuidadosamente este
manual antes de instalar e usar o produto.

• Nunca trabalhe sozinho.

• Use sempre roupas protetoras e proteção de mãos.

• Mantenha-se afastado das cargas suspensas.

• Levante sempre o produto pelo dispositivo de içamento.

• Esteja atento ao risco de um arranque repentino, se o produto for usado com um controle
de nível automático.

• Esteja atento à aceleração de arranque, que pode ser forte.

• Lave os componentes com água após a desmontagem da bomba.

• Não exceda a pressão máxima de trabalho da bomba.

• Não abra nenhum ventilador ou válvula de dreno, nem retire qualquer bujão, enquanto o
sistema está pressurizado. Certifique-se de que a bomba esteja isolada do sistema, e que
pressão é aliviada antes de desmontar a bomba, remover os bujões ou desconectar o
encanamento.

• Nunca funcione com a bomba sem uma proteção do acoplamento adequadamente
instalada.

• Nunca esqueça o risco de afogamento, acidentes elétricos e queimaduras.

• Nunca deixe o monitor de condição atingir temperaturas que excedam 300°F (149°C).

• Nunca exponha o monitor de condição a chamas sem proteção.

• Não use o monitor de condição em atmosferas que contenham ácido acético.
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• Use sempre luvas de proteção. A bomba e o monitor de condição podem estar quentes.

Lavar a pele e os olhos

1. Siga estes procedimentos para produtos químicos ou fluidos perigosos que tenham
entrado em contato com seus olhos ou sua pele:

Condição Ação
Produtos químicos ou fluidos
perigosos nos olhos

1. Mantenha as pálpebras afastadas com os dedos.
2. Lave os olhos com colírio ou água corrente durante, ao menos,

15 minutos.
3. Consulte um médico.

Produtos químicos ou fluidos
perigosos na pele

1. Retire a roupa contaminada.
2. Lave a pele com água e sabão durante, ao menos, 1 minuto.
3. Consulte um médico, se necessário.

Regulamentações de segurança para produtos aprovados em
atmosferas potencialmente explosivas
Descrição da ATEX

As diretivas da ATEX são uma especificação em vigor na Europa para equipamentos elétricos
e não-elétricos. A ATEX trata do controle de atmosferas potencialmente explosivas e dos
padrões dos sistemas de proteção e equipamentos usados nessas atmosferas. A relevância
dos requisitos da ATEX não se limita à Europa. Pode aplicar estas diretrizes aos
equipamentos instalados em qualquer atmosfera potencialmente explosiva.

Orientações para conformidade
A conformidade é cumprida somente quando a bomba é operada conforme o uso a que se
destina como, por exemplo, dentro do intervalo hidráulico a que destina. As condições do
serviço não devem ser alteradas sem aprovação de um representante autorizado da ITT. Ao
instalar ou fazer a manutenção de bombas à prova de explosões, siga estas orientações:

• Instale sempre o equipamento aprovado pela ATEX conforme os padrões aplicáveis e
diretiva (IEC/EN 60079–14).

• Não instale produtos à prova de explosões em locais classificados como perigosos no
código elétrico nacional, ANSI/NFPA 70-2005.

AVISO:
Risco de ferimentos sérios. A aplicação de calor a impulsores, propulsores ou seus
dispositivos de retenção pode fazer com que líquidos presos se expandam rapidamente e
resultar em uma explosão violenta. Este manual identifica claramente os métodos aceitos para
desmontagem das unidades. Esses métodos devem ser seguidos. Nunca aplique calor aos
impulsores, hélices ou respectivos dispositivos de retenção para ajudar em sua remoção, a
menos que explicitamente indicado neste manual.

Se tiver alguma questão sobre estes requisitos, o uso a que destina, ou se o equipamento
necessitar de modificações, contate um representante da ITT antes de continuar.

Requisitos pessoais
A ITT renuncia qualquer responsabilidade pelo trabalho efetuado por pessoal sem formação e
não autorizado.
Estes são os requisitos relativos a pessoal dos produtos com aprovação Ex em atmosferas
potencialmente explosivas:

• Todos os trabalhos no produto precisam ser efetuados por eletricistas certificados e
mecânicos autorizados da ITT. São aplicadas regras especiais às instalações em
atmosferas explosivas.

• Todos os usuários devem conhecer os riscos inerentes à corrente elétrica, bem como
as características químicas e físicas do gás e/ou vapor presente nas áreas perigosas.
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• Toda manutenção de produtos que já tiverem sido aprovados precisa estar em
conformidade com as normas internacionais e nacionais (por exemplo, IEC/EN 60079-17).

Produto e requisitos de produto
Estes são os requisitos do produto e respetivo manuseio para os produtos aprovados em
atmosferas potencialmente explosivas:

• Use somente o produto conforme os dados aprovados do motor indicados nas placas de
informações.

• O produto aprovado nunca deve funcionar a seco durante a operação normal. O
funcionamento a seco durante a assistência e inspeção domente é permitido fora da área
classificada.

• Nunca coloque a bomba em funcionamento sem o escorvamento correto.

• Antes de começar a trabalhar com o produto, certifique-se de que ele e o painel de
controle estejam isolados da fonte de alimentação e do circuito de controlo, de modo a
não poderem ser ligados.

• Não abra o produto enquanto ele estiver ligado ou em uma atmosfera com gás explosivo.

• Certifique-se de que os contactos térmicos estejam ligados em um circuito de proteção, de
acordo com a classificação de aprovação do produto.

• Intrinsecamente, os circuitos de segurança são normalmente necessários para o sistema
automático de controle de nível pelo regulador de nível, se montado na zona 0.

• A tensão produzida pelos fixadores deve estar conforme o diagrama aprovado e as
especificações do produto.

• Certifique-se de que a manutenção do equipamento seja adequada:

• Controle os componentes da bomba e a temperatura final do líquido.

• Mantenha uma lubrificação correta dos rolamentos.

• Não modifique o equipamento sem a aprovação de um representante autorizado da ITT.

• Use somente peças que tenham sido fornecidas por um representante autorizado da ITT.

Equipamento para monitoração
Para uma segurança adicional, use dispositivos de monitoração da condição. Os dispositivos
de monitoração da condição incluem mas não se limitam a estes dispositivos:

• Calibradores de pressão

• Fluxômetros

• Indicadores de nível

• Leituras de carga do motor

• Detectores de temperatura

• Monitores de mancais

• Detectores de fuga

• Sistema de controle de PumpSmart

Padrões de aprovação do produto
Padrões regulares

AVISO:
O uso de equipamento inadequado para o meio ambiente pode apresentar riscos de ignição e/
ou explosão. Certifique-se de que as classificações do código na bomba sejam compatíveis
com o ambiente específico onde o equipamento deve ser instalado. Se não forem compatíveis,
não coloque o equipamento em funcionamento e entre em contato com um representante da
ITT antes de continuar.
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Todos os produtos padrão são aprovados conforme as normas CSA no Canadá e normas UL
nos EUA. O grau de proteção da unidade de acionamento segue IP68. Veja a placa para saber
a imersão máxima, conforme o padrão IEC 60529.
Todas as classificações elétricas e desempenho dos motores estão conforme IEC 600341.

Padrões à prova de explosão
Todos os produtos à prova de explosão para uso em atmosferas explosivas foram projetados
de acordo com uma ou mais das aprovações a seguir:

• EN, ATEX Diretiva 94/9/EC

• FM conforme NEC

• Classe 1 Div 1 Grupos “C” e “D”

• Classe 2 Div 1 Grupos “E”, “F” e “G”

• Classe 3 Div 1, Localizações perigosas

ATEX/IECEx:
• Grupo: IIC

• Categoria: Ex ia

• Classe da temperatura: T4 (para ambientes até 100ºC)

• Marca ATEX: Ex II 1 G

Certificação CSA
Seguro intrinsecamente para:

• Classe I, Div. 1, Grupos A, B, C, D

• Classe II, Div. 1, Grupos E, F, G

• Classe III

• Certificado para requisitos Canadenses e dos EUA

Garantia do produto
Cobertura

A ITT assegura a correção das falhas em produtos da ITT nas condições a seguir:

• As falhas se devem a defeitos no design, materiais ou manufatura.

• As falhas são relatadas a um representante da ITT dentro do período de garantia.

• O produto é usado somente nas condições descritas neste manual.

• O equipamento de monitoração incorporado na produto está corretamente conectado e
em uso.

• Todo o trabalho de reparo e serviço é efetuado por pessoal autorizado da ITT.
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• São usadas peças genuínas da ITT.

• Somente os acessórios e peças sobressalentes aprovados autorizados pela ITT são
usados em produtos aprovados.

Limitações
A garantia não cobre falhas causadas por estas situações:

• Manutenção deficiente

• Instalação imprópria

• Modificações ou alterações no produto e instalação efetuadas sem consultar a ITT

• Trabalho de reparo executado incorretamente

• Desgaste normal

A ITT não assume nenhuma responsabilidade por estas situações:

• Ferimentos corporais

• Danos ao material

• Perdas econômicas

Reclamação ao abrigo da garantia
Os produtos da ITT são de alta qualidade com vida longa e operação confiável esperada.
Contudo, se necessitar de efetuar uma reclamação de garantia, contate um representante da
ITT.
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Transporte e armazenamento

Inspecione o fornecimento
Inspecione e vedação

1. Examine a embalagem para verificar se há danos ou se faltam itens após a entrega.
2. Anote qualquer dano ou itens em falta no recibo ou na nota de frete.
3. Preencha uma reclamação para a empresa de entregas se algo estiver errado.

Se o produto tiver sido obtido em um distribuidor, apresente a reclamação diretamente ao
distribuidor.

Inspecione a unidade
1. Remova os materiais de vedação do produto.

Descarte todos os materiais da vedação conforme as regulamentações locais.
2. Inspecione o produto para determinar se alguma peça foi danificada ou se está faltando.
3. Se aplicável, desaperte o produto removendo todos os parafusos ou tiras.

Para sua própria segurança, tenha cuidado quando manipular pregos e tiras.
4. Contate seu representante de vendas se houver algo de errado.

Diretrizes de transporte
Precauções

AVISO:
• Mantenha-se afastado das cargas suspensas.
• Observe as regulamentações de prevenção de acidentes em vigor.

Manuseio da bomba

AVISO:
A queda, rolagem ou tombamento de unidades, ou aplicação de outras cargas de choque,
pode causar ferimentos pessoais e danos ao equipamento. Certifique-se de que a unidade
esteja devidamente apoiada e presa durante atividades de elevação e manuseio.

CUIDADO:
O uso de dispositivos de levantamento inadequados causa risco de ferimentos ou danos ao
equipamento. Certifique-se de que os dispositivos de levantamento (como correntes, faixas,
empilhadeiras, guindastes, etc.) possuam capacidade suficiente.
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Métodos de içamento
AVISO:

• Todo o levantamento deve ser feito em conformidade com todos os padrões/normas
aplicáveis.

• Pontos de levantamento seguros são identificados de forma específica neste manual. É
essencial levantar o equipamento somente nesses pontos. Olhais de içamento integrais
ou olhais nos componentes de motor e da bomba são voltados para uso apenas dos
componentes individuais.

• Elevar e manusear equipamentos pesados apresenta risco de esmagamento. Tenha
sempre cuidado ao levantar e manusear e sempre use equipamento de proteção
individual (EPI, como sapatos com ponteiras de ferro, luvas, etc.). Procure assistência se
necessário.

• Não coloque cabos de correia nas extremidades do eixo.

A unidade deve ser descarregada e manuseada ao levantar igualmente em quatro ou mais
pontos na placa de base. Os olhais na carcaça de metade superior são projetados para o
levantamento da metade superior da carcaça apenas.

Bombas montadas na horizontal

Montagem da bomba Método de içamento
Uma bomba simples Coloque um estropo de nylon, corrente ou cabo ao redor de ambas as

caixas dos mancais.
Uma bomba montada em uma
base que possui orifícios de le-
vantamento

AVISO:
Se o acionador tiver sido montado na
placa de base na fábrica, então é seguro
içar todo o conjunto.

CUIDADO:
Tenha cuidado para dimensionar o equi-
pamento para cargas não equilibradas
que possam existir, se o acionador não
estiver montado na base quando do iça-
mento. O acionador pode ou não ser
montado na fábrica.

Conecte as eslingas de náilon, correntes ou cabo de aço aos ganchos
em S no padrão ANSI/OSHA. Conecte então os ganchos nos orifícios
fornecidos nos quatro cantos da base. Certifique-se de que os pontos
dos ganchos não toquem o fundo da base da bomba. Dimensione o
equipamento para a carga de modo que o ângulo de içamento seja
inferior a 45° a partir da vertical.

Uma bomba montada em
uma base que não possui ori-
fícios de levantamento

Coloque um estropo ao redor da caixa do mancal exterior, e
outro estropo ao redor da parte de trás do acionador, o mais
perto possível dos pés de montagem. Certifique-se de que o
estropo não danificará a tampa da caixa ou as caixas das
condutas. Junte as pontas livres dos estropos e as coloque
sobre o gancho de içamento.
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1. Eslinga de náilon, corrente ou cabo de aço
2. Não levante toda a bomba com esses olhais
3. Eslinga de estrangulação ao redor da estrutura de mancal
Figura 1: O método de içamento correto para uma bomba horizontal simples

Figura 2: O método de levantamento adequado para uma bomba horizontal em uma base com
orifícios de levantamento

Figura 3: O método de levantamento adequado para uma bomba horizontal em uma base sem
orifícios de levantamento
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Bombas montadas na vertical

Montagem da bomba Método de içamento
Meio pedestal Coloque um estropo de nylon, corrente ou cabo ao redor de ambos os

flanges. Use um gancho de trinco ou elo padrão e juntas finais.
Certifique-se de que o equipamento de içamento seja suficientemente
longo para manter o ângulo de içamento menor que 30° a partir da
vertical.

Pedestal total Instale parafusos com olhal nos três furos fornecidos no topo do
suporte e aperte firmemente. Fixe uma corrente ou cabo usando um
gancho de trinco ou elo padrão e junta final. Você precisa usar
parafusos de olhal de ombro que são fabricados conforme ANSI
B18.15 e dimensionados para se adaptarem aos furos fornecidos.
Certifique-se de que o equipamento de içamento seja suficientemente
longo para manter o ângulo de içamento menor que 30° a partir da
vertical.

1. Eslinga de náilon, corrente ou cabo de aço
Figura 4: O método de levantamento adequado para uma bomba vertical montada em um pedestal
médio

1. Eslinga de náilon, corrente ou cabo de aço
Figura 5: O método de levantamento adequado para uma bomba vertical montada em um pedestal
completo

Diretrizes de armazenamento
Requisitos para armazenamento da bomba

Os requisitos de armazenamento dependem do tempo que você armazenar a unidade. O
vedante normal foi projetado somente para proteger a unidade durante o envio.
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Período de tempo em armazenamento Requisitos de armazenamento
Na recepção/curto prazo (menos que seis meses) • Armazene em um local coberto e seco.

• Armazene a unidade em um local livre de
sujidade e de vibrações.

Longo prazo (mais que seis meses) • Armazene em um local coberto e seco.
• Armazene a unidade em um local livre de

calor, sujidade e de vibrações.
• Rode manualmente o eixo várias vezes, ao

menos, em cada três meses.

Trate as superfícies dos mancais e maquinadas de modo a ficarem bem protegidas. Consulte
os fabricantes da unidade de acionamento e do acoplamento para obter os procedimentos de
armazenamento de longo prazo.
Você pode adquirir o tratamento de armazenamento de longo prazo com o pedido inicial da
unidade, ou adquiri-lo e aplicá-lo depois que a unidade já estiver em campo. Contate um
representante local de vendas da ITT.
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Descrição do produto

Descrição geral
Descrição do produto

A Goulds Model 3410 é uma bomba de sucção dupla de etapa única com as seguintes
capacidades:

Medição Tolerância máxima
Capacidade 12.000 gpm (45.425 lpm)
Altura 530 pés (161 m)
Pressão • Ferro fundido: 175 psig (1.200 kPa)

• Aço ou ferro dúctil: 250 psig (1.725 kPa)
Temperatura 350°F (177°C)

Tamanhos de bomba com uma designação H são projetados para um fluxo maior do que a
bomba de tamanho padrão equivalente. Dimensões de carcaça externas são idênticas, mas as
bombas H possuem impulsores e bloqueadores de água de carcaça maior.
A linha de modelo completo possui quatro eixos diferentes com dois conjuntos de mancal. A
fabricação padrão é feita totalmente em ferro, encaixe de bronze, encaixe de 316SS e
completamente em 316SS. Outras construções estão disponíveis sob solicitação.
A rotação direita é padrão. A rotação esquerda está disponível como uma opção. A rotação
pode ser alterada após a instalação sem peças adicionais.

Aplicação vertical
O modelo 3410 está disponível na configuração vertical (3410V). Essa disposição é ideal para
aplicações com espaço limitado, como serviço a bordo de navios. Uma estrutura de aço
fabricado sólido apoia a bomba e o acionador, proporcionando um encaixe usinado para
alinhamento positivo ao usar motores de base P padrão.

Figura 6: Configuração vertical

AVISO:
A perda de líquido bombeado pode criar um ambiente explosivo. Certifique-se de que o líquido
bombeado seja compatível com todos os materiais da bomba com os quais entra em contato.
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1 Essa carcaça usa um divisor parcial.

Carcaça
A carcaça é dividida horizontalmente. As metade superior e inferior são mantidas juntas com
parafusos de tampa e prisioneiros no lado de cada caixa de vedação para auxiliar a montagem
e desmontagem. A carcaça é apoiada por pés fundidos integralmente. Carcaças de mancal
separadas são conectadas diretamente em encaixes usinados em cada extremidade da
carcaça com parafusos de tampa.
Quatorze das 27 carcaças são voluta dupla da seguinte forma:

• 4x6-11

• 4x6-11H

• 6x8-11

• 8x10-21

• 8x10-12

• 8x10-14

• 8x10-17

• 8x10-17H

• 10x12-12

• 10x12-12H1

• 10x12-14

• 10x12-17

• 10x12-15

• 12x14-14

• 12x14-15

Conexões de descarga e sucção flangeadas estão situadas na metade inferior da carcaça e
estão em conformidade com o padrão ANSI 16.1/16.5 classe 125/150. Os flanges de face
plana 125# são item de série com a face plana 250# disponível como item opcional.
Os flanges DIN podem também serem fornecidos em todos os tamanhos, exceto 6x8-22. Os
flanges são fornecidos de acordo com o padrão EN 1092-2. Esses flanges são suaves, de face
plana e atendem ou ultrapassam à espessura mínima exigida pela classificação de PN. Os
flanges fornecidos são PN16 nos tamanhos menores e PN10 nos tamanhos menores.
As carcaças são itens de série com as peças a seguir:

• Dois parafusos (exceto grupo S)

• Dois olhais de levantamento

• Dois pinos-guia cônicos para alinhamento

• Uma gaxeta partida de 0,030 pol. (0,0762 cm)

A carcaça de metade superior possui uma conexão de ventilação, uma conexão de escorva e
duas conexões de anel de desgaste de caixa de vedação. A metade superior possui duas
conexões de dreno.

Impulsor
• Sucção dupla fechada

• Equilíbrio hidráulico axial

• Movido por chave

• Equilibrado dinamicamente, quando a proporção de diâmetro para largura é inferior a seis

Anéis contra desgaste
• Os anéis de desgaste de carcaça são fornecidos como item de série para manter a folga

de desgaste adequada e para minimizar vazamentos entre as câmaras de sucção e
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descarga na carcaça. Cada anel de carcaça é mantida em sua posição por um pino
antirrotação situada em uma ranhura fresada na superfície partida horizontal.

• Anéis de desgaste de impulsor opcionais estão disponíveis em todos os tamanhos de
bomba. Os anéis de desgaste de impulsor são mantidos em sua posição por parafusos
axiais. A instalação de campo de anéis de impulsor exige a reusinagem dos cubos de
impulsor.

• Os anéis de carcaça permanecem os mesmos para projetos com ou sem anéis de
impulsor.

Eixo
O eixo é um design de serviço pesado que minimiza vibração e deflexão. A deflexão de eixo é
de no máximo 0,002 pol. (0,051 mm) na face da caixa de vedação sob as piores condições
operacionais. O eixo nas bombas de grupos M, L e XL é completamente seco com vedações
de gaxeta entre os cubos de impulsor e luvas de eixo. O grupo S não possui um eixo
completamente seco. O grupo S é item de série com um eixo de aço inoxidável 420. Os
tamanhos M, L e XL possuem um eixo de aço 4140 ANSI de série com opcional para aço
inoxidável 316.

Luvas de eixo
As bombas de grupos M, L e XL possuem luvas de eixo de série.. Elas são chaveadas ao eixo
no impulsor e mantidas axialmente na posição usando porcas de luva rosqueada. As bombas
do grupo S são itens de série sem luvas de eixo, mas há luvas disponíveis.

Caixa de empanque
O vedante de caixa de vedação sem amianto é item de série. A caixa de vedação contém
anéis de lanterna divididos e buchas de lingueta de caixa de vedação renováveis. Aberturas
cônicas são fornecidas para vedação de água na carcaça da bomba ou de uma fonte externa.
A tubulação de desvio é opcional. Bucim sem resfriamento em duas peças, fundido em aço
inoxidável 316 é item de série em todas as bombas 3410.

Vedações mecânicas
• Vedações mecânicas estão disponíveis como um opcional ao modelo 3410. Os orifícios

de caixa de vedação aumentados são itens de série em bombas com vedantes mecânicos
instalados de fábrica. Isso proporciona maior flexibilidade e um ambiente operacional
melhorado.

• Bombas que são fornecidas com caixas de vedação de série podem ser convertidas para
vedantes mecânicos em campo. Essa conversão exige a reusinagem da caixa de
vedação para acomodar o vedante mecânico ou reusinagem do bucim para adaptar a
caixa de vedação existente. Se os orifícios da caixa de vedação forem reusinados, então
todos os vedantes mecânicos do modelo 3410 e os bucins piloto de diâmetro interno (ID)
de série podem ser usados.

• Bucins balanceados exigem conversão para luvas em camadas. A maioria das vedações
mecânicas não balanceadas se encaixa nos orifícios de caixa de vedação de série, mas
isso exige a reusinagem do piloto ID dos bucins. Nesse caso, os bucins devem ser
centralizados no eixo ou na luva usando um apalpador.

• Bombas com vedantes mecânicos também podem ser convertidas para caixas de
vedação em campo. Um kit de conversão está disponível e inclui uma caixa de conexões
mais luvas para conversão de orifícios maiores para orifícios de caixa de vedação de
série.

Mancais
• O modelo 3410 é um item de série com mancais de impulso de esfera de linha dupla e um

mancal de esfera de ranhura profunda de linha única na extremidade de acoplamento. Há
apenas dois tamanhos de carcaças de mancal e mancais usados na linha de produtos do
modelo 3410. Os grupos S e M usam mancais idênticos, assim como os grupos L e XL. O
mancal de impulso é mantido na posição com um anel de pressão cônico e é travado na
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carcaça do mancal de impulso para suportar qualquer carga de impulso axial não
balanceada. O mancal radial é livre para flutuar axialmente na carcaça do mancal,
recebendo apenas cargas radiais.

• A lubrificação de graxa é item de série. A lubrificação de óleo é opcional e usa o mesmo
eixo, mancais e carcaças de mancal. O resfriamento de mancal está disponível com
apenas lubrificação e é necessário para temperaturas acima de 250 °F (121 °C). As
carcaças de mancal são completamente vedadas por isoladores de mancal Inpro VBS.

Placa de assento
Placas de assento em ferro fundido são fornecidas como itens de série. Eles podem incluir
uma câmara de coleta de gotejamento com uma conexão de dreno cônica e uma abertura
adequada para argamassa. Placas de assento em aço fabricadas estão disponíveis como item
opcional.

Aplicações alvo
A linha de modelo Goulds 3410 foi projetada para um conjunto amplo de serviços industriais,
municipais e marinhos, que incluem:

• Processo – água de têmpera, bases de máquinas extratoras, circulação de refervedor,
torre de resfriamento

• Celulose e papel – limpador primário e secundário, filtrado, ducha para suprimento de
água de moinho e bomba de mistura

• Metais primários – água para resfriamento, arrefecimento e lixiviação

• Serviços municipais – baixa altura e hipersustentador, água de lavagem, águas residuais,
água não tratada

• Serviços públicos – torre de resfriamento, refrigeração de componentes, água de
consumo

• Marinha – porão e lastro, carga, serviço de resfriamento, bomba de incêndio
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Informações das placas
Informações importantes sobre encomendas

Cada bomba possui uma placa que fornece informações sobre a bomba. A placa está
localizada na carcaça da bomba.
Quando encomendar peças sobressalentes, identifique estas informações da bomba:

• Goulds

• Tamanho

• Número serial

• Números de itens das peças requeridas

Consulte a placa na caixa da bomba para obter a maior parte das informações. Velas a Lista
de peças para obter os números dos itens.

Tipos de placas
Placa Descrição
Caixa da bomba
Bomba

Fornece informações sobre as características hidráulicas da bomba.
A fórmula do tamanho da bomba é: Descarga x sucção - Diâmetro máximo nominal do impulsor em
polegadas.
(Exemplo: 2x3-8)

ATEX Se aplicável, sua bomba pode ter uma placa ATEX afixada na bomba, placa de base ou cabeça de
descarga. A placa fornece informações sobre as especificações ATEX desta bomba.

Placa na caixa da bomba usando unidades Inglesas

Figura 7: Placa na caixa da bomba usando unidades Inglesas

Campo da placa Explicação
MODEL Modelo da bomba
SIZE Dimensão da bomba
FLOW Descarga nominal da bomba, em galões por minuto
HEAD Cabeça nominal da bomba, em pés
RPM Velocidade nominal da bomba, em rotações por minuto
HYDRO PRESS Pressão hidrostática a 100ºF, em libras por polegada quadrada
MAX. DES. WORKING PRESS Pressão máxima de trabalho à temperatura ºF, em libras por polegada quadrada
S/N Número serial da bomba
CONT./ITEM NO. Contrato ou número de item do cliente
IMP. DIA. Diâmetro nominal do impulsor
MAX. DIA. Diâmetro do impulsor máximo
STD. DIM. Código dimensional ANSI de série
MAT'L Material da construção
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Placa ATEX

Figura 8: Placa ATEX

Campo da placa Explicação
II Grupo 2
2 Categoria 2
G/D A bomba pode ser usada quando o gás e pó estão presentes
T4 Classe da temperatura

AVISO:
O uso de equipamento inadequado para o meio ambiente pode apresentar riscos de ignição e/
ou explosão. Certifique-se de que as classificações do código na bomba sejam compatíveis
com o ambiente específico onde o equipamento deve ser instalado. Se não forem compatíveis,
não coloque o equipamento em funcionamento e entre em contato com um representante da
ITT antes de continuar.
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Instalação

Pré-instalação
Precauções

AVISO:

• Ao instalar em um ambiente potencialmente explosivo, certifique-se de que o motor
seja devidamente certificado.

• Todo o equipamento instalado deve ser devidamente conectado à terra para prevenir
a descarga inesperada. A descarga pode causar danos ao equipamento, choque elétrico
e resultar em ferimentos sérios. Teste o fio terra para verificar se ele está conectado
corretamente.

INFORMAÇÃO:
• As conexões elétricas devem ser efetuadas por eletricistas certificados, em conformidade

com todas as regulamentações internacionais, nacionais, estaduais e locais.

• É recomendada a supervisão por um representante autorizado da ITT para garantir a
instalação correta. A instalação inadequada pode causar danos no equipamento ou
reduzir o desempenho.

Diretrizes para localização da bomba
Diretriz Explicação/comentário
Mantenha a bomba o mais perto possível da origem
do líquido.

Este procedimento minimiza a perda de fricção e
mantém o encanamento de sucção o mais curto
possível.

Certifique-se de que o espaço ao redor da bomba
seja suficiente.

Isso facilita a ventilação, inspeção, manutenção e
serviço.

Se necessitar de equipamento de içamento como
um guincho ou roldana, certifique-se de que existe
espaço suficiente sobre a bomba.

Isso torna mais fácil usar corretamente o equipa-
mento de içamento, bem como remover em segu-
rança e relocalizar os componentes para um local
seguro.

Proteja a unidade dos danos provocados pelo
tempo e água devido à chuva, inundações e
temperaturas de congelamento.
Se existir a possibilidade de congelamento durante
o período de parada, drene a bomba completamen-
te e use ar comprimido para limpar todas as
passagens e bolsas onde possa existir líquido.

Isso é aplicável se não for mais nada especificado.

Não instale nem funcione com o equipamento em
sistemas fechados, excepto se o sistema estiver
construído com dispositivos de segurança e de
controle devidamente dimensionados.

Dispositivos aceitáveis:
• Válvulas de liberação de pressão
• Tanques de compressão
• Controles de pressão
• Controles de temperatura
• Controles de fluxo

Se o sistema não incluir esses dispositivos, consul-
te o engenheiro ou o arquiteto responsável antes de
colocar a bomba em funcionamento.

Não esqueça a ocorrência de vibrações e ruídos
indesejados.

A melhor localização da bomba para absorção de
ruído e vibração é em um chão de betão com
subsolo.

Se a bomba está em uma localização superior,
tome precauções especiais para reduzir a possível
transmissão de ruídos.

Considere consultar um especialista em ruídos.
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Diretriz Explicação/comentário
Quando for possível, coloque a bomba abaixo do
nível do fluido.

Isso facilita o escorvamento, assegura o fluxo
estável do líquido e proporciona uma cabeça de
sucção positiva na bomba.

Certifique-se de que existe fonte de alimentação
adequada disponível para o controlador da bomba.

Se a bomba for acionada com motor, então as
características elétricas da fonte de alimentação
devem ser idênticas às mostradas na placa de
dados do motor.

A instalação deve ser avaliada para determinar se NPSHA (Net Positive Suction Head
Available) atende ou se excede NPSHR (Net Positive Suction Head Required), como declarado
na curva de desempenho da bomba.

Requisitos da fundação

Requisitos
• A fundação precisa conseguir absorver qualquer tipo de vibração e formar um suporte

rígido permanente para a unidade.

• A fundação precisa pesar, ao menos, cinco vezes o peso da unidade de bomba.

• Forneça uma fundação de betão plana e substancial para evitar tensões e distorção
quando aperta os parafusos da fundação.

Parafusos de fundação
• Os parafusos da fundação precisam ser inseridos no concreto a uma profundidade de

8–12 pol. (20–30 cm) e bloqueados com um gancho ao redor de uma barra de reforço, ou
uma porca e arruela na parte inferior.

• Os parafusos da fundação devem ter uma luva ao redor deles, ao menos seis vezes o
diâmetro do parafuso no comprimento e dois tamanhos do parafuso em ID.

• Se uma porca e arruela forem usadas para bloqueio, então a arruela deve ter um OD duas
vezes maior que a luva.

• Os parafusos da fundação devem ter um tamanho de 0,125 pol. (3,175 mm) menores que
os furos dos parafusos de ancoragem na base.

Diagrama de instalação dos parafusos

1. Placa de base
2. Argamassa
3. Alternar parafuso e arruela
4. Betão
5. Luva do parafuso

Assentar a placa de base
As bombas são verificadas na fábrica quanto à capacidade de serem alinhadas segundo as
tolerâncias necessárias. Devido à flexibilidade de uma base sem argamassa e o manuseio no
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envio, não suponha que a unidade está em alinhamento ao ser colocada em uma base
irregular. Se essas direções forem seguidas, então o alinhamento deve ser prontamente
alcançado.
1. Realize um alinhamento bruto ou inicial.

Alinhamentos brutos são designados como 0,020 pol. (0,051 cm) de TIR para alinhamento
paralelo e 0,009 pol. (0,023 cm) de TIR por polegada de raio para alinhamento angular.
Use blocos nos parafusos de âncora e na parte intermediária para posicionar o fundo da
base em uma altura acabada com os parafusos de base se extendendo pelos orifícios na
placa de base. Em vez de blocos e calços, também é possível usar cunhas de metal com
uma pequena conicidade.

2. Se a unidade possuir um acoplamento não flexível, como o acoplamento Falk Gear,
desconecte as metades de conexão.
Isso normalmente não é necessário para acoplamentos flexíveis, como o acoplamento
Sure-Flex da Wood.

3. Aperte todos os parafusos do motor e da bomba.
Isso garante que os parafusos não tenham se soltado nem que uma base tenha afrouxado
devido à distorção de base durante o envio. Uma base frouxa causa uma mudança no
alinhamento quando um parafuso é solto.

4. Se o acionador estiver sendo instalado no campo, então certifique-se de que ele está
centralizado nos orifícios de parafuso com calços adicionados para colocar o acionador em
alinhamento bruto com a bomba.
Mova também a bomba, se necessário.

INFORMAÇÃO:
Risco de alinhamento incorreto. Não use mais do que seis calços e prefira os mais
espessos possíveis. Coloque os calços finos entre os grossos.

5. Cuide do nível e prumo do eixo da bomba, faces de acoplamento e flanges adicionando ou
removendo calços entre os blocos no fundo da base.

6. Aperte manualmente as porcas dos parafusos de ancoragem. Em seguida, aperte as
porcas com uma chave, tendo cuidado para não distorcer a base.
Não reconecte o acoplamento não flexível até concluir a operação de alinhamento. A placa
de base não precisa ser nivelada.

7. Depois dos parafusos de base receberem um torque leve, verifique novamente os
requisitos de alinhamento.
Se o alinhamento precisar ser corrigido, adicione ou remova calços ou cunhas sob a placa
de base.
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Alinhamento bomba para acionador
Precauções

AVISO:
• O desalinhamento pode causar queda de desempenho, danos ao equipamento e até

mesmo falhas catastróficas de unidades montadas em estruturas, levando a ferimentos
sérios. O alinhamento adequado é da responsabilidade do instalador e do usuário da
unidade. Verifique o alinhamento de todos os componentes de drive antes de operar a
unidade.
• Siga os procedimentos da instalação do acoplamento e de operação do fabricante do

acoplamento.
• Qualquer falha na desconexão e corte da energia do acionador pode provocar ferimentos

graves. Desligue sempre a corrente do acionador antes de efetuar quaisquer tarefas de
instalação ou manutenção.
• As conexões elétricas devem ser efetuadas por eletricistas certificados conforme todas

as regras internacionais, nacionais, estaduais e locais.
• Consulte os manuais de instalação e operação (IOM) dos fabricantes do acionador/

acoplamento/coroa para obter instruções e recomendações específicas.

Verificações de alinhamento

Quando executar as verificações de alinhamento
Você precisa efetuar verificações de alinhamento sob essas circunstâncias:

• A temperatura do processo é alterada.

• O encanamento é alterado.

• A bomba recebeu manutenção.

Tipos de desalinhamento

Tipo de desalinhamento Descrição
Desalinhamento angular Os eixos possuem um eixo concêntrico na interseção mas não

paralelo.
Desalinhamento do deslocamen-
to paralelo

Os eixos possuem um eixo paralelo mas não deslocamento.

Verifique o desalinhamento angular correto antes da correção do desalinhamento paralelo.

Desalinhamento de acoplamento permissível

Tipo de
desalinhamento

Acoplamento de elemento simples Acoplamento de elemento duplo
(espaçador)

Desalinhamento paralelo 0.1 mm | 0.004 pol. TIR (4 mils) 1.52 mm | 0.060 pol. TIR por pé de
comprimento de espaçador

Desalinhamento angular 0.1 mm | 0.004 pol. TIR por polegada
de raio.

0.51 mm | 0.002 pol. TIR por polegada
de raio

Tipos de verificações de alinhamento

Tipo de verificação Quando é usado
Verificação de alinhamento inicial
(alinhamento a frio)

Antes da operação quando a bomba e o acionador estão na
temperatura ambiente.

Verificação de alinhamento final
(alinhamento a quente)

Após a operação, quando a bomba e o acionador estão na tempera-
tura de funcionamento.

Para efetuar o alinhamento final, mova e calce o motor em sua base até os cubos de
acoplamento estarem dentro das tolerâncias recomendadas na saída total. Efetue todas as
medições com os parafusos da bomba e do acionador apertados. Efetue a verificação do
alinhamento final após a unidade ter alcançado a temperatura de operação final.



Instalação

Model 3410 Manual de instalação, operação e manutenção28

Verificações de alinhamento inicial (alinhamento a frio)

Quando Porque
Antes de encher com argamassa
a placa de base

Assegura que o alinhamento pode ser consumado.

Depois de encher com argamas-
sa a placa de base

Assegura que não houve alterações durante o processo de colocação
da argamassa.

Depois de conectar o encana-
mento

Assegura que as tensões do tubo não alteraram o alinhamento.

Verificações de alinhamento final (alinhamento a quente)

Quando Porque
Após o primeiro uso Assegura o alinhamento correto quando a bomba e o acionador estão

na temperatura de funcionamento.
Periodicamente Obedece aos procedimentos de operação da instalação.

Definições a frio para o alinhamento vertical paralelo

Introdução
This section shows the recommended preliminary (cold) settings for electric motor-driven
pumps based on different temperatures of pumped fluid. Consult driver manufacturers for
recommended cold settings for other types of drivers such as steam turbines and engines.

Definições recomendadas

Temperatura do fluido bombeado Definição recomendada para o eixo do acionador
Ambiente 0.05 mm | 0.002 pol. a 0.102 mm | 0.004 pol., low
38°C | 100°F 0.00 mm | 0.000 pol. a 0.05 mm | 0.002 pol., alto
93°C | 200°F 0.102 mm | 0.004 pol. a 0.152 mm | 0.006 pol., alto
149°C | 300°F 0.203 mm | 0.008 pol. a 0.254 mm | 0.010 pol., alto
204°C | 400°F 0.305 mm | 0.012 pol. a 0.356 mm | 0.014 pol., alto

Alinhe a bomba usando uma extremidade reta
Antes de começar, é necessário ter uma extremidade reta e um calibrador cônico ou
calibradores de espessura.
Use esse método apenas se as faces e diâmetros externos das metades do acoplamento
estiverem ângulo reto e concêntricos com os furos de acoplamento. Se essa condição não
existir ou acoplamento elastoméricos não fizerem desse método conveniente, use o método
de indicador com mostrador.
1. Verifique o alinhamento angular inserindo um calibrador cônico ou calibrador de espessura

entre as faces de acoplamento em intervalos de 90°.
A unidade está em alinhamento angular quando essas quatro medições são as mesmas
ou estão dentro das tolerâncias recomendadas.

2. Verifique o alinhamento paralelo colocando uma extremidade reta em ambos aros de
acoplamento em todos os quatro lados.
A unidade está paralelamente alinhada quando a régua de pedreiro apoiar-se uniforme-
mente em ambos aros do acoplamento em todas as quatro posições.

1. Calibrador de espessura
Figura 9: Alinhamento angular incorreto
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1. Extremidade plana
Figura 10: Alinhamento paralelo incorreto

1. Extremidade plana
2. Calibrador de espessura
Figura 11: Alinhamento correto

Alinhe a bomba usando um indicador com mostrador
Antes de começar, é necessário ter um indicador com mostrador com um imã de montagem e
barras de extensão.
Um indicador com mostrador pode fornecer alinhamento mais preciso do que uma extremida-
de reta.
1. Aperte o suporte do indicador ou base magnética na metade da bomba de acoplamento.
2. Ajuste o conjunto até o botão indicador ficar sobre a parte periférica da outra metade de

acoplamento.
3. Ajuste o indicador para zero e use giz para marcar a metade de acoplamento onde o botão

estiver. Coloque então um separador entre as metades de acoplamento para que a folga
de mancal não afete as leituras.
Giz e separadores não são necessários nos acoplamentos elastoméricos que não foram
desconectados.

4. Gire amos os eixos na mesma quantidade.
Todas as leituras devem ser feitas com o botão na marca de giz.
As leituras do indicador mostrarão se o acionador precisa ser elevado ou baixado ou
movido para algum dos lados. Você pode alinhar de forma precisa os centros do eixo com
esse método mesmo onde as faces ou diâmetros externos do acoplamento não estiverem
no prumo ou concêntricos com os orifícios.

INFORMAÇÃO:
Risco de desequilíbrio na rotação. Qualquer desvio grosseiro na quadratura ou concentrici-
dade precisa ser corrigido

5. Depois de cada ajuste, verifique novamente ambos os alinhamentos angulares e paralelos.
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1. Indicador de discagem
2. Marca de referência
3. Separador para ajustar a folga de mancal
Figura 12: Alinhamento angular

1. Indicador de discagem
2. Marca de referência
3. Separador para ajustar a folga de mancal
Figura 13: Alinhamento paralelo

Argamassar a placa de base

CUIDADO:
Não aplique a argamassa até concluir o alinhamento inicial.

A argamassa compensa uma base irregular. Juntamente com a placa de base, a argamassa
faz uma interface bastante rígida entre a bomba e a fundação ao distribuir o peso em toda a
extensão da base e evitar movimentos. Use uma argamassa aprovada sem retração, como
Embeco 636 ou 885 da Master Builders, Cleveland, Ohio, ou equivalente.
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1. Placa de base
2. Calços
3. Forma
4. Betão
5. Pino de ancoragem
6. Luva do parafuso
7. Argamassa

Figura 14: Aplicação de argamassa na placa de base

1. Construa uma forma sólida ao redor da fundação para conter a argamasa.
2. Molhe o topo da fundação completamente e depois remova a água de superfície.
3. Encha completamente a placa de base com argamassa.

Se necessário, use temporariamente uma tubulação de alívio de ar ou faça furos de
respiro para remover o ar preso.

4. Depois da argamassa ter secado completamente, aperte os parafusos de fundação.
São necessárias cerca de 24 horas para que a argamassa seque.

5. Verifique o alinhamento.
6. Cerca de quatorze dias após a argamassa er sido despejada e secado completamente,

aplique uma tinta a base de óleo nas extremidades expostas da argamassa a fim de evitar
que ar e umidade entrem em contato com a argamassa.

Listas de verificação do encanamento
Lista de verificação geral do encanamento

Precauções

CUIDADO:
• Não mova a bomba para o tubo. Isso pode tornar impossível o alinhamento final.

CUIDADO:

As cargas de flange do sistema de tubos, incluindo as da expansão térmica dos tubos, não
devem exceder os limites da bomba. Pode ocorrer deformação da carcaça em contato com
peças rotativas, o que pode provocar uma geração excessiva de calor, fagulhas e falha
prematura.
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INFORMAÇÃO:
Varie a capacidade com a válvula reguladora na linha de descarga. Nunca reduza o fluxo do
lado da sucção. Isso pode resultar em perda de desempenho, criação de calor inesperada e
danos ao equipamento.

Diretrizes do encanamento
As diretrizes para o encanamento são fornecidas nos “Hydraulic Institute Standards” (Padrões
do Instituto de Hidráulica) disponíveis no Hydraulic Institute, 9 Sylvan Way, Parsippany, NJ
07054-3802. Você precisa revisar este documento antes de instalar a bomba.

Lista de verificação

Check Explicação/comentário Verificado
Verifique se todas as tubagens
são suportadas independente-
mente da, e alinhadas natural-
mente com a, manilha da bomba.

Isto ajuda a evitar:
• Tensão na bomba
• Desalinhamento entre a bomba e a unidade de

acionamento
• Desgaste dos mancais, vedantes e eixos da bom-

ba
Mantenha o encanamento o mais
direto possível. Evite as dobras
desnecessárias. Use adaptações
com raio de 45° ou 90°, onde for
necessário.

Isto ajuda a minimizar as perdas por fricção.

Verifique se apenas as conexões
necessárias são usadas.

Isto ajuda a minimizar as perdas por fricção.

Certifique-se de que os diâmetros
interiores correspondem correta-
mente quando usar juntas de
flange.

—

Não conecte o encanamento na
bomba até:

• A argamassa da placa de
base ou sub-base ter endu-
recido.

• Os parafusos de fixação
para a bomba estarem aper-
tados.

—

Se a bomba trabalhar com líqui-
dos a temperaturas elevadas,
certifique-se de que as juntas e
olhais de expansão estejam devi-
damente instalados.

Isto ajuda a evitar o desalinhamento devido à expansão
térmica do encanamento.

Certifique-se de que todos os
componentes do encanamento,
válvulas, adaptações e deriva-
ções da bomba estejam limpas
antes da montagem.

—

Lista de verificação do encanamento de sucção
O dimensionamento e a instalação do encanamento de sucção são extremamente importan-
tes. Ele deve ser selecionado e instalado para que as perdas de pressão sejam minimizadas e
líquido suficiente flua para a bomba quando for ligada e operada. Muitos problemas de NPSH
podem ser diretamente atribuídos aos sistemas de encanamento de sucção inadequados.



Instalação

Model 3410 Manual de instalação, operação e manutenção 33

CUIDADO:
• As cargas de flange do sistema de tubos, incluindo as da expansão térmica dos tubos,

não devem exceder os limites da bomba. Pode ocorrer deformação em contato com
peças rotativas, o que pode provocar uma geração excessiva de calor, fagulhas e falha
prematura.

• Bolsos de ar podem se formar na parte superior do redutor e do tubo durante a operação
com aspiração. Nunca use um redutor concêntrico em uma linha horizontal.

Lista de verificação do encanamento

Check Explicação/comentário Verificado
Verifique se os cotovelos no encana-
mento de sucção para bombas de
sucção dupla horizontal estão instala-
dos segundo os padrões de instituto
hidráulico uma vez que há sempre um
fluxo turbulento irregular ao redor do
cotovelo.

Quando há um cotovelo em uma posição dife-
rente da vertical em relação ao bocal de sucção
da bomba, isso faz com que mais líquido entre
em um lado do impulsor do que em outro. Isso
resulta em cargas de impulso altamente irregula-
res que superaquecem os mancais e causam
desgaste rápido, afetando o desempenho hi-
dráulico. Consulte Exemplo de número de carre-
gamento não balanceado.

Verifique se os redutores de tubo no
lado de admissão não possuem mais
de um diâmetro de redução em um
redutor único.

Isso evita turbulência e ruídos excessivos.

Ao operar um levantamento de sucção,
verifique se o tubo de sucção se inclina
para cima no bocal da bomba.

Uma linha de sucção horizontal deve ter um
aumento gradual para a bomba. Qualquer ponto
alto no tubo pode ficar de cheio e evitar a
operação adequada da bomba.

(Opcional) É possível instalar uma se-
ção curta de tubo adjacente ao flange
de sucção, como um Dutchman ou
pedaço de carretel, projetado para que
possa ser prontamente retirado de li-
nha.

Isso facilita a limpeza da passagem de líquido
da bomba sem desmontá-la. Com essa configu-
ração, qualquer coisa que obstrua o impulsor
pode ser acessada com a remoção do pedaço
de carretel ou seção de tubo.

Exemplo de carregamento não balanceado

CUIDADO:
Risco de carga axial ou cavitação excessiva. Não instale uma cantoneira imediatamente antes
da sucção de uma bomba de sucção dupla se o plano de sucção for paralelo ao eixo da
bomba. Como alternativa, instale uma cantoneira com palhetas de endireitamento para ajudar
a distribuir o fluxo uniformemente.
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Esse número mostra o carregamento não balanceado de um impulsor de sucção dupla devido
ao fluxo irregular ao redor do cotovelo adjacente à bomba:

1. Caixa da bomba
2. Impulsor
3. Flange de sucção de bomba
4. Cotovelo de sucção
5. A velocidade de água aumenta aqui e causa um fluxo maior no outro lado do impulsor.

Figura 15: Carregamento não balanceado do impulsor de sucção dupla

Exemplos

1. Linha central de nível de tubo
2. Válvula de verificação
3. Válvulas de gaveta
4. Aumentador
Figura 16: Tubo de sucção instalado com uma elevação gradual à bomba - correto

1. Bolha de ar
Figura 17: Tubo de sucção instalado com uma elevação gradual à bomba - incorreto

1. Bolha de ar
Figura 18: Tubo de sucção instalado com um redutor - incorreto
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1. Bolha de ar
Figura 19: Incorreto

1. Sem bolhas de ar
2. Aumento gradual
Figura 20: Correto

1. Sem bolhas de ar
2. Redutor excêntrico
3. Aumento gradual
Figura 21: Aumento gradual para a bomba - correto

1. Distância mais redutor excêntrico alinha o fluxo
Figura 22: Tubo de sucção acima da bomba - correto

1. Caminho da água
Figura 23: Tubo de sucção acima da bomba - incorreto

Considerações de válvula de tubulação de sucção

Válvulas de sucção

CUIDADO:
Nunca reduza o fluxo do lado da sucção. Use somente válvulas de sucção para isolar a
bomba para manutenção, e instale as válvulas em posições que evitem a formação de bolsos
de ar.
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Antes de instalar as válvulas de sucção na tubulação de sucção, confira essas considerações:

• Certifique-se de que as válvulas de tubulação de sucção estejam colocadas antes da
extensão do tubo reto recomendado.

• Jamais estrangule a bomba pelo uso de uma válvula no lado de sucção da bomba.

• Use apenas válvulas de sucção para isolar a bomba para fins de manutenção.

• Sempre instale a válvula em uma posição que evite a formação de bolhas de ar.

Válvulas de pé
Se a bomba operar sob condições de elevação de sucção estática, é possível instalar uma
válvula de pé na linha de sucção para evitar a necessidade de escorva toda vez que ligar a
bomba.
Antes de instalar as válvulas de pé na tubulação de sucção, confira essas considerações:

• Certifique-se de que essa válvula seja do tipo lingueta, em vez do tipo de mola múltipla, e
que esteja dimensionada para evitar fricção excessiva na linha de sucção.

• Dimensione a válvula de pé e tubo a fim de maximizar a NPSHA para a bomba ao
minimizar as perdas de linha de sucção.

• Quando as válvulas de pé forem usadas, ou quando houver outras possibilidades de
martelo d'água, feche a válvula de descarga lentamente antes de desligar a bomba.

Válvulas de retenção
Em aplicações normais, as válvulas de retenção são colocadas na tubulação de descarga.
Antes de usar uma válvula de retenção na tubulação de sucção, leve em conta a queda de
pressão adicional à bomba, o possível martelo d'água e a chance de permitir que toda a voluta
da bomba seja exposta à pressão de descarga.

Válvulas de gaveta
Quando duas ou mais bombas forem conectadas à mesma linha de sucção, instale as válvulas
de gaveta para que qualquer bomba possa ser isolada da linha.
Antes de instalar as válvulas de gaveta, confira essas considerações:

• Sempre instale as válvulas de gaveta no lado de sucção das bombas com uma pressão
positiva para fins de manutenção.

• Sempre instale válvulas de gaveta com as hastes em uma posição horizontal para evitar
bolhas de ar.

• Válvulas de globo não devem ser usadas, especialmente onde NPSH for crítico.

Considerações de encanamento de descarga
Antes de construir o encanamento de descarga, confira essas considerações:

• Se o encanamento de descarga for curto, o diâmetro do tubo pode ser o mesmo que a
abertura de descarga.

• Se o encanamento for longo, o diâmetro do tubo deve ser um ou dois tamanhos maiores
do que a abertura de descarga.

• Em instalações horizontais longas, é recomendável manter a classificação mais uniforme
possível.

• Evite pontos altos, como circuitos. Pontos altos coletam ar e aceleram o sistema ou levam
a um bombeamento errático.

• Uma válvula de retenção e uma válvula de gaveta de isolamento devem ser instaladas na
linha de descarga.

• A válvula de retenção é colocada entre a válvula de gaveta e a bomba. Isso protege a
bomba de contrapressão excessiva e evita que líquidos retornem pela bomba no caso
de falha de energia.

• A válvula de gaveta é usada para escorva e partida, além do desligamento da bomba.
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Calibradores de pressão
Instale calibradores de pressão de tamanho adequado nos bocais de sucção e descarga nas
torneiras de medidor fornecidas. Os calibradores possibilitam que o operador observe a
operação da bomba e determine se a bomba está operando em conformidade com a curva de
desempenho. Se houver cavitação, dobra por vapor ou outras condições instáveis, haverá
pressão de descarga com ampla flutuação.

Instalação de pinos de bomba
As unidades de bomba podem ter pinos nos pés opostos na diagonal. Não faça isso até a
unidade ter operado por um tempo suficiente e o alinhamento estar dentro da tolerância de
alinhamento necessária.
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Colocação em funcionamento, Iniciar,
Operação e Desligamento

Preparação para arranque

AVISO:
• Qualquer falha na desconexão e corte da energia do acionador pode provocar ferimentos

graves. Desligue sempre a corrente do acionador antes de efetuar quaisquer tarefas de
instalação ou manutenção.
• As conexões elétricas devem ser efetuadas por eletricistas certificados conforme todas

as regras internacionais, nacionais, estaduais e locais.
• Consulte os manuais de instalação e operação (IOM) dos fabricantes do acionador/

acoplamento/coroa para obter instruções e recomendações específicas.
• As conexões elétricas devem ser efetuadas por eletricistas certificados conforme todas as

regras internacionais, nacionais, estaduais e locais.
• Operar uma bomba sem dispositivos de segurança expõe operadores a riscos de

ferimentos sérios ou morte. Nunca opere uma unidade sem dispositivos de segurança
adequados (proteções, etc.) devidamente instalados.

• Verifique a rotação da unidade de potência e bomba em relação à do acionamento, como
apresentada pelas setas na caixa. Rode o acionamento manualmente antes de aplicar
rotação de verificação de potência. Não rode na direção oposta a estas setas, pois há
risco de ocorrerem danos ou ferimentos graves.

CUIDADO:
• Podem haver sérios danos á bomba caso seja acionada a seco. Certifique-se de que a

bomba esteja completamente preenchida com líquido antes de ser ligada.

Lavagem de sistema
Lave sistemas novos e antigos para eliminar toda a matéria externa. Incrustação pesada,
restos de solda e fios ou outros materiais externos grandes podem obstruir o impulsor da
bomba. Isso reduz a capacidade da bomba, causando então cavitação, vibração excessiva e/
ou danos para peças de folgas próximas como anéis de desgaste, vedantes e luvas.

Inspeções de pré-operação

INFORMAÇÃO:
Objetos estranhos no líquido bombeado ou na tubulação podem bloquear o escoamento e
causar geração de calor excessivo, faíscas e falha prematura. Assegure-se de que a bomba e
os sistemas não contenham objetos estranhos antes e durante o funcionamento.

Realize essas inspeções antes de dar a partida na bomba:

• Verifique o alinhamento entre a bomba e o motor.
Consulte Alinhamento de acoplamento no capítulo Instalação para obter requisitos de
alinhamento.

• Verifique todas as conexões no motor e dispositivo de arranque em relação ao diagrama
de fiação.
Verifique se a tensão, fase e frequência na placa do motor em relação ao circuito de linha.

• Verifique se a tubulação de sucção e descarga e os manômetros funcionam corretamente.

• Verifique se é possível girar o elemento rotativo manualmente para verificar se ele se
move livremente
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• Verifique o ajuste, lubrificação e tubulação da caixa de vedação.

• Verifique a lubrificação do acionador.
Consulte o manual de Instalação, operação e manutenção do acionador.

• Verifique se os mancais de bomba estão devidamente lubrificados.

• Se a bomba for de lubrificação com óleo, verifique se o nível de óleo está correto antes de
ligar a bomba.

• Se a bomba for de lubrificação vapor de óleo, verifique se o vapor está fluindo
corretamente antes de ligar a bomba.

• Verifique se o acoplamento está adequadamente lubrificado, se necessário.

• Verifique se a bomba está cheia de líquido e se todas as válvulas estão devidamente
ajustadas e operantes, com a válvula de descarga fechada e a válvula de sucção
totalmente aberta. Realize a purga de todo o ar no topo da carcaça.

• Verifique a direção da rotação.
Certifique-se de que o acionador opere na direção indicada pela seta na carcaça da
bomba. A operação da bomba na rotação incorreta pode causar danos sérios. Verifique a
rotação toda vez que desligar os conectores do motor.

Escorvamento da bomba

CUIDADO:
A bomba não deve funcionar em seco.

Quando realizar a escorva da bomba
Você deve realizar a escorva da bomba antes da partida. Quando possível, posicione a bomba
abaixo do nível de fluido para facilitar a escorva e garantir um fluxo de líquido constante. Essa
condição proporciona uma cabeça de sucção positiva na bomba. Também é possível realizar
a escorva da bomba pressurizando o vaso de sucção.

Métodos para escorva da bomba

Instalação da bomba Método de escorva
Cabeça positiva na sucção Abra a válvula de sucção e afrouxe o bujão de respiro no topo

da carcaça. Isso permite que o ar seja liberado da carcaça. Ao
liberar o ar do corpo da bomba, sempre gire o eixo da bomba
algumas vezes manualmente.

Levantamento de sucção A escorva deve ser feita por outros métodos como válvulas de
pé, ejetores ou enchendo manualmente a linha de sucção e
carcaça.

Abastecer o sistema

PERIGO:
Todas as aberturas (por exemplo, conexões de tubos, flanges) devem ser vedadas com
conexões e materiais apropriados antes do enchimento da bomba. Deixar de tampar todas as
aberturas resultará em ferimentos.

1. Posicione os respiros no ponto mais alto para que gases presos possam escapar.
No entanto, se os gases forem inflamáveis, tóxicos ou corrosivos, libere-os em um local
adequado para evitar ferimentos a profissionais ou danos a outras partes do sistema.

2. Verifique os suportes e âncoras de tubo para garantir que estejam devidamente
assentados para o peso adicional do fluido bombeado.

3. Feche todos os drenos.
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4. Encha o sistema lentamente para que velocidades excessivas não causem rotação dos
elementos de bombeamento.
A rotação dos elementos de bombeamento pode causar danos à bomba ou seu acionador.

5. Verifique se as âncoras ou suportes são adequados:
a) Monte um indicador com mostrador fora de qualquer estrutura rígida não conectada à

tubulação.
b) Coloque o botão no flange da bomba na direção axial do bocal.

Se o indicador se mover conforme o enchimento é realizado, então as âncoras e
suportes não estão adequadas ou posicionadas corretamente. Tome medidas correti-
vas.

Iniciar a bomba
1. Feche as válvulas de drenagem.
2. Abra completamente todas as válvulas nas linhas de sucção e descarga.
3. Ligue a água de vedação para a caixa de vedação.

Essas linhas devem sempre ser deixadas abertas se o fluido bombeado estiver sujo ou se
houver possibilidade de vazamentos de ar.

4. Faça a escorva da bomba.

INFORMAÇÃO:
Certifique-se de que a bomba esteja devidamente escorvada. Caso contrário, desligue a
bomba e corrija o problema.

5. Inicie o acionador da bomba.
Turbinas e motores podem exibir um rápido período de aquecimento. Consulte as
instruções fornecidas pelo fabricante do motor.

6. Quando a bomba estiver operando em velocidade máxima, certifique-se de que a válvula
de retenção esteja aberta.
A válvula de retenção deve abrir cinco segundos ou menos após a partida a fim de evitar
danos para a bomba ao operar sem vazão.

7. Ajuste as válvulas de vedação de líquido para produzir a pressão recomendada para a
vedação mecânica ou a caixa de vedação com junta.

Lista de verificação de operação
Check Explicação/comentário Verificad

o
Rotação do acionador Verifique a rotação toda vez que os conectores do motor

forem desligados.

AVISO:
Verifique a rotação da unidade de
potência e bomba em relação à do
acionamento, como apresentada
pelas setas na caixa. Rode o acio-
namento manualmente antes de
aplicar rotação de verificação de
potência. Não rode na direção
oposta a estas setas, pois há risco
de ocorrerem danos ou ferimentos
graves.

Ajuste de caixa de vedação Faça os ajustes de lubrificação e bucim da caixa de
vedação.
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Check Explicação/comentário Verificad
o

Fluxo É difícil medir de forma precisa a taxa de vazão
(volume/tempo). Qualquer um dos métodos a seguir de
medição podem ser usados:

• Medidores venturi
• Bocais de fluxo
• Placas de orifício
• Tempo para esvaziar o poço úmido

Registre qualquer leitura para consulta futura.
Pressão Verifique e registre as leituras de medidor de pressão

de sucção e descarga para consulta futura. Registre
também o seguinte:

• Voltagem
• Amperagem por fase
• Kilowatts (se um wattímetro de indicação estiver

disponível)
• Velocidade da bomba

Temperatura Verifique e registre as temperaturas de mancal usando
um termômetro. A temperatura não deve ultrapassar
82°C | 180°F.

Vibração e som O nível de vibração aceitável de uma bomba centrífuga
depende da rigidez da bomba e da estrutura de suporte.
Os valores recomendados para vibração podem variar
entre 0.20–0.60 ips (polegadas por segundo) de veloci-
dade dependendo das características operacionais e a
estrutura. Consulte a seção Bomba centrífuga dos
Padrões do instituto hidráulico para obter uma descri-
ção completa e gráficos de diversas bombas.
Os níveis de som são difíceis de serem medidos devido
aos ruídos de fundo de tubulação, válvulas, acionado-
res, engrenagens e outras peças. Siga as recomenda-
ções no Padrões do instituto hidráulico.

Verificar a rotação - Montagem em estrutura

AVISO:
• O funcionamento da bomba em rotação inversa pode resultar no contato das peças

metálicas, criação de calor e quebra da proteção. Verifique se as configurações do
acionador estão corretas antes de dar a partida em qualquer bomba.

• Qualquer falha na desconexão e corte da energia do acionador pode provocar ferimentos
graves. Desligue sempre a corrente do acionador antes de efetuar quaisquer tarefas de
instalação ou manutenção.
• As conexões elétricas devem ser efetuadas por eletricistas certificados conforme todas

as regras internacionais, nacionais, estaduais e locais.
• Consulte os manuais de instalação e operação (IOM) dos fabricantes do acionador/

acoplamento/coroa para obter instruções e recomendações específicas.

1. Corte a energia do acionador.
2. Certifique-se de que os cubos de acoplamento ou as polias da estejam devidamente

fixados nos eixos.
3. Certifique-se que o espaçador do acoplamento esteja removido,

A bomba é fornecida com o espaçador de acoplamento removido.
4. Ligue de novo a energia do acionador.
5. Certifique-se de que tudo esteja limpo e, então, funcione com o acionador para determinar

que a direção da rotação corresponde à seta na bomba.
6. Corte a energia do acionador.
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Ligar a bomba e o acionador.

AVISO:
Qualquer falha na desconexão e corte da energia do acionador pode provocar ferimentos
graves. Desligue sempre a corrente do acionador antes de efetuar quaisquer tarefas de
instalação ou manutenção.

• As conexões elétricas devem ser efetuadas por eletricistas certificados conforme todas as
regras internacionais, nacionais, estaduais e locais.

• Consulte os manuais de instalação e operação (IOM) dos fabricantes do acionador/
acoplamento/coroa para obter instruções e recomendações específicas.

CUIDADO:

• O acoplamento usado em um ambiente classificado como ATEX deve estar
devidamente certificado e ser construído de material que não produza faíscas.

• Operar uma bomba sem dispositivos de segurança expõe operadores a riscos de
ferimentos sérios ou morte. Nunca opere uma unidade sem dispositivos de segurança
adequados (proteções, etc.) devidamente instalados.

Os acoplamentos precisam ter a certificação adequada para uso em um ambiente classificado
ATEX. Use as instruções do fabricante do acoplamento para lubrificar e instalar o acoplamen-
to. Consulte o IOM do fabricante do acionador/acoplamento/engrenagens para obter instru-
ções e recomendações específicas.

Lubrificação do mancal

CUIDADO:

• Risco de geração de calor, faíscas e falha prematura. Certifique-se de que os
mancais sejam devidamente lubrificados antes da partida.

• Risco de geração de calor, faíscas e falha prematura. Não isole os compartimentos dos
mancais.

Lubrificar os mancais com graxa
As bombas lubrificadas a graxa podem ser identificadas por graxeiras situadas na carcaça do
mancal. Na fábrica, é inserido lubrificante suficiente para 2.000 horas de operação. Consulte o
capítulo Manutenção para obter instruções de lubrificação a graxa.

Lubrificar os mancais com óleo (opcional)

INFORMAÇÃO:
• A barra precisa ser ajustada conforme estabelecido neste procedimento. Caso contrário, o

mancal não será lubrificado.

• Não encha o reservatório de óleo da estrutura do mancal pelo bujão localizado na parte
superior.

As bombas lubrificadas a óleo não recebem lubrificação na fábrica. Use um óleo de turbina de
alta qualidade com inibidores de ferrugem e oxidação. As almotolias de nível constante são
fornecidas na caixa de conexões que acompanha a maioria das bombas lubrificadas a óleo.
Faça ajustes de óleo antes da lubrificação. Consulte Requisitos do óleo lubrificante (página 58)
para obter informações sobre fornecedores e lubrificantes recomendados.
O resfriamento de mancal está disponível apenas com a opção de lubrificação a óleo. A água
de resfriamento deve ser conectada à carcaça do mancal com uma linha de retorno ou
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resíduos. O resfriamento a água é necessário quando as temperaturas operacionais
ultrapassam 250°F (121°C).
1. Remova a almotolia.

1. Almotolia
2. Conjunto de ajuste
3. do compartimento

2. Remova o conjunto de ajuste da almotolia.
3. Ajuste as barras para a dimensão A como especificado na Ajuste de barras (página 43).
4. Trave na posição.
5. Recoloque o conjunto de ajuste na almotolia.
6. Instale a almotolia.
7. Encha cada frasco com óleo e recoloque na carcaça da almotolia.

O reservatório de óleo na carcaça do mancal é abastecido quando o óleo permanece
visível no frasco. Você precisará encher várias vezes a garrafa.

Ajuste de barras
Especificação Medição
Dimensão “A” 9/16 pol. (14.5 mm)
Dimensão B 1/2 pol. (13 mm)
Tamanho da almotolia #5 8 oz (204 ml)
Capacidade da carcaça • Grupos S e M: 9 oz (266 ml)

• Grupos L e XL: 16,5 oz (489 ml)

Efetuar a vedação do eixo com uma caixa de vedação com junta

INFORMAÇÃO:
Não são permitidas caixas de espanque embaladas em um ambiente de classificação ATEX.

1. Certifique-se de que a caixa de vedação esteja limpa e não contenha material externo.
2. Instale os prisioneiros do bucim na carcaça se ainda não tiverem sido instalados.

O vedante da caixa de vedação é fornecido na caixa de conexões que acompanha a
bomba. Ao terminar de vedar a caixa de vedação, use a ordem a seguir para os anéis de
vedação e lanterna:

1. Dois anéis de vedante
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2. Anel de lanterna
3. Últimos três anéis de vedante

1. Conexão do fluxo do anel da lanterna
2. Bucim plano em 316 SS de duas peças fundido em 316 SS (sem resfriamento)
3. Buchas da caixa de empanque

3. Torça o anel do vedante para a lateral o suficiente para o colocar ao redor do eixo ou da
luva.

Figura 24: Anéis de vedação

4. Torça as metades do anel de lanterna o suficiente para colocá-los ao redor da luva do eixo.
Duas peças formam um anel. Os entalhes devem estar voltados um para o outro mas não
precisam ficar alinhados.

Figura 25: Anéis de lanterna

5. Instale o anel de lanterna e de vedação na sequência adequada.
Cada anel deve ser instalado separadamente.
a) Assente cada anel firmemente.
b) Use o bucim da caixa de vedação para empurrar o anel de vedação e de lanterna na

caixa de vedação.
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c) Rode as juntas em cada anel em 90 graus.
Certifique-se de que o centro do anel de lanterna se alinhe com a torneira de lavagem
na caixa de vedação. Todos os anéis que sobrarem são extras.

1. Bucim
2. vedação

6. Aperte manualmente as porcas de bucim de forma regular, mas não aperte demais.
7. Para remover o vedante da caixa de vedação, faça o seguinte:

a) Remova o conjunto do bucim.
b) Remova a vedação com um gancho de selagem.
c) Remova o anel de lanterna inserindo um gancho de fio no anel na extremidade

externa.
d) Limpe a caixa de vedação.
Um método alternativo para remover o vedante é retirar a carcaça da metade superior
(consulte o capítulo Manutenção). Remova o anel de vedação e o anel de lanterna e
depois inspecione as luvas ou o eixo. Substitua as luvas ou o eixo se algum apresentar
ranhuras profundas.

Opções do vedante mecânico

INFORMAÇÃO:
Os vedantes mecânicos usados em um ambiente de classificação ATEX deve ser devidamen-
te certificado. Qualquer falha para assegurar isto pode resultar em danos no equipamento ou
lesões físicas.

Quando vedações mecânicas são fornecidas, a descrição e a identificação são indicadas nos
formulários de pedido. Diagramas de instalação do fabricante de vedação são anexados à
bomba. A maioria dos vedantes é instalada e ajustada de fábrica. Arquive esses diagramas
para uso futuro na manutenção e ajuste da vedação sempre que a bomba for desmontada.

Preparar a vedação para operação
Para preparar adequadamente a vedação para operação, diversos fluxos de resfriamento e
lavagem podem precisar ser conectados. Em alguns casos, esses fluxos são recirculados da
carcaça da bomba. Em outros casos, o líquido de uma fonte externa pode ser usada. Conecte
fluxos de resfriamento e lavagem à vedação conforme direcionado nas instruções fornecidas
pelo fabricante.
Todas as vedações mecânicas do modelo 3410 usam anéis montados em assentos
estacionários e um bucim de lavagem com um encaixe de piloto no diâmetro interno da caixa
de vedação como item de série. Todas as bombas do grupo S são itens de série sem luvas de
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eixo, há luvas disponíveis. Grupos M, L e XL são itens de série com luvas de eixo e porcas de
luva.

Únicas dentro de vedações balanceadas integralmente ou sem balanço
A figura a seguir ilustra um único dentro de uma vedação balanceada integralmente (fole de
metal) ou sem balanço para uma bomba de grupo S. Esse design incorpora o eixo sem luva de
420SS padrão e orifício de caixa de vedação aumentado. O orifício da caixa de vedação é
usado para pilotar o bucim padrão.

1. Eixo 420SS sem luva
2. Orifício de caixa de vedação aumentado
3. Encaixe de piloto de ID na caixa de vedação
4. Bucim de lavagem de dois parafusos de série (ferro fundido ou bronze)
5. Anel montado no assento estacionário
Figura 26: Único dentro da vedação balanceda integralmente ou não balanceada para uma bomba
de grupo S

A figura a seguir ilustra o mesmo tipo de vedação para bombas de grupo M. Observe que o
eixo é protegido por luvas e porcas de luva como item de série. Todos os outros recursos e
detalhes são os mesmos.

1. Luva do eixo de série
2. Orifício de caixa de vedação aumentado
3. Encaixe de piloto de ID na caixa de vedação
4. Bucim de lavagem de dois parafusos de série (ferro fundido ou bronze)
5. Anel montado no assento estacionário
Figura 27: Único dentro da vedação balanceda integralmente ou não balanceada para uma bomba
de grupo M

Vedações balanceadas convencionais
Vedações balanceadas convencionais exigem uma luva de eixo em etapas. A figura a seguir
mostra uma bomba de grupo S com uma luva para realizar o balanceamento de vedação.
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1. Luva
2. Encaixe de piloto de ID na caixa de vedação
3. Bucim de lavagem padrão com anel montado em assento estacionário
Figura 28: Bomba de grupo S - luva

A figura a seguir ilustra uma luva de série usada nas bombas de grupo M para reduzir o
diâmetro de montagem para a OD de porca de luva padrão.

1. Orifício de caixa de vedação padrão
2. Bucim sem piloto que exige centralização de medidor de folga no eixo
Figura 29: Bomba de grupo M - luva

Vedações mecânicas de fole são balanceadas integralmente e não exigem uma etapa na luva.
Elas podem ser montadas diretamente no eixo de grupo S sem luva ou em uma luva de grupo
M padrão sem balanço.

Junta convertida para uma vedação mecânica
Bombas que são fornecidas com caixas de vedação podem ser convertidas para vedantes
mecânicos em campo. Essa conversão exige reusinagem da caixa de vedação para
possibilitar o recurso piloto do bucim de série ou reusinagem do bucim de série para remover a
extremidade piloto como mostrado nas figuras a seguir. Nesse caso, uma operação de calço é
necessária para centralizar o bucim no eixo.
A figura a seguir ilustra uma vedação mecânica única não balanceada montada na caixa de
vedação padrão do grupo S. Observe que a extremidade piloto foi usinada do bucim uma vez
que há espaço inadequado no orifício para o piloto. Com essa disposição, é necessário usar
um medidor de folga ou calços para centralizar o bucim no eixo.
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1. Orifício de caixa de vedação padrão
2. Bucim sem piloto que exige centralização de medidor de folga no eixo
Figura 30: Bomba do grupo S - única dentro da vedação não balanceada

A figura a seguir ilustra uma vedação de fole mecânica balanceada montada na caixa de
vedação padrão do grupo S. Há espaço inadequado na caixa de vedação de série para montar
uma vedação balanceada convencional que exige uma luva de eixo. O uso dessas vedações
exige a reusinagem dos orifícios da caixa de vedação.

1. Orifício de caixa de vedação padrão
2. Bucim sem piloto que exige centralização de medidor de folga no eixo
Figura 31: Bomba de grupo S - vedação de fole

As vedações mecânicas a seguir podem ser instaladas nas caixas de vedação de série ao
usar um bucim sem piloto reusinado:

• Guindaste tipo 1, 81T, 9T e foles metálicos (680)

• Flowserve RO

Vedação mecânica convertida para junta
Bombas fornecidas com vedações mecânicas podem ser convertidas para juntas. O kit de
conversão de junta inclui todas as conexões de caixa de vedação de série coloca uma luva de
revestimento pressionada no orifício de caixa de vedação elevado.
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1. Buchas da caixa de empanque
2. Luva de revestimento no orifício de caixa de vedação aumentado
3. Bucim de caixa de vedação de série
Figura 32: Conversão para juntas

Conexão do líquido de selagem para uma caixa de vedação selada

INFORMAÇÃO:
Certifique-se de que lubrifica o vedante. Qualquer falha neste procedimento reduzirá o tempo
de vida útil do vedante e da bomba.

Deve usar um líquido de selagem externa com estas condições:

• O fluido bombeado apresenta partículas abrasivas.

• A pressão da caixa de vedação é inferior à pressão atmosférica quando a bomba está
funcionando com um elevador de sucção, ou porque a fonte de sucção está em vácuo.
Com estas condições, o vedante não é refrigerado e lubrificado e o ar é arrastado para a
bomba.

Condições para aplicação de um líquido externo

Condição Ação
A pressão da caixa de vedação é superior à
pressão atmosférica e o fluido bombeado está
limpo.

Os vazamentos normais de bucim de 40 a 60 gotas
por minuto é, geralmente, suficiente para lubrificar e
refrigerar o vedante. Não necessita de líquido de
selagem.

A pressão da caixa de vedação é inferior à pressão
atmosférica ou o fluido bombeado não está limpo.

É necessária uma fonte externa de líquido compatí-
vel limpo.

É necessária uma fonte externa de líquido compatí-
vel limpo.

Necessita de conectar o encanamento na conexão
em anel da lanterna com uma taxa de vazamento
de 40 a 60 gotas por minuto. A pressão precisa ser
1,01 kg/cm2 | 15 psi acima da pressão da caixa de
vedação.

Conexão da tubulação de água de resfriamento.
Aberturas com torneiras no topo do bucim de resfriamento são fornecidas para vedação de
água. A tubulação de desvio é conectada de uma junta em formato de T instalada na abertura
do bujão de respiro no topo da carcaça superior para a abertura com torneira da caixa de
vedação.
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Resfriamento e lavagem de vedação mecânica.

INFORMAÇÃO:

• O vedante mecânico deve ter um sistema de descarga de vedante apropriado. A
inobservância deste procedimento pode causar geração de calor excessivo e falha no
vedante.

• Os sistemas de vedação que não são auto-purgantes ou auto-ventilados, como o 23,
precisam de ventilação manual antes do funcionamento. A inobservância deste procedi-
mento pode causar geração de calor excessivo e falha no vedante.

As faces da selagem precisam de uma película líquida entre elas para uma lubrificação
correta. Se o líquido evaporar, então as faces vão operar a seco e sofrer danos. Isso exige que
o líquido seja resfriado para que a pressão de vapor esteja bem abaixo da pressão da caixa de
vedação. Consulte a ITT Goulds para obter uma recomendação em caso de incertezas.
Consulte o diagrama fornecido pelo fabricante de vedação para obter informações sobre a
localização das torneiras. É possível usar os métodos a seguir para lavar ou resfriar o vedante:

Método de lavagem de
líquido resfriado

Descrição

Fonte externa Um líquido limpo, frio e compatível é injetado de uma fonte externa
diretamente no bucim de vedação. O líquido de lavagem deve estar a uma
pressão de 5–15 psi (0.34–1.03 bar) acima da pressão na caixa de vedação.
É necessário injetar 1.5–2 gpm (2–8 lpm). É possível instalar uma válvula de
controle e um rotômetro na linha de admissão para obter uma regulação
precisa.

Resfriamento do produto O líquido bombeado é encanado da carcaça da bomba, sendo resfriado em
um trocador de calor externo e injetado no bucim de vedação. É possível
instalar uma válvula de controle e um rotômetro na linha de admissão para
obter uma regulação precisa.

Outros planos de tubulação estão disponíveis.

Conexão de tubulação de drenagem.
As aberturas com torneira ao redor da caixa de vedação para drenagem de vazamentos são
opcionais. Verifique a impressão de dimensão de montagem para obter informações de
tamanho e local. Verifique se o rotor gira livremente.

AVISO:
Risco de explosão. A fricção pode levar à criação de calor excessivo e provocar fagulhas. Gire
o eixo manualmente para ter certeza que ele roda sem problemas, e que não existe fricção.

Escorvamento da bomba

CUIDADO:
A bomba não deve funcionar em seco.

Quando realizar a escorva da bomba
Você deve realizar a escorva da bomba antes da partida. Quando possível, posicione a bomba
abaixo do nível de fluido para facilitar a escorva e garantir um fluxo de líquido constante. Essa
condição proporciona uma cabeça de sucção positiva na bomba. Também é possível realizar
a escorva da bomba pressurizando o vaso de sucção.
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Métodos para escorva da bomba

Instalação da bomba Método de escorva
Cabeça positiva na sucção Abra a válvula de sucção e afrouxe o bujão de respiro no topo

da carcaça. Isso permite que o ar seja liberado da carcaça. Ao
liberar o ar do corpo da bomba, sempre gire o eixo da bomba
algumas vezes manualmente.

Levantamento de sucção A escorva deve ser feita por outros métodos como válvulas de
pé, ejetores ou enchendo manualmente a linha de sucção e
carcaça.

Iniciar a bomba
1. Feche as válvulas de drenagem.
2. Abra completamente todas as válvulas nas linhas de sucção e descarga.
3. Ligue a água de vedação para a caixa de vedação.

Essas linhas devem sempre ser deixadas abertas se o fluido bombeado estiver sujo ou se
houver possibilidade de vazamentos de ar.

4. Faça a escorva da bomba.

INFORMAÇÃO:
Certifique-se de que a bomba esteja devidamente escorvada. Caso contrário, desligue a
bomba e corrija o problema.

5. Inicie o acionador da bomba.
Turbinas e motores podem exibir um rápido período de aquecimento. Consulte as
instruções fornecidas pelo fabricante do motor.

6. Quando a bomba estiver operando em velocidade máxima, certifique-se de que a válvula
de retenção esteja aberta.
A válvula de retenção deve abrir cinco segundos ou menos após a partida a fim de evitar
danos para a bomba ao operar sem vazão.

7. Ajuste as válvulas de vedação de líquido para produzir a pressão recomendada para a
vedação mecânica ou a caixa de vedação com junta.

Precauções durante o funcionamento da bomba
Considerações gerais

CUIDADO:
• Varie a capacidade com a válvula reguladora na linha de descarga. Nunca reduza o fluxo

do lado da sucção. Isso pode resultar em perda de desempenho, criação de calor
inesperada e danos ao equipamento.

• Risco de danos ao equipamento devido à geração de calor inesperada. Não sobrecarre-
gue o acionador. Certifique-se de que as condições de operação da bomba sejam
adequadas para o acionador. O acionador pode ser sobrecarregado nas seguintes
circunstâncias:
• A gravidade específica do fluido bombeado é maior que a esperada.
• O fluido bombeado excede a velocidade de fluxo nominal.

• Certifique-se de que a bomba funcione de acordo com as condições indicadas, ou perto
delas. Qualquer falha neste procedimento pode resultar em danos na bomba a partir da
cavitação ou recirculação.
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Funcionamento com capacidade reduzida

AVISO:
Nunca coloque em funcionamento um sistema de bombeamento com uma descarga e sucção
bloqueada. A operação, mesmo durante um curto período nestas condições, pode causar um
aquecimento do fluido bombeado fechado e provocar uma explosão violenta. Você precisa
tomar todas as medidas necessárias para evitar esta condição. Se a bomba ficar obstruída,
desligue e desobstrua antes de reiniciar o bombeamento.

CUIDADO:
• Risco de quebra de proteção e danos ao equipamento. Os níveis excessivos de vibração

podem danificar os mancais, a caixa de empanque ou a câmera de vedação, o que pode
resultar em uma perda de desempenho. Observe a bomba quanto aos níveis de vibração,
à temperatura dos mancais e ao ruído excessivo. Se os níveis normais forem excedidos,
desligue-a e solucione o problema.

• Evite a carga radial excessiva. Qualquer falha neste procedimento pode causar tensão no
eixo e nos mancais.

• Risco de danos ao equipamento e ferimentos sérios. Acúmulo de calor – vaporização que
causa arranhões ou adesão das peças rotativas Observe a bomba e verifique se
apresenta acúmulo excessivo de calor. Se os níveis normais forem excedidos, desligue-a
e solucione o problema.

• Qualquer falha neste procedimento pode causar danos nas superfícies internas da
bomba. A NPSH disponível (NPSH A) deve sempre ser superior à NPSH exigida (NPSHR)
conforme mostrado na curva de desempenho publicada da bomba.

Funcionamento sob condições de congelamento

INFORMAÇÃO:
Não exponha uma bomba ociosa a condições de congelamento. Drene todo o líquido que
esteja dentro da bomba. Qualquer falha neste procedimento pode causar o congelamento do
líquido e danos na bomba.

Funcionamento com cabeça reduzida
Nas bombas acionados por motor, a capacidade da bomba aumenta com cabeça reduzida ao
longo do consumo de potência. Por isso, se a pressão ou a cabeça de descarga cair abaixo do
ponto nominal para qualquer período de tempo, a temperatura do motor deve ser verificada.
Se esta condição persistir, devem ser efetuados ajustes para estrangular manualmente ou
automaticamente a válvula de descarga de modo a que o calor acumulado tenha um valor
seguro.

Operação com condições de surto
Se uma bomba estiver instalada com uma válvula de fecho rápido na linha de descarga que
fecha quando a bomba está funcionando, então os surtos de pressão perigosos se podem
acumular e causar danos na bomba ou na linha. Nesta situação, você precisa fornecer uma
proteção para proteger o equipamento de bombeamento.

Inspecionar a caixa de vedação após a partida
A vedação recém instalada exige tempo para operar. Durante esse período, são necessários
ajustes minuciosos e atenção frequente. Use as instruções a seguir para ajustar o bucim da
caixa de vedação enquanto a bomba opera em velocidade nominal.
1. Retire as porcas de bucim uniformemente e apenas 1/6 de volta por vez.

Aguarde tempo suficiente entre os ajustes para cada vedação se ajustar e para observar o
efeito do vazamento.
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2. Se qualquer sinal de aquecimento estiver evidente, desligue a bomba e deixe a caixa
esfriar.
Podem ser necessárias diversas partidas até a caixa esfriar. Não retire as porcas de bucim
em uma caixa quente uma vez que isso pode resultar em vazamentos entre a extremidade
externa da vedação e o orifício da caixa de vedação.

Inspecione a vedação mecânica após a partida

INFORMAÇÃO:
Jamais acione a bomba com a vedação seca. Assegure-se que as linhas de fluxo de
resfriamento estejam funcionando adequadamente.

A vedação mecânica é ajustada na fábrica. Se a vedação vazar levemente quando a bomba
for ligada pela primeira vez, aguarde algumas horas de operação para a vedação se ajsutar
sozinha.

Desligar a bomba

AVISO:
Devem-se tomar as devidas precauções para prevenção de ferimentos. A bomba pode
manusear fluidos perigosos e/ou tóxicos. Deve-se usar equipamento de proteção pessoal
adequado. O fluido bombeado deve ser manipulado e descartado de acordo com os
regulamentos ambientais aplicáveis.

1. Feche lentamente a válvula de descarga.
2. Desligue e trave o acionador para evitar qualquer movimento giratório acidental.
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Efetuar o alinhamento final da bomba e do acionador

AVISO:
• Qualquer falha na desconexão e corte da energia do acionador pode provocar ferimentos

graves. Desligue sempre a corrente do acionador antes de efetuar quaisquer tarefas de
instalação ou manutenção.
• As conexões elétricas devem ser efetuadas por eletricistas certificados conforme todas

as regras internacionais, nacionais, estaduais e locais.
• Consulte os manuais de instalação e operação (IOM) dos fabricantes do acionador/

acoplamento/coroa para obter instruções e recomendações específicas.
• O desalinhamento pode causar queda de desempenho, danos ao equipamento e até

mesmo falhas catastróficas de unidades montadas em estruturas, levando a ferimentos
sérios. O alinhamento adequado é da responsabilidade do instalador e do usuário da
unidade. Verifique o alinhamento de todos os componentes de drive antes de operar a
unidade.
• Siga os procedimentos da instalação do acoplamento e de operação do fabricante do

acoplamento.

Você precisa verificar o alinhamento final depois da bomba e do acionador estarem à
temperatura de funcionamento. Para obter as instruções iniciais de alinhamento, veja o
capítulo Instalação.
1. Coloque a bomba em funcionamento às condições atuais de operação durante o tempo

necessário para colocar a bomba, acionador e sistema associado à temperatura de
operação.

2. Desligue a bomba e o acionador.
3. Remova a proteção do acoplamento ou o .

Veja Remover a proteção do acoplamento no capítulo Manutenção.
4. Verifique o alinhamento enquanto a unidade ainda está quente.

Consulte no capítulo sobre Instalação.
5. Reinstale a proteção do acoplamento ou o .
6. Reinicie a bomba e o acionador.
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Manutenção

Agendamento da manutenção

CUIDADO:
Reduza os intervalos de inspeção se o líquido bombeado for abrasivo ou corrosivo, ou se o
ambiente for classificado como potencialmente explosivo.

INFORMAÇÃO:
Esta programação parte do pressuposto de que a unidade foi monitorada constantemente
após o arranque. Ajuste a programação para quaisquer aplicações ou condições extremas ou
incomuns.

Inspeções mensais
Verifique a temperatura do mancal com um termômetro. Não verifique a temperatura
manualmente. Se os mancais operarem acima de 180°F (82°C), então há excesso ou falta de
lubrificante.
Se a troca ou o ajuste do nível adequado não corrigir a condição, desmonte e inspecione os
mancais.

Inspeções trimestrais
Efetue estas tarefas em cada três meses:

• Verifique o óleo nas unidades lubrificadas por óleo.

• Verifique se há saponificação nos mancais lubrificados por óleo. Essa condição é
normalmente causada pela infiltração de água ou outro fluido. A saponificação deixa a
graxa com uma cor esbranquiçada. Se essa condição ocorrer, lave os mancais com um
solvente industrial limpo e substitua a graxa pelo tipo adequado como recomendado.

Inspeções semestrais
Efetue estas tarefas em cada seis meses:

• Verifique a vedação e substitua se necessário. Use a classificação recomendada.
Certifique-se de que as caixas vedantes estejam centralizadas na caixa de vedação na
entrada da conexão de tubulação da caixa de vedação.

• Faça leituras de vibração nas caixas de mancal. Compare as leituras com o último
conjunto de leituras para verificar a possível falha de um componente de bomba.

• Verifique se o eixo ou se a luva do eixo estão estriados. O atrito acelera o desgaste de
vedação.

• Verifique o alinhamento da bomba e do acionador. Calce as unidades, se necessário. Se
ocorrer desalinhamento frequente, inspecione todo o sistema de tubulação. Desparafuse
a tubulação nos flanges de descarga e sucção para descobrir se ela se solta, algo que
indica tensão na carcaça. Inspecione todos os suportes de tubulação para verificar se
estão sólidos e se apoiam a carga de forma efetiva. Corrija conforme necessário.

Inspeções anuais
Efetue as inspeções a seguir anualmente:

• Remova a metade superior da carcaça. Inspecione a bomba completamente contra
desgaste. Encomenda peças de substituição se necessário.

• Verifique as folgas de anel de desgaste. Substitua os anéis de desgaste quando as folgas
se tornarem três vezes sua folga normal ou ao observar uma queda significativa na
pressão de descarga da mesma taxa de vazão.
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Consulte Folga(s) radial(is) (página 69) para obter informações de folga padrão.

• Remova qualquer depósito ou incrustação.

• Limpe a tubulação de caixa de vedação.

• Meça a sucção dinâmica total e cabeçote de descarga a fim de testar o desempenho da
bomba e a condição da tubulação. Registre os números e compare-os com aqueles do
último teste. Isso é especialmente importante quando o líquido bombeado apresentar
tendência de formar um depósito nas superfícies internas.

• Inspecione as válvulas de pé e válvulas de retenção. Uma válvula de retenção ou de pé
com defeitos causará baixo desempenho. A válvula de retenção oferece proteção contra o
martelo de água quando a bomba parar.

Bombas danificadas por inundação
Se a bomba estiver devidamente vedada em todas as juntas e conectadas a ambas
tubulações de descarga e sucção, ela não vai expelir líquidos. Por isso, só é necessário
realizar a revisão de mancais, caixa de vedação e acoplamento após danos por inundação.
Realize a seguinte revisão em uma bomba centrífuga após uma inundação:

• Desmonte a estrutura e depois inspecione os mancais em busca de superfícies
enferrujadas com danos graves. Limpe conforme necessário. Se os mancais não
apresentarem ferrugem ou desgaste, remonte e relubrifique-os com um dos lubrificantes
recomendados. Dependendo da duração pela qual a bomba permanece na área
inundada, é pouco provável que a troca de mancais seja necessário. Só troque os
mancais se houver superfícies com ferrugem ou desgaste.

• Inspecione a caixa de vedação e retire qualquer material externo que obstrua a caixa.
Substitua as juntas que pareçam desgastadas ou que não regulem vazamentos
adequadamente. Limpe e lave completamente as vedações mecânicas.

• Desmonte e limpe completamente os acoplamentos. Lubrifique os acoplamentos onde
necessário com um dos lubrificantes recomendados pelo fabricante do acoplamento.

Manutenção do mancal
Estas seções de lubrificação do mancal listam as diferentes temperaturas do fluido

bombeado. Se a bomba for certificada ATEX e se a temperatura do fluido bombeado exceder
os valores permitidos de temperatura, contate o representante da ITT.

Volte a engraxar os mancais lubrificados com graxa

CUIDADO:
Os mancais lubrificados a graxa são lubrificados na fábrica. Não lubrifique com muita
frequência.

INFORMAÇÃO:
Risco de danos ao equipamento. Certifique-se de que o contentor da massa lubrificante, o
dispositivo de lubrificação e as fixações estão limpas. Qualquer falha neste procedimento pode
causar a entrada de impurezas na caixa dos mancais quando os lubrificar.
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1. Bujão de liberação
2. Ajuste

Figura 33: Mancais lubrificados a graxa

1. Limpe a sujidade dos ajustes de graxa.
2. Remova dos dois bujões de liberação da graxa nas caixas do mancal.
3. Encha ambas as cavidades de graxa através dos ajustes com uma graxa recomendada

até a graxa fresca aparecer nos orifícios de liberação.
4. Coloque a bomba a funcionar durante cerca de 30 minutos, ou até a graxa deixar de sair

da carcaça.
5. Reinstale os bujões de liberação da graxa.
6. Limpe qualquer excesso de graxa.
7. Volte a verificar o alinhamento.
A temperatura do mancal, geralmente, aumenta depois de voltar a lubrificar devido a um
fornecimento excessivo de graxa. As temperaturas regressam ao normal em cerca de duas a
quatro horas de operação, à medida que a bomba funciona e purga a graxa em excesso dos
mancais.

Requisitos da graxa lubrificante
Mancais de esfera lubrificados a graxa são itens de série neste modelo. Um mancal lubrificado
a graxa pode ser identificado por graxeiras situadas na carcaça do mancal.

Precauções

INFORMAÇÃO:
• Evite danos ao equipamento ou queda de desempenho. Nunca misture graxas com

consistências diferentes (NLGI 1 ou 3 com NLGI 2) ou com espessuras diferentes. Por
exemplo, nunca misture graxa à base de lítio com massa à base de poliureia. Caso seja
necessário trocar o tipo ou a consistência da graxa, remova o rotor e a graxa antiga do
compartimento antes de aplicar novamente

• Remova os mancais e a graxa se necessita alterar o tipo ou consistência da massa.
Qualquer falha neste procedimento pode resultar em danos no equipamento ou em uma
diminuição do desempenho.

Tipos de graxa recomendados
• Mobilux EP número 2

• Texaco Multifak EP-2

• ShellAlvania EP-2

Requisitos
Tenha os seguintes pontos em mente ao lubrificar com graxa:
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• A graxa deve ser a base de sódio ou lítio com uma consistência NLGI-2. Não use grafite.

• Graxas a base de óleos vegetais ou animais não são recomendadas devido ao risco de
deterioração e formação de ácido.

• Lubrificante adicional ou de reposição deve ser adicionado após 2.000 horas ou em
intervalos de três meses.

• Substitua o lubrificante nas carcaças no mínimo uma vez por ano. Isso deve ser feito
quando uma retífica é feita.

• Ao lubrificar mancais antifricção, não use equipamentos de alta pressão. A alta pressão
pode causar danos aos mancais ou vedações, causar perda desnecessária de graxa, criar
risco de superaquecimento devido ao excesso de graxa e produzir condições desagradá-
veis ao redor do mancal.

• O excesso de graxa é a causa mais comum de superaquecimento. Mantenha o nível de
graxa em cerca da capacidade do mancal e de 1/3 a 1/2 da cavidade entre o mancal e a
graxeira. Qualquer quantidade acima disso será descarregada pela vedação ou respiro.

Lubrificar os mancais lubrificados a óleo
Os mancais lubrificados a óleo são opcionais. As bombas lubrificadas com óleo são fornecidas
com uma almotolia que mantém um nível de óleo constante no compartimento do mancal.
Para obter uma ilustração da almotolia, consulte Lubrificar os mancais com óleo (opcional)
(página 42).
1. Depois da bomba ter sido instalada, lave as carcaças para remover sujeira, grãos e outras

impurezas que entraram na carcaça do mancal durante o envio ou instalação.
2. Encha as garrafas da almotolia em ambas carcaças de mancal com lubrificante adequado

e coloque na carcaça da almotolia.
O reservatório de óleo na carcaça do mancal é abastecido quando um nível de óleo
constante permanece no frasco. Diversos enchimentos do frasco são necessários para a
lubrificação inicial. Nunca coloque óleo na carcaça da almotolia sem usar o frasco de
almotolia.

Requisitos do óleo lubrificante

Requisitos do óleo com base na temperatura
Para a maioria das condições de funcionamento, as temperaturas dos mancais estão entre 49°C | 120°F
e 82°C | 180°F, e pode usar um grau de viscosidade ISO de 68 a 38 °C | 100°F. Se as temperaturas
ultrapassarem 82 °C | 180°F, consulte a tabela para obter informações sobre requisitos de temperatura.
Temperatura Requisitos do óleo
As temperaturas dos mancais excederem 82°C |
180°F

Use um grau de viscosidade ISO de 100. As
temperaturas dos mancais são, geralmente, cerca
de 11°C | 20°F superiores às temperaturas da
superfície exterior da caixa do mancal.

As temperaturas do fluido bombeado forem extre-
mas

Consulte a fábrica ou um especialista em lubrifica-
ção.

Óleo aceitável para mancais de lubrificação

Lubrificantes aceitáveis

Marca Tipo do lubrificante
Chevron GST Oil 68
Exxon Teresstic EP 68
Mobil DTE 68 Médio pesado
Phillips 66 Óleo de turbina VG68
Shell -29-0°C | -20-32°F: Tellus Oil 23

0-65°C | 32-150°F: Tellus Oil 68
65-93°C | 150-200°F: Turbo Oil 150

Royal Purple Óleo sintético SYNFILM ISO VG 68
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Marca Tipo do lubrificante
Texaco Abaixo de 26.7°C | 80°F: Óleo Regal R&O-46 #10

de peso
Acima de 26.7°C | 80°F (): Óleo Regal R&O-46 #20
de peso

Lubrificar novos mancais com óleo pela primeira vez.
Novos mancais devem ser lubrificados como descrito na Lubrificar os mancais com óleo
(opcional) (página 42).

Temperaturas do mancal
• As temperaturas de até 180°F (82°C) são normais nos mancais. Para obter uma medição

precisa, coloque um termômetro de contato na carcaça do mancal. Registre a leitura em
um local conveniente para consulta.

• A estabilidade da temperatura, em vez do número de graus, é a melhor indicação de
operação normal. Um aumento súbito na temperatura é indicação de perigo e um sinal
para investigar. Verifique se a unidade apresenta cargas desnecessárias e operação
hidráulica anormal, como desalinhamento de acoplamento. Veja Solução de problemas
(página 75).

• Não use sua mão como um termômetro. Uma temperatura quente para a mão humana
pode variar de 120°F (49°C) a 130°F (54°C) dependendo do indivíduo. Acima desse
valor,a mão humana não é capaz de estimar a temperatura de modo preciso.

Condições de mancais
A vida útil de um mancal pode ser significativamente reduzida se ele for contaminado mesmo
com uma pequena quantidade de pó ou sujeira. Todas as operações de montagem de mancal
devem ser feitas em um ambiente o mais livre de pó possível. Todas as ferramentas e mãos
devem ser mantidas limpas.

Se... Então...
Novos mancais precisam ser instalados Eles não devem ser desembalados, limpos ou lavados até

logo antes da instalação.
Mancais antigos são contaminados Eles devem ser trocados. A lavagem de mancais não garante

sua limpeza.
Não há nenhuma questão sobre a condi-
ção dos mancais

É sempre melhor trocá-los. Isso pode evitar um desligamento
não planejado. Verifique as vedações de carcaça de mancal e
substitua conforme necessário.

Limpar mancais contaminados
Se novos mancais não estiverem disponíveis e a remontagem imediata for necessário, então
mancais contaminados podem ser limpos usando o procedimento a seguir.
1. Despeje 1–2 quartos (0,9–1,9 litros) de querosene limpo sem água em um balde limpo.
2. Mergulhe os mancais no querosene e agite lentamente.
3. Seque os mancais com ar limpo, filtrado e comprimido.

Segure as duas pistas juntas para permitir que a pista interna gire em algumas voltas
agora e depois deslocar o querosene dos bolsos retentores.

4. Quando os mancais ficarem secos, lubrifique os mancais imediatamente com uma boa
classificação de óleo de máquina limpo para evitar corrosão ou ferrugem.

Troca de mancal de esfera de emergência
Se o mancal de esfera de extremidade da placa de saída precisar ser trocado e não for
recomendável realizar a retífica de toda a bomba, então o mancal pode ser substituído sem
desmontar toda a bomba. Consulte as seções Desmontagem e Remontagem para obter
detalhes.
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Lubrificação de acoplamento.

Acoplamentos de grade ou dentes de engrenagem
Os acoplamentos de grade ou dentes de engrenagem, como Falk Grid Steelflex ou Falk
Crowned Tooth, são inicialmente lubrificados com graxa de longo prazo (LTG) Falk e não
exigem relubrificação por até três anos. Se o acoplamento vazar graxa ou for exposto a
temperaturas extremas ou umidade excessiva, então há necessidade de lubrificação mais
frequente.
Use as recomendações de graxa do fabricante de acoplamento para obter o melhor
desempenho.

Acoplamentos flexíveis
Os acoplamentos flexíveis, como o Sure-Flex da Wood ou o Falk Torus, proporcionam uma
transmissão suave de potência. Não há ação de atrito de metal contra a borracha que cause
desgaste. Os acoplamentos não são afetados pelos abrasivos, sujeira ou umidade. Isso
elimina a necessidade de lubrificação ou manutenção e proporcionar um desempenho limpo e
silencioso.
Se outros tipos de acoplamentos forem usados, siga as instruções de manutenção fornecidas
pelo fabricante de acoplamento.

Manutenção do eixo-selo
Manutenção da caixa de espanque vedada

Verificação ou instrução Explicação/comentário
Ao dar a partida com uma bomba com
vedação de fibra pela primeira vez, certi-
fique-se de que a vedação esteja leve-
mente solta sem causar vazamento de
ar. Conforme a bomba funciona, aperte
gradualmente os parafusos do bucim de
forma regular.

Nunca aperte o bucim ao ponto de que a vedação esteja
excessivamente comprimida e não haja vazamento. Isso
queimará a vedação, danificará a luva de eixo e impedirá a
circulação do líquido que resfria a vedação.

Gire o elemento rotativo manualmente. A caixa de vedação está incorretamente vedada ou ajustada
se a fricção na caixa impedir que o elemento rotativo seja
girado manualmente. Uma caixa de vedação devidamente
operada funciona morna com um leve gotejamento do líquido
de vedação.

depois da bomba estar em operação por
algum tempo e a vedação estar comple-
tamente operante, verifique se a caixa de
vedação vaza em uma taxa de 40-60
gotas por minuto.

Isso indica que não há problemas com vedação, lubrificação
da luva de eixo e resfriamento.

INFORMAÇÃO:
A excentricidade do eixo ou da luva pela vedação pode
resultar em vazamento excessivo. Certifique-se de que as
peças estejam devidamente centralizadas.

Verifique a vedação frequentemente e
substitua conforme o serviço indicar.

Seis meses é uma vida útil esperada cabível, dependendo das
condições de operação. Use uma ferramenta de vedação a
fim de remover toda a vedação antiga da caixa de empanque.
Nunca reutilize vedação antiga ou adicione novos anéis à
vedação. Limpe a caixa de vedação completamente antes de
instalar novas vedações.

Verifique a condição do eixo ou luva em
busca de possíveis danos ou excentrici-
dade e faça substituições conforme ne-
cessário.

—

Ao instalar vedações novas sem amianto
na caixa de vedação, abra os anéis
moldados na lateral e empurre as juntas
na caixa de vedação primeiro. Em segui-
da, instale os anéis um por vez, assen-
tando cada um firmemente. Force as
juntas em uma rotação de 90° de cada
junta precedente.

—
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Manutenção do vedante mecânico
Tenha em mente as seguintes regras gerais sobre a manutenção da vedação mecânica.
Consulte as instruções fornecidas pelo fabricante do vedante mecânico para obter informa-
ções detalhadas.

• Vedações mecânicas são produtos de precisão que devem ser tratados com cuidado.
Tenha cuidado especial ao manusear as vedações. Certifique-se de que o óleo e as
peças estejam limpos a fim de evitar arranhões nas faces de vedação polidas. Mesmo
arranhões leves nessas faces podem resultar em vazamentos.

• Vedações mecânicas normalmente não exigem ajuste ou manutenção, exceto para a
troca de rotina de peças quebradas ou desgastadas.

• Uma vedação mecânica usada não deve ser colocada normalmente em operação até as
faces de vedação terem sido substituídas ou repolidas. O novo polimento só é prático
para vedações de 5,1 cm | 2 pol. ou mais.

Para a melhor vida útil da vedação, sempre siga essas precauções:

• Mantenha as faces de vedação o mais limpas o possível.

• Mantenha a vedação na menor temperatura possível.

• Certifique-se de que a vedação sempre tenha lubrificação adequada.

• Se a vedação estiver lubrificada com fluido filtrado, limpe o filtro frequentemente.

Desmontagem
Precauções de desmontagem

AVISO:
• Risco de ferimentos sérios ou morte por despressurizaão rápida. Certifique-se de que a

bomba esteja isolada do sistema e que a pressão seja aliviada antes de desmontar a
bomba, remover bujões, abrir válvulas de ventilação ou drenagem ou desconectar a
tubulação.

• Risco de ferimentos sérios. A aplicação de calor a impulsores, propulsores ou seus
dispositivos de retenção pode fazer com que líquidos presos se expandam rapidamente e
resultar em uma explosão violenta. Este manual identifica claramente os métodos aceitos
para desmontagem das unidades. Esses métodos devem ser seguidos. Nunca aplique
calor aos impulsores, hélices ou respectivos dispositivos de retenção para ajudar em sua
remoção, a menos que explicitamente indicado neste manual.

• Qualquer falha na desconexão e corte da energia do acionador pode provocar ferimentos
graves. Desligue sempre a corrente do acionador antes de efetuar quaisquer tarefas de
instalação ou manutenção.
• As conexões elétricas devem ser efetuadas por eletricistas certificados conforme todas

as regras internacionais, nacionais, estaduais e locais.
• Consulte os manuais de instalação e operação (IOM) dos fabricantes do acionador/

acoplamento/coroa para obter instruções e recomendações específicas.
• Manusear equipamentos pesados apresenta risco de esmagamento. Tenha sempre

cuidado manusear e sempre use equipamento de proteção individual (EPI, como sapatos
com ponteiras de ferro, luvas, etc.).

• Devem-se tomar as devidas precauções para prevenção de ferimentos. A bomba pode
manusear fluidos perigosos e/ou tóxicos. Deve-se usar equipamento de proteção pessoal
adequado. O fluido bombeado deve ser manipulado e descartado de acordo com os
regulamentos ambientais aplicáveis.

• Risco de ferimentos sérios por exposição a líquidos tóxicos ou perigosos. Uma pequena
quantidade de líquido estará presente em determinadas áreas, como a câmara de
vedação.
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CUIDADO:
• Evite ferimentos. Os componentes desgastados da bomba podem ter bordas afiadas.

Use luvas apropriadas ao lidar com essas peças.

Drenagem da bomba

CUIDADO:
• Risco de ferimentos. Deixe que todo o sistema e componentes da bomba resfriem antes

de os manusear.

1. Deixe a válvula de drenagem aberta.
Não feche a válvula de drenagem até a remontagem estar completa.

2. Remova a proteção de acoplamento.

Remover a proteção de acoplamento
1. Remova a porca, o parafuso e as arruelas do orifício ranhurado no centro da proteção de

acoplamento.
2. Deslize o meio acionador da proteção do acoplamento na direção da bomba.

1. Acionador
2. Deslize para remover

3. Remova a porca, o parafuso e as arruelas do meio acionador da proteção do acoplamento.
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4. Remova o prato final lateral do acionador.

1. Placa da extremidade
2. Meia proteção de acoplamento
3. Acionador

5. Remova o meio acionador da proteção do acoplamento:
a) Afaste ligeiramente a parte inferior.
b) Levante.

1. Sulco circular
2. Meia proteção de acoplamento do acionador
3. Acionador
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1. Sulco circular
2. Meia proteção de acoplamento
3. Acionador

6. Remova a porca, o parafuso e as arruelas do meio da bomba da proteção do acoplamento.
Não é necessário remover a placa final da lateral da bomba do compartimento do mancal.
Pode aceder aos parafusos de tarrasca da caixa do mancal sem remover este prato final,
se for necessária a manutenção das peças internas da bomba.

7. Remova o meio da bomba da proteção do acoplamento:
a) Afaste ligeiramente a parte inferior.
b) Levante.

1. Meia proteção de acoplamento
2. Sulco circular
3. Placa da extremidade da bomba
4. Acionador

Remover o elemento giratório
1. Desconecte o acoplamento.
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2. Se a unidade for lubrificada a óleo, remova o frasco do reservatório e bujões de drenagem
de óleo do fundo das carcaças de mancal e drene o óleo. Substitua os bujões depois da
drenagem.

3. Remova os bucins da carcaça.

• Se a bomba possuir caixas de vedação com juntas, remova a porca do prisioneiro e
remova as metades de bucins.

• Se a bomba apresentar vedações mecânicas, deslize os bucins em direção aos
mancais.

Lembre-se de proteger as faces de vedação estacionária plana contra danos.
4. Remova os parafusos da carcaça (426) e as porcas (425) e depois remova os pinos guia

(469G).
5. Afrouxe a metade superior seguindo uma das opções a seguir:

Grupo Instruções
S Insira uma ferramenta de alavanca na fenda partida e alavanque a metade

superior da carcaça até ela se soltar. Repita no outro lado conforme
necessário.

M, L, XL Aperte os dois parafusos de elevação (418) uniformemente até a vedação
se romper.

Grupo S Grupos M, L, XL

1. 469G
2. 426
3. Fenda partida 1. 426

2. 425
3. 418

6. Remova a carcaça superior usando uma eslinga e guindaste ou um guincho e olhais de
içamento.

AVISO:
Jamais tente içar a bomba inteira usando alças de içamento.

7. Remova e descarte as gaxetas.
8. Remova os parafusos (372U) do suporte do mancal.
9. Coloque a eslinga no eixo (122) e depois use um guindaste ou guincho para remover o

elemento rotativo e colocá-lo nos suportes.
Em bombas com vedações mecânicas, certifique-se de que os anéis de carcaça (103) não
deslizem e danifiquem as vedações.

10. Marque a posição do acoplamento no eixo (122) e remova o acoplamento.
Use as instruções do fabricante do acoplamento para remover acoplamento.
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Remova os mancais

CUIDADO:
Jamais use um martelo para mover o eixo pelos mancais. Isso pode causar danos sérios ao
eixo e aos mancais.

INFORMAÇÃO:
Não retire os rolamentos do eixo excepto se necessitar de os substituir.

1. Remova os parafusos (371C) e deslize as carcaças (134) para fora dos mancais (168 e
112) e o eixo (122).
Tenha cuidado para não danificar a vedação de óleo (332).

2. Use alicates de anel de pressão para remover o anel de retenção (361) da extremidade de
impulso do eixo.

3. Remova os mancais (168 e 112) com um extrator de mancal.

Grupo Instruções
S Use um extrator de dois dentes na tampa de extremidade (109). Tenha

cuidado para não danificar a tampa de extremidade.
M, X, XL Use um extrator de garra dividida na traseira do mancal (168 e 112).

Tenha cuidado para não danificar os mancais. Se o mancal precisar ser reinstalado,
proteja-o contra contaminação enrolando-o em papel ou panos limpos.

4. Apenas para grupos L e XL, remova o espaçador do mancal radial (443T).
5. Remova as gaxetas (360), tampas de extremidade de mancal (109) e defletores (123).
6. Remova a vedação de placa de saída (332) da carcaça do mancal de extremidade de

acoplamento e remova a vedação de placa de entrada (333) de cada tampa de
extremidade (109).

É possível descartar os mancais antigos e a gaxeta.

Remova as vedações
1. Siga um desses passos:

• Se a bomba apresentar vedações mecânicas, deslize os bucins com o assento
estacionário no lugar fora do eixo. Tenha cuidado para não danificar as faces de
vedação planas.

• Se a bomba possuir caixas de vedação com juntas, remova as porcas (355), bucim
(107), juntas (106), anéis de lanterna (105) e buchas da caixa de vedação (125).

2. Deslize o anel de desgaste de carcaça (103) para fora do impulsor e eixo.
3. Remova a parte rotativa de ambas as vedações.

Remova a luva do eixo

INFORMAÇÃO:
Não remova a luva do eixo opcional nas bombas do grupo S a menos que você deseja
substituí-la.

1. Remova a luva do eixo da seguinte maneira:
Ao remover a luva (126), use uma lixa bem fina para suavizar o eixo a fim de evitar
entortamento.

Grupo Instruções
S 1. Afrouxe a luva (126) com baixo calor, em cerca de 350–400°F

(177–222°C). Use uma vareta de temperatura ou outro dispositivo de
medição para monitorar a temperatura.

2. Aplique torque com uma chave de correia.
3. Deslize a luva cuidadosamente para fora do eixo.
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Grupo Instruções
M, L, XL 1. Afrouxe o parafuso de ajuste (222B) na porca da luva (124).

2. Use uma chave de correia ou de porca para desparafusar a porca da
luva (124).

3. Remova e descarte os anéis (497).
4. Deslize a luva (126) cuidadosamente para fora do eixo.
5. Remova e descarte a gaxeta da luva para o impulsor (428) situada na

extremidade da luva mais próxima ao impulsor.

Remova o impulsor

CUIDADO:
Não danifique a superfície do cubo do impulsor vedado por uma gaxeta de luva.

1. Siga um desses passos:

Grupo Instruções
S 1. Use alicates de anel de pressão para remover os anéis de retenção

(361H).
2. Empurre ou pressione o impulsor (101) para fora do eixo.
3. Remova a chaveta (178).
Consulte a seção Configuração de anel de retenção no capítulo Listas de
peças e diagramas de seções transversais para obter a ilustração da
configuração do anel de retenção do grupo S.

M, L, XL 1. Desenhe uma marca no eixo para indicar o local do cubo do impulsor.
2. Empurre ou pressione o impulsor (101) para fora do eixo.
3. Remova a chaveta (178).

Inspeções de pré-montagem
O-rings

Inspecione os o-ring (497) e substitua-os em caso de danos.

Anéis contra desgaste
Quando o desempenho hidráulico sofrer queda de desempenho significativo, troque os anéis
de desgaste de carcaça.
A folga radial original entre o impulsor e os anéis de desgaste de carcaça é mostrada em
Folga(s) radial(is) (página 69).

Anéis de desgaste do impulsor
Se a unidade possuir anéis de desgaste de impulsor (142) e for necessário substituir os anéis,
prossiga como especificado em Troca de anéis de desgaste do impulsor (página 69).

INFORMAÇÃO:
Se o impulsor foi fornecido sem os anéis de proteção de desgaste e o desgaste foi excessivo,
esses anéis podem ser então colocados. Em seguida, o impulsor deverá ser reusinado. Entre
em contato com o representante local da ITT para obter mais detalhes.

Gaxeta da junta de carcaça
Inspecione as gaxetas partidas (331). Se apresentarem rasgos ou outros danos, corte uma
nova gaxeta de 1/32 pol. (0,8 mm) sem amianto usando as recomendações abaixo. Use a
metade superior da carcaça como um modelo. Bata na face com um martelo macio. Isso vai
cortar a gaxeta contra a extremidade da carcaça. A gaxeta deve cobrir toda a superfície do
flange partido, especialmente ao redor das travas de anel de desgaste e a caixa de vedação.
Do contrário, ocorrerá vazamento interno de zonas de alta para baixa pressão na bomba.
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Os materiais de gaxeta a seguir são recomendados se gaxetas de substituição pré-cortadas
não estiverem disponíveis:

• JM - 961

• Resistente - Durlon

• Garlock Blue Guard 3000

• Armstrong - N8090

• Rodgers - D7031

Eixo
Verifique o eixo (122) em busca de desgaste para garantir que não haja dobras. Endireite ou
substitua o eixo conforme necessário. Assentos de mancal devem estar em perfeitas
condições. Verifique as chavetas em busca de rebarbas ou materiais externos.

Impulsor
Verifique o impulsor (101). Substitua o impulsor, caso alguma destas condições estiver
presente:

• Erosão excessiva, especialmente em palhetas de admissão

• Deterioração da superfície de conexão da gaxeta ao ponto que a gaxeta (428) não possa
vedar adequadamente

• Erosão excessiva de superfícies

Se o diâmetro do impulsor precisar ser cortado, certifique-se de que ele esteja dinamicamente
balanceado. Aplique um esmeril na parte externa das proteções perto da parte periférica para
corrigir o desequilíbrio.

Luva do eixo
A superfície da luva (126) na área da caixa de vedação deve ser lisa e livre de ranhuras. Se
houver ranhuras, substitua a luva do eixo. A ranhura do O-ring na extremidade da porca de
luva deve estar em boas condições. A extremidade do impulsor da luva deve estar em boas
condições para garantir que a gaxeta (428) se assente corretamente. A folga diamétrica
original entre a luva do eixo e a bucha da caixa de vedação é de 0,030–0,034" (0,76–0,86
mm). Se a folga tiver aumentado mais de 0,050–0,060" (1.27–1.5 mm), então a luva e,
possivelmente a bucha da caixa de vedação, deve ser trocada.

Mancais
Verifique os mancais de esfera (112 e 168) em busca de possíveis danos. Gire lentamente as
pistas e procure por pites ou áreas desgastadas nas esferas ou pistas.
Segure a pista interna e gire a pista externa. Se houver ruídos de contato ou o mancal tocar ou
entortar, substitua o mancal. Se houver desgaste aparente na pista, substitua o mancal.
Substitua os mancais de esfera que estejam desgastados, soltos, ásperos ou com ruídos
quando girados.

Selos
Verifique as vedações (332 e 333) em busca de danos, rachaduras, cortes, deformidades e
sinais de vazamento excessivo. Verifique a tampa da extremidade do mancal de impulso
(109A) em busca de sinais de vazamento e danos. Verifique se as graxeiras (113) ou respiros
de óleo (113A) (opcional de óleo) precisam de manutenção e substitua conforme necessário.

Geral
Limpe todas as peças antes de remontar. Isso é especialmente para ranhuras em O-rings,
superfícies de gaxeta, superfícies de conexão e áreas de mancal. Verifique se as superfícies
de roscas em pinos, parafusos, porcas, prisioneiros e gaxetas estão em boas condições.
Certifique-se de que os pinos antirrotação (445A) estejam firmemente pressionados nos anéis
de desgaste (103).
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Consulte a Manutenção do mancal (página 56) para obter mais informações sobre limpeza de
mancais.

Troca de anéis de desgaste do impulsor
1. Remova os anéis antigos:

a) Remova os três parafusos de ajuste eixo (320).
b) Puxe o anel (142) para fora do cubo do impulsor.

2. Limpe o cubo e empurre um novo anel (142).
3. Perfure e abra três orifícios com distância de 120° (1.600 mils) de distância com uma broca

de 7/32-pol. e um furador de 1/4-pol. 20NC em cada anel.
4. Insira os parafusos de ajuste.

Lembre-se de usar parafusos de ajuste de 5/16 pol. x 1/4 pol. de ponta cavada.
5. Aperte os parafusos e reforce levemente as roscas. Não use os orifícios existentes.

Folga(s) radial(is)

Folga radial entre anel de desgaste de carcaça e impulsor

1. Anel de desgaste da carcaça
2. Folga radial
3. Impulsor

Tabela 1: Folgas radiais por material
Grupo Tamanho da bomba Ferro e bronze Aço

S

2 x 3-11
3 x 4-10
4 x 6-9
4 x 6-11

4 x 6-11H
4 x 6-13

4 x 6-13H

0,005–0,007 pol.
(0,013–0,018 mm)

0,009–0,011 pol.
(0,022-0,028 mm)

M

4 x 6-15
6 x 8-11
6 x 8-14

6 x 8-14H
6 x 8-17
8 x 10-11
8 x 10-12
8 x 10-14

0,005–0,007 pol.
(0,013–0,018 mm)

0,009–0,011 pol.
(0,022-0,028 mm)
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Grupo Tamanho da bomba Ferro e bronze Aço

L

6 x 8-22
6 x 10-17
8 x 10-17

0,005–0,007 pol.
(0,013–0,018 mm)

0,009–0,011 pol.
(0,022-0,028 mm)

8 x 10-17H 0.0055–0.0075 pol.
(0,014-0,019 mm)

0.010–0.012 pol.
(0,025-0,030 mm)

8 x 10-21 0,005–0,007 pol.
(0,013–0,018 mm)

0,009–0,011 pol.
(0,022-0,028 mm)

10 x 12-12 0.0055–0.0075 pol.
(0,014-0,019 mm) 0.010–0.012 pol.

(0,025-0,030 mm)
10 x 12-14 0,005–0,007 pol.

(0,013–0,018 mm)

10 x 12-17 0.0065–0.0085 pol.
(0,017-0,022 mm)

0.011–0.013 pol.
(0,028-0,033 mm)

XL

10 x 12-12H
10 x 12-15

0.0055–0.0075 pol.
(0,014-0,019 mm)

0.010–0.012 pol.
(0,025-0,030 mm)

12 x 14-15 0.0065–0.0085 pol.
(0,017-0,022 mm)

0.011–0.013 pol.
(0,028-0,033 mm)

Remontagem
Instalar o impulsor

CUIDADO:
Verifique o magnetismo no eixo da bomba e desmagnetize o eixo se for detectada alguma
magnetização. A magnetização atrai objetos de ferro para o impulsor, vedante e mancais, o
que pode resultar na geração excessiva de calor, fagulhas e falhas prematuras.

INFORMAÇÃO:
Devem ser seguidos os procedimentos de definição da folga do anel de desgaste e do
impulsor. A definição incorreta da folga ou o não seguimento dos procedimentos adequados
pode resultar em faíscas, geração inesperada de calor e danos no equipamento.

1. Insira a chave (178) no eixo (122).
2. Determine o posicionamento correto do impulsor (101) no eixo (122).

Voltado para a extremidade de acoplamento do eixo, determine a rotação correta da
unidade.

3. Para bombas do grupo S, instale o anel de retenção (361H) na ranhura de retenção da
placa de entrada (extremidade de acoplamento).

4. Deslize o impulsor (101) no eixo e empurre o impulsor nivelado com o anel de retenção
(361H).

5. Se estiver reinstalando o eixo e o impulsor, alinhe o cubo do impulsor com a marca feita no
eixo durante a desmontagem.

6. Instale a luva do eixo.



Manutenção

Model 3410 Manual de instalação, operação e manutenção 71

Grupo da bomba Instruções
S 1. Instale o anel de retenção de forma que o lado cônico esteja voltado

para a placa de saída do eixo.
A pressão para dentro exercida pelo cone duplo centraliza automatica-
mente o impulsor e elimina a folga lateral.
A ranhura do anel de retenção de placa de saída (extremidade de
impulso) e o anel de retenção (361H) são cônicos.

2. Se a bomba não usa a luva opcional, então a tarefa está concluída. Se a
bomba usa a luva opcional, continue para concluir as etapas a seguir.

3. Certifique-se de que o eixo esteja livre de sujeira, graxa e compostos de
cola.

4. Aplique uma camada fina de Loctite 635 ou equivalente à área de luva
do eixo e dentro da luva.

5. Deslize a luva na extremidade do eixo de placa de saída e posicione a
luva firmemente contra o canto do eixo.

M, L, XL 1. Coloque a gaxeta da luva ao impulsor (428) no impulsor (101).
Certifique-se de que a gaxeta esteja alinhada com a chave (178).

2. Deslize a luva (126) sobre o eixo.
3. Deslize os anéis (497) no eixo esticando-os sobre a extremidade

rosqueada.
4. Usando uma chave de correia de porca redonda para apertar as porcas

de luva (124), ajustando o impulsor para o centro aproximado.
Não aperte o parafuso de ajuste. Você precisará ajustar o impulsor
novamente quando o elemento rotativo for colocado na carcaça.

7. Posicione os anéis de desgaste de carcaça (103) no impulsor.
Certifique-se de que os pinos antirrotação (445A) estejam colocados firmemente.

Montar o elemento giratório
1. Deslize a bucha da caixa de vedação (125) no eixo ou luva.

Unidades com vedações mecânicas não possuem uma bucha de caixa de vedação.
2. Se a unidade for equipada com vedações mecânicas, instale as vedações nesse

momento.
Consulte as instruções fornecidas pelo fabricante do vedante mecânico para obter mais
detalhes.

3. Deslize os defletores (123), tampas de extremidade de mancal (109) e gaxetas (360) no
eixo.

Instale os mancais
1. Aplique uma camada fina de óleo de máquina nos assentos do mancal no eixo.
2.

INFORMAÇÃO:
Existem vários métodos que podem ser usados para instalar os mancais. O método
recomendado é para usar um aquecedor de indução que aquece e desmagnetiza os
mancais. Os mancais podem aquecer e causar lesões.

Gire os mancais (112 e 168) no eixo batendo na pista interna com um martelo ou malho.
Mantenha o mancal sempre nivelado.

3. Depois que o mancal for girado no eixo, use uma luva de acionamento para pressionar ou
girar o mancal até ele entrar em contato com o canto do lado de vedação da placa de
entrada.
Certifique-se de que a luva entre em contato apenas com uma pista interna.

4. Para o mancal da placa de saída (impulso), instale um anel de retenção de mancal cônico
(361) na ranhura do anel de retenção na extremidade da placa de saída (impulso) do eixo
(122).

5. Deslize as carcaças do mancal (134) sobre os mancais.
6. Aperte os parafusos (371C) em duas etapas:

a) Usando um padrão de X, aperte os parafusos em 8 pés-lbs (11 Nm).
b) Novamente, usando um padrão de X, aperte os parafusos em 12 pés-lbs (16,3 Nm).
c) Repita essas etapas no lado oposto.
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Instalar o elemento giratório

INFORMAÇÃO:
Devem ser seguidos os procedimentos de definição da folga do anel de desgaste e do
impulsor. A definição incorreta da folga ou o não seguimento dos procedimentos adequados
pode resultar em faíscas, geração inesperada de calor e danos no equipamento.

1. Instale o elemento giratório na carcaça inferior com uma eslinga, guincho adequado ou
guindaste.
Certifique-se de que o anel de desgaste de carcaça (103) e os pinos antirrotação (445A) se
encaixem adequadamente nas ranhuras do anel de desgaste e ranhuras de pino.

2. Aperte ou afrouxe as porcas de luva com uma chave de correia conforme necessário para
centralizar o impulsor nos anéis de desgaste assentados.
Para grupos M, L e XL, aperte as porcas de luva (124) em 30 pés-lbs (40.7 Nm).

3. Aperte os parafusos de ajuste de porca de luva (222B).
Certifique-se de que as buchas da caixa de vedação (125) estejam devidamente alinhadas
nas caixas de vedação.

4. Aperte a carcaça do mancal na carcaça inferior em cada lado.
a) Instale e aperte os parafusos (372U) até estarem firmes.
b) Aperte os parafusos em cada lado a 40 pés-lbs (55 Nm).
c) Aperte cada lado a 59 pés-lbs (80 Nm).

Montar o caixa
Certifique-se de que as superfícies de conexão nas metades superior e inferior da carcaça
estejam limpas.
1. Instale a gaxeta (351).
2. Alinhe cuidadosamente e instale a carcaça superior usando um guindaste, guincho e

eslinga conectada aos olhais de içamento na carcaça superior.
3. Instale os pinos guia (496G).
4. Instale os parafusos (426) e porcas partidas (425) nos prisioneiros (356A) e aperte da

seguinte forma:
a) Usando um padrão X trabalhando de fora para dentro para os flanges, aperte as

porcas e os parafusos com o seguinte torque:

• Grupos S e M: 40 pés-lbs (55 Nm)

• Grupos L e XL: 60 pés-lbs (80 Nm)

b) Usando o mesmo padrão, aumente o torque para o seguinte:

• Grupos S e M: 90 pés-lbs (122 Nm)

• Grupos L e XL: 180 pés-lbs (245 Nm)

c) Usando o mesmo padrão, aperte novamente com o seguinte torque:

• Grupos S e M: 105 pés-lbs (142 Nm)

• Grupos L e XL: 255 pés-lbs (345 Nm)

d) Verifique novamente o torque em cada porca e parafuso.

Concluir a montagem
1. Instale a junta da caixa de vedação (106) e os anéis de lanterna (105).

Veja Efetuar a vedação do eixo com uma caixa de vedação com junta (página 43).
2. Instale o bucim da caixa de vedação (107) e as porcas (355).

Não aperte as porcas excessivamente com as mãos.
3. Ajuste os bucins.
4. Instale a almotolia (251) e bujões de drenagem se tiverem sido removidos.
Realize o seguinte conforme aplicável:

1. Lubrifique os mancais.
2. Alinhe a bomba e o acionador.
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3. Conecte o acoplamento.
4. Recoloque a proteção do acoplamento.
5. Recoloque o líquido de vedação.
6. Recoloque a tubulação de água de resfriamento.
7. Faça a escorva da bomba.
8. Inspecione após a partida.
9. Verifique as caixas de vedação.

Valores de torque dos parafusos - 3410 IOM
Tabela 2: Valores de torque dos parafusos (N-m)

da Goulds
Roscas secas Lub. Roscas Roscas secas Lub. Roscas

2210 2210 2239 2239
3/8" 12 (16) 6 (8) 36 (48) 18 (24)
7/16" 20 (28) 10 (14) 58 (78) 29 (39)
1/2" 30 (41) 15 (20) 90 (122) 44 (60)
9/16" 44 (60) 22 (30) 126 (170) 63 (85)
5/8" 60 (81) 30 (41) 175 (237) 87 (118)
3/4" 105 (142) 53 (72) 305 (414) 154 (209)
7/8" 170 (231) 85 (115) 495 (671) 248 (336)
1" 255 (346) 128 (174) 740 (1003) 371 (503)

Peças sobressalentes
Peças sobressalentes para serviços críticos

ITT recommends that you have spare parts available to insure against possible long and costly
downtime periods, especially on critical services.

Peça Notas
Elemento giratório Esse é um grupo de peças montadas que inclui um eixo,

impulsor, mancais, carcaças de mancal com vedações,
anéis de desgaste, buchas de caixas de vedação e todas
as peças rotativas, exceto o acoplamento.

Anel de lanterna e vedação da caixa de
vedação (se aplicável)

Um conjunto para cada caixa de vedação.

Vedações mecânicas (se aplicável) Uma vedação para cada caixa de vedação.

Peças sobressalentes recomendadas
Opcionalmente, você pode contar com as peças sobressalentes disponíveis que podem sofrer
desgaste e podem ser usadas conforme necessário.

Peça Notas
Vedação da caixa de vedação (se aplicável) Uma vedação para cada caixa de vedação.
Vedação mecânica (se aplicável) -
Luva de eixo (se aplicável) -
Mancais de esferas Uma de cada.
Anéis contra desgaste Para a carcaça e o impulsor.
Eixo No mínimo uma necessária.
Chave do impulsor -
Buchas da caixa de vedação (se aplicável) -

Pedido de peças
Pedidos de reparo serão processados com o mínimo de atraso se as seguintes direções forem
seguidas:

• Especifique o número de modelo, tamanho da bomba e número de série. Todas essas
informações podem ser obtidas na placa de identificação.
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• Liste de forma clara os nomes, úmeros de peça e materiais das peças necessárias. Esses
nomes e números devem corresponder àqueles no capítulo Lista de peças deste manual.

• Especifique o número das peças necessárias.

• Especifique as instruções de envio e cobrança.
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Solução de problemas

Solução de problemas
Sintoma Causa Reparo
A bomba não está trans-
ferindo líquido.

A bomba não foi escorvada. Ferre novamente a bomba e verifique se a bomba e a
linha de sucção estão cheias de líquido.

A bomba perdeu a escorva. Verifique se há vazamentos nas conexões e juntas de
tubos de sucção. Ventile a carcaça para remover o ar
acumulado. Verifique o vedante mecânico ou vedação.

O impulsor está obstruído. Inverta o funcionamento da bomba para limpar o impul-
sor.

O impulsor está solto no eixo. Verifique a chave, contraporca e parafusos de ajuste.
O eixo está girando na direção errada. Altere a rotação. A rotação deve coincidir com a seta na

caixa do mancal ou na carcaça da bomba.
O eixo não gira de forma nenhuma. Verifique as chaves de alimentação, acoplamento, eixo

de linha e eixo.
A abertura da válvula inferior ou do tubo
de sucção não está submersa o suficiente.

Consulte um representante da ITT para obter a profundi-
dade de imersão adequada. Use um defletor para
eliminar turbilhões.

A altura de sucção está muito elevada. Verifique se há obstruções na admissão e certifique-se
de que as válvulas de sucção estão abertas. Verifique se
há perdas de fricção de tubo. Use um aspirador ou
medidor de composto para verificar a NPSH disponível.

A velocidade do motor é demasiado baixa. Certifique-se de que a fiação do motor esteja correta e
receba toda a tensão ou que a turbina receba a pressão
de vapor completa. O motor pode ter uma fase aberta.

A cabeça estática do sistema é muito alta. Verifique com a ITT Para determinar se um impulsor
grande pode ser usado. Do contrário, corte perdas de
tubo, aumente a velocidade ou ambos. Não sobrecarre-
gue o acionador.

A cabeça de descarga ou do sistema é
muito alta.

Verifique se há perdas de fricção de tubo e se as
válvulas estão excessivamente abertas. A condição
pode ser corrigida para tubulações maiores.
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Sintoma Causa Reparo
A bomba não está trans-
ferindo líquido ou pressão
suficiente.

A tubulação de sucção possui vazamentos
de ar.

Verifique se há vazamentos e bolhas de ar na tubulação
de sucção.

A caixa de vedação tem vazamentos de
ar.

Verifique a vedação ou vedante e substitua se necessá-
rio. Verifique se a quantidade de lubrificação está
correta.

A velocidade do motor é demasiado baixa. Certifique-se de que a fiação do motor esteja correta e
receba toda a tensão ou que a turbina receba a pressão
de vapor completa. O motor pode ter uma fase aberta.

A cabeça de descarga está excessiva-
mente alta.

Verifique se há perdas de fricção de tubo e se as
válvulas estão excessivamente abertas. A condição
pode ser corrigida para tubulações maiores.

A altura de sucção está muito elevada. Verifique se há obstruções na admissão e certifique-se
de que as válvulas de sucção estão abertas. Verifique se
há perdas de fricção de tubo. Use um aspirador ou
medidor de composto para verificar a NPSH disponível.

O impulsor está obstruído. Inverta o funcionamento da bomba para limpar o impul-
sor.

A quantidade disponível de NPSH não é
suficiente.

1. Aumente a cabeça de sucção positiva diminuindo a
bomba ou aumentando o tamanho das conexões e
tubo de sucção.

2. Realize o subresfriamento da tubulação de sucção
na admissão para diminuir a temperatura do líquido
que entra na bomba.

3. Pressurize o vaso de sucção.
O impulsor ou os anéis de desgaste estão
desgastados ou quebrados.

Inspecione o impulsor e anéis de desgaste e substitua
no caso de qualquer uma das condições a seguir
estarem presentes.

• O impulsor ou os anéis de desgaste estão danifica-
dos.

• As seções de palheta apresentam erosão grave.
• A folga do anel de desgaste é três vezes àquela da

normal.
A válvula de pé é muito pequena ou
parcialmente obstruída.

Verifique a válvula e substitua pelo tamanho correto, se
necessário.

A admissão de sucção não está submersa
fundo o bastante.

Se a admissão não puder ser abaixada ou se o problema
persistir após a admissão ser abaixada, amarre uma
placa ao tubo de sucção. O quadro será sugado para as
extremidades e diminuirá o vórtice.

O eixo está girando na direção errada. Altere a rotação. A rotação deve coincidir com a seta na
caixa do mancal ou na carcaça da bomba.

A cabeça estática do sistema é muito alta. Verifique com a ITT Para determinar se um impulsor
grande pode ser usado. Do contrário, é possível cortar
perdas de tubo, aumente a velocidade ou ambos. Não
sobrecarregue o acionador.

O vedante mecânico está gasto ou que-
brado.

Repare ou substitua o vedante, se necessário.

As passagens do líquido estão obstruídas. Certifique-se de que as válvulas de descarga e sucção
estejam totalmente abertas. Desmonte a bomba e inspe-
cione as passagens e a carcaça. Remova a obstrução.

Ar ou gases estão presos nos líquidos. Consulte a ITT.
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Sintoma Causa Reparo
A bomba entra em opera-
ção e, em seguida, pára
de bombear.

A altura de sucção está muito elevada. Verifique se há obstruções na admissão e certifique-se
de que as válvulas de sucção estão abertas. Verifique se
há perdas de fricção de tubo. Use um aspirador ou
medidor de composto para verificar a NPSH disponível.

O impulsor está obstruído. Inverta o funcionamento da bomba para limpar o impul-
sor.

A tubulação de sucção possui vazamentos
de ar.

Verifique se há vazamentos e bolhas de ar na tubulação
de sucção.

A caixa de vedação tem vazamentos de
ar.

Verifique a vedação ou vedante e substitua se necessá-
rio. Verifique se a quantidade de lubrificação está
correta.

Não há uma cabeça de sucção suficiente
para líquidos quentes ou voláteis.

Consulte a ITT para aumentar a cabeça de sucção.

A abertura da válvula inferior ou do tubo
de sucção não está submersa o suficiente.

Consulte um representante da ITT para obter a profundi-
dade de imersão adequada. Use um defletor para
eliminar turbilhões.

Ar ou gases estão presos nos líquidos. Consulte a ITT.
A gaxeta de carcaça está danificada. Verifique as gaexetas e substitua se necessário.

Os mancais estão traba-
lhando muito aquecidos.

O eixo está torcido. Endireite o eixo ou substitua se necessário.
Os mancais estão desgastados ou lubrifi-
cados incorretamente.

Inspecione os mancais e realize a troca se necessário.

Há uma tensão de tubo excessiva na
carcaça da bomba.

Diminua a tensão e verifique o alinhamento. Consulte a
ITT se necessário.

A bomba e o acionador não estão correta-
mente alinhados.

Realinhe a bomba e o acionador.

A lubrificação não foi aplicada corretamen-
te.

Verifique o lubrificante com relação à compatibilidade e
ao nível.

A lubrificação não está devidamente res-
friada.

Verifique o sistema de resfriamento.

A bomba está barulhenta
ou apresenta vibrações.

A bomba e o acionador não estão correta-
mente alinhados.

Realinhe a bomba e o acionador.

O impulsor está parcialmente obstruído. Inverta o funcionamento da bomba para limpar o impul-
sor.

O impulsor ou o eixo está quebrado ou
curvado.

Substitua o impulsor ou o eixo, se necessário.

A fundação não está rígida. Aperte os parafusos de fixação da bomba e do motor ou
ajuste os suportes.

Os mancais estão gastos. Substitua os mancais.
Peças giratórias apresentam dobras. Verifique se as peças de desgaste internas possuem as

folgas corretas.
A bomba está em cavitação. Localize e corrija o problema do sistema.

A bomba vaza excessiva-
mente na caixa de veda-
ção.

O eixo está torcido. Endireite o eixo ou substitua se necessário.
A bomba e o acionador não estão correta-
mente alinhados.

Realinhe a bomba e o acionador.

Os mancais estão desgastados ou lubrifi-
cados incorretamente.

Inspecione os mancais e realize a troca se necessário.

A caixa de espanque está
sobreaquecida.

A caixa de vedação tem vazamentos de
ar.

Verifique a vedação ou vedante e substitua se necessá-
rio. Verifique se a quantidade de lubrificação está
correta.

A caixa de vedação está vedada incorreta-
mente.

Verifique a junta e refaça a vedação da caixa de
vedação. Se a vedação estiver muito firme, tente liberar
a pressão de bucim e apertar novamente.

O vedante mecânico ou a vedação incor-
reta foi instalada.

Consulte a ITT.

A vedação mecânica está danificando. Inspecione e troque o vedante mecânico, se necessário.
Consulte a ITT.

A luva do eixo está estriada. Usine ou substitua a luva do eixo, se necessário.
A vedação está muito apertada ou o ve-
dante mecânico não está ajustado correta-
mente.

Verifique e ajuste a vedação. Substitua todas as peças,
se necessário. Ajuste os vedantes mecânicos. Consulte
as instruções fornecidas pelo fabricante do vedante ou
consulte a ITT.
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Sintoma Causa Reparo
O motor requer energia
em demasia.

A pressão de descarga caiu a um valor
inferior ao ponto nominal e está bombean-
do muito líquido.

Instale uma válvula de estrangulamento. Se isso não
ajudar, então retifique o diâmetro do impulsor.
Se isso não ajudar, então consulte um representante da
ITT.

O líquido é mais pesado que o esperado. Verifique a viscosidade e o peso específicos.
O eixo está girando na direção errada. Altere a rotação. A rotação deve coincidir com a seta na

caixa do mancal ou na carcaça da bomba.
O impulsor está danificado. Inspecione o impulsor e o substitua se necessário.
Peças giratórias apresentam dobras. Verifique se as peças de desgaste internas possuem as

folgas corretas.
O eixo está torcido. Endireite o eixo ou substitua se necessário.
A velocidade do motor é demasiado alta. Verifique a tensão do motor ou a pressão do vapor

recebida pelas turbinas. Certifique-se de que a velocida-
de do motor corresponda à velocidade na placa de
identificação.

A caixa de vedação está vedada incorreta-
mente.

Verifique a junta e refaça a vedação da caixa de
vedação. Se a vedação estiver muito firme, tente liberar
a pressão de bucim e apertar novamente.

Os mancais estão desgastados ou lubrifi-
cados incorretamente.

Inspecione os mancais e realize a troca se necessário.

As folgas de desgaste entre os anéis de
desgaste estão incorretas.

Verifique se as folgas estão adequadas. Substitua os
anéis de desgaste de impulsor ou carcaça se necessá-
rio.

Há uma tensão de tubo excessiva na
carcaça da bomba.

Diminua a tensão e verifique o alinhamento. Consulte a
ITT se necessário.

A quantidade disponível de NPSH não é
suficiente.

1. Aumente a cabeça de sucção positiva diminuindo a
bomba ou aumentando o tamanho das conexões e
tubo de sucção.

2. Realize o subresfriamento da tubulação de sucção
na admissão para diminuir a temperatura do líquido
que entra na bomba.

3. Pressurize o vaso de sucção.
A bomba e o acionador não estão alinha-
dos.

Realinhe a bomba e o acionador.

A admissão de sucção não está submersa
fundo o bastante.

Se a admissão não puder ser abaixada ou se o problema
persistir após a admissão ser abaixada, amarre uma
placa ao tubo de sucção. O quadro será sugado para as
extremidades e diminuirá o vórtice.

A carcaça está distorcida devido a tensões
excessivas da tubulação de descarga e
sucção.

Verifique o alinhamento. Examine o atrito da bomba
entre o impulsor e a carcaça. Substitua as peças
danificadas e refaça a tubulação.

Os elementos giram com
dificuldade ou possuem
um atrito.

O eixo está torcido. Endireite o eixo ou substitua se necessário.
As folgas de desgaste entre os anéis de
desgaste estão incorretas.

Verifique se as folgas estão adequadas. Substitua os
anéis de desgaste de impulsor ou carcaça se necessá-
rio.

Há uma tensão de tubo excessiva na
carcaça da bomba.

Diminua a tensão e verifique o alinhamento. Consulte a
ITT se necessário.

Há um desgaste excessivo nos anéis de
desgaste do impulsor ou eixo.

Inspecione os mancais e elemento rotativos. Substitua
as peças danificadas ou gastas, se necessário.

Há sujeira no anel de carcaça ou entre os
anéis de desgaste de impulsor e carcaça.

Limpe e inspecione os anéis de desgaste. Substitua as
peças danificadas ou gastas, se necessário. Isole e
alivie a fonte de sujeira.
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Listagens de peças e diagramas de seção
transversal

Desenhos
Vista explodida
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Configuração de anel de retenção

Lista de peças
Item Quantidade

por bomba
Nome da peça Fixação de

bronze
Tudo ferro Elemento

rotativo em
ferro/316

Tudo 316SS

100 1 upper
1 inferior

Carcaça 1003 - A743 CF-8M

101 1 Impulsor 1179 1000 316
102 2 Tubulação de vedação (opcional) Latão Aço 316
103 2 Anel de desgaste da carcaça 1618 1000 1071
105 2 Anel de lanterna PTFE preenchido com vidro
106 1 conjunto Vedante da caixa de espanque Quadrada sem amianto (grupos S e M formados em matriz)
107 2 Bucim da caixa de vedação AISI 316
109 2 Tampa da extremidade do mancal 1000
109A 1 Tampa da extremidade do mancal

de impulso
Aço

112 1 Mancal de esfera de impulso Aço
113 2 Lubrifique o ajuste com graxa Aço
113A 2 Respiro (apenas lubrificação a

óleo)
Aço

122 1 Eixo AISI 4140
123 1 Defletor (opcional) Plástico laminado
124 1 Porca de luva (M, L e XL apenas) 1618 1000 1071
125 2 Buchas da caixa de empanque 316
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Item Quantidade
por bomba

Nome da peça Fixação de
bronze

Tudo ferro Elemento
rotativo em
ferro/316

Tudo 316SS

126 2 Manga de eixo (opcional no grupo
S)

1618 1000 316

134 2 Carcaça do mancal 1000
142 2 Anel de desgaste do impulsor 1618 1000 316
168 1 Mancal de esfera de acoplamento Aço
178 1 Chave do impulsor AISI 1018
222B 4 Parafusos de ajuste de porca de

luva
Aço

250 2 Bucim de vedação mecânica
(STD nivelado)

1179 1003 1002 316

2 Bucim de vedação mecânica (FL-
VT-DR, opcional)

Aço

251 2 Almotolia de indicação (lubrifica-
ção de óleo opcional)

Vidro e metal branco

317 2 Vedação mecânica de impulso
(opcional)

Aço

317A 1 Vedação mecânica radial (opcio-
nal)

Aço

320 6 Parafuso de ajuste de retenção
(para um anel de desgaste de
impulsor opcional)

303 SS

332 1 Graxa de placa de saída de veda-
ção de óleo

Borracha Buna

332A 1 Vedante em labirinto, externo (op-
cional)

Aço

333 1 Vedação de óleo - interno, graxa Borracha Buna
333A 1 Vedante em labirinto, interno (op-

cional)
Aço

351 1 Gaxeta de carcaça partida 1/32 pol. sem amianto
353 4 Prisioneiros do bucim 316
353B 2 Parafuso de cabeça sextavada

com bucim de vedação mecânica
em ferro fundido

Aço

4 Parafuso de cabeça sextavada
com bucim de vedação mecânica
em aço

Aço

355 4 Porca sextavada de prisioneiro do
bucim

304

356A 4 Prisioneiro partido de carcaça Aço
360 2 Gaxeta, tampa de extremidade

para carcaça do mancal
Papel Kraft

360Q 8 Gaxeta, bucim para caixa Sem amianto
361 1 Anel de retenção de mancal de

impulso
Aço

361H 2 Anel de retenção de impulsor
(apenas grupo S)

Aço Aço inoxidável

371C 8 Parafuso de tampa sextavado Aço
372U 4 Parafuso de tampa sextavado Aço
418 2 Parafuso de tampa sextavado

(elevação de carcaça)
Aço

425 4 Porcas sextavadas partidas Aço
426 Varia Parafuso de tampa sextavado

(partido)
Aço

428 2 Gaxeta, luva para impulsor (M, L
e XL apenas)

1/32 pol. sem amianto

445A 2 Pino antirrotação, anel de des-
gaste de caixa

AISI 420 AISI 316

469G 2 Pino cônico com porca sextavada Aço
494 2 Conjunto de resfriamento (opcio-

nal)
Tubo de cobre de conexão

497 2 Anel de porca de luva (M, L e XL
apenas)

Borracha Buna
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Materiais de construção

Código Especificação
1000 Ferro fundido - ASTM A48 Classe 25B
1003 Ferro fundido - ASTM A48 Classe 30B
1179 Bronze - ASTM B584-UNS C87600
304 Inoxidável -- ASTM A276 tipo 304
AISI 1018 ASTM A108, classificação 1018 -B1112
AISI 420 ASTM A276, tipo 420
AISI 4140 ASTM A322, classificação 4140
1618 Bronze -ASTM B584 liga C80500
1071 Nitronic 60 - ASTM A743 classificação CF10SMnN
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