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1 Generalidades

1.1 Sobre a documentação

O manual de operação presente descreve a montagem, a operação e a ma-
nutenção do seguinte aparelho:

Bomba de roda dentada KF 2,5 - 630 + Acoplamento magnético MINEX®
-S
O aparelho é fabricado em diferentes versões. Qual a versão existente em
caso individual pode ser verificada na placa de identificação no aparelho.

Esse manual de operação faz parte do aparelho e deve ser guardado nas
proximidades imediatas do aparelho para acesso do pessoal a qualquer mo-
mento.

No caso de questões sobre este manual de operações, dirija-se, por favor,
ao fabricante.

1.2 Endereço do fabricante

KRACHT GmbH

Gewerbestraße 20

DE 58791 Werdohl

Tel: +49 2392 935-0

Fax: +49 2392 935-209

E-mail: info@kracht.eu

Web: www.kracht.eu

1.3 Documentos também válidos

1. KRACHT GmbH, DE 58791 Werdohl
○ Desenho de construção com dimensões de montagem do acopla-

mento magnético
2. KTR Kupplungstechnik GmbH, DE 48407 Rheine

○ KTR-N 46510: instruções de operação/montagem acoplamento
magnético

○ KTR-N 41010: Instrução de montagem suporte da bomba

Excertos desse documento estão incluídos neste Manual de Operação.

Os documentos originais podem ser solicitados, quando necessário, junto ao
fabricante correspondente.
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1.4 Simbólico

 PERIGO
Identificação de um perigo iminente, que podem ter como consequência
morte ou lesões corporais sérias, quando não puder ser evitado.

 ADVERTÊNCIA
Identificação de um perigo possível com risco médio, que podem ter como
consequência morte ou lesões corporais sérias, quando não puder ser evi-
tado.

 CUIDADO
Identificação de um perigo com baixo risco, que podem ter como conse-
quência lesões corporais leves ou médios, quando não puder ser evitado.

 ATENÇÃO
Identificação dos avisos para evitar danos materiais.

Identificação de avisos de segurança básicos. Se estes avisos não forem
observados, a consequência podem ser riscos para pessoas e aparelho.

Identificação de dicas especiais para os utilizadores e outras informações
especialmente úteis ou importantes.

Bomba de roda dentada KF 2,5 - 630 + Acoplamento magnético MINEX® -
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2 Segurança

2.1 Uso conforme o especificado

1. O aparelho é previsto para o funcionamento com líquidos. Uma moci-
mentação a seco não é permitida.

2. O aparelho somente deve ser operado completamente enchido.
O líquido deve ser compatível com os materais utilizados no aparelho.
Além disso, é necessária competência química. Cuidado no caso de
óxido de etileno ou outros materiais catalíticos ou de reação exotérmica
ou que sofram autodecomposição. Em caso de dúvida, consultar o fa-
bricante.

3. O aparelho somente deve ser utilizado em atmosfera industrial usual.
Quando da presença de materiais agressivos no ar, deve ser sempre
consultado o fabricante.

4. A operação do aparelho somente é permitida observando-se esse ma-
nual de operação e os documentos também válidos.
Condições operacionais divergentes necessitam a autorização expres-
sa do fabricante.

5. No caso de uso não conforme o especificado do aparelho, é extinta
qualquer prestação de garantia.

2.2 Qualificação pessoal e treinamento

O pessoal, que for encarregado com a montagem, operação e conservação
do aparelho, deve apresentar a qualificação necessária. Isto pode ocorrer
através de treinamento ou instruções correspondentes. Ao pessoal deve ser
conhecido o conteúdo da instrução de operações presente.

Ler o manual de operação completo antes do uso do aparelho.
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2.3 Avisos de segurança básicos

1. Observar as normas existentes para a prevenção de acidentes e se-
gurança no local de trabalho, assim como as normas internas da
empresa operadora.

2. Observar a maior limpeza possível.
3. Utilizar equipamento de proteção individual adequado.
4. Placas de identificação ou demais avisos sobre o aparelho não devem

ser removidos ou tornados ilegíveis, respect., tornados irreconhecíveis.
5. Não executar nenhuma modificação técnica no aparelho.
6. Efetuar manutenção e limpar o aparelho regularmente.
7. Somente utilizar as peças de reposição liberadas pelo fabricante.

2.4 Perigos básicos

 PERIGO
Líquidos perigosos!
Perigo de vida quando da manipulação com líquidos perigosos.
1. Observar as fichas de dados de segurança e normas para a manipu-

lação de líquidos perigosos.
2. Os líquidos perigosos devem ser coletados e descartados, de maneira

que não resulte nenhum risco para pessoas e meio ambiente.

 PERIGO
Peças em rotação!
Perigo de vida devido a pegar ou enrolar partes do corpo, cabelos ou peças
de roupa.
1. Antes de todos os trabalhos desenergizar e despressurizar os aciona-

mentos presentes.
2. Prevenir de maneira segura o rearranque durante os trabalhos.

 PERIGO
Peças em rotação!
Perigo de vida devido a pegar ou enrolar partes do corpo, cabelos ou peças
de roupa.
1. Tomar medidas contra toque inadvertido de peças rotativas.
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 ADVERTÊNCIA
Peças em rotação!
Perigo de ferimentos devido a peças ejetadas.
1. Encaixar as peças rotativas, de forma a não haver perigo devido a pe-

ças projetadas, em caso de rutura ou falha de funcionamento.

 ADVERTÊNCIA
Falha de peças portadoras de pressão devido a sobrecarga!
Perigo de ferimentos devido a peças ejetadas.
Perigo de ferimentos devido a líquido respingado.
1. Antes de todos os trabalhos, despressurizar o aparelho e todos os con-

dutores de conexões.
2. Prevenir com segurança a repressurização durante os trabalhos.

 ADVERTÊNCIA
Falha de peças portadoras de pressão devido a sobrecarga!
Perigo de ferimentos devido a peças ejetadas.
Perigo de ferimentos devido a líquido respingado.
1. Apenas devem ser utilizadas conexões e condutas que são licenciadas

para o intervalo de pressão a ser esperado.
2. Evitar com segurança um excesso das pressões admissíveis, p.ex.,

através do emprego de válvulas limitadoras de pressão ou discos de
ruptura.

3. As tubulações devem ser assentadas de maneira que também durante
o funcionamento nenhum tensionamento, p.ex., através de alterações
de comprimento devido a oscilações de temperatura, possam ser trans-
feridos para o aparelho.

 ADVERTÊNCIA
Falha de peças portadoras de pressão devido a sobrecarga!
Perigo de ferimentos devido a peças ejetadas.
Perigo de ferimentos devido a líquido respingado.
1. Não operar o aparelho contra dispositivos de bloqueio fechados.
2. Não operar o aparelho na direção de rotação incorreta.
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2.5 Perigos especiais

 PERIGO
Campo magnético forte
Para pessoas com marca-passos cardíaco existe perigo de vida.
1. Manter em relação as peças individuais não montadas do acoplamento

magnético uma distância de segurança de, no mín., 2 m.
2. Para acoplamentos montados com rotores magnéticos orientados

axialmente entre si e carcaças de acoplamento envolventes (suportes
de bomba), manter uma distância de segurança de, no mín., 0,5 m.

 ADVERTÊNCIA
Campo magnético forte
Perigo de ferimentos devido a puxamento incontrolado mútuo de peças
magnéticas ou magnetizáveis.
1. Em todos os trabalhos, levar em consideração as forças magnéticas

que ocorrem, especialmente no perímetro de 0,5 m ao redor do aco-
plamento magnético.

 ATENÇÃO
Campo magnético forte
Suportes de dados magnéticos (disquetes, cartões de crédito etc.) podem
ser danificados ou deletados por campos magnéticos.
1. Manter uma distância mínima de 1 m em relação ao campo magnético.

2.6 Placas no aparelho

Campo magnético

Nenhuma entrada para pessoas com marca-passos cardíaco ou
desfibriladores implantados

Aterramento
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3 Descrição do aparelho

3.1 Princípio de funcionamento

As bombas da série KF/KFF são bombas de roda dentada externa que tra-
balham conforme o princípio do dispositivo de deslocamento.

S = Conexão de aspiração
P = Conexão de pressão

Duas rodas dentadas que estão engrenadas entre si, ocasionam ao girar um
aumento de volume através da abertura das lacunas de dentes no lado as-
pirante (S), de maneira que o fluído possa fluir e, simultaneamente, no lado
premente (P), devido à imersão dos dentes na lacunas de dentes preenchi-
das, seja forçado um volume correspondente. O transporte de líquido ocorre
através do arraste nas lacunas de dentes ao longo das paredes da câmara
da roda. Por volta da roda é deslocado o denominado volume transportado
geométrico Vg. Um valor que, para a identificação do tamanho da bomba, é
denominado como volume nominal Vgn na documentação técnica.

A quantidade real de líquido transportada não corresponde ao valor teórico,
ela é reduzida por perdas devido às folgas necessárias. As perdas são re-
duzidas, o quanto menor for a pressão de serviço e o quanto maior for a
viscosidade do fluído.

Bombas de engrenagem são auto-aspirantes em amplos limites. O processo
de deslocamento descrito ocorre primeiramente sem pressurização marcan-
te. Somente após a especificação de sobrecargas externas, p.ex., através
de alturas de transporte, resistências de fluxo, elementos de condutores, etc.,
ajusta-se a pressão de serviço necessária para sobrepor-se a essas resis-
tências.

Como é usual no caso das bombas não compensadas na folga axial, a folga
lateral entre a superfície da roda dentada e frontal é ajustada de maneira que
a pressão de serviço permitida é seguramente dominada.

O mancal e a vedação de eixo do aparelho são lubrificados pelo fluído. Se o
fluído contém componentes abrasivos, a vida útil do aparelho será reduzida.

Bomba de roda dentada KF 2,5 - 630 + Acoplamento magnético MINEX® -
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O compartimento de vedação de eixo está ligado com o lado aspirante o
aparelho. A pressão originada na vedação do eixo corresponde assim a
pressão na conexão de aspiração do aparelho.

Acoplamento magnético
Modelos com acoplamento magnético são empregados quando for exigida
estanquidade absoluta na vedação do eixo ou existir um funcionamento com
pressão prévia no lado da aspiração. O acoplamento magnético é livre de
fugas dentro dos limites técnicos permitidos.

No caso desse acoplamento magnético, o rotor externo está colocado sobre
o eixo do motor e o rotor interno sobre o eixo da bomba. O torque é transferido
pelas forças magnéticas entre rotor externo e interno. Entre os dois rotores
se encontra o canister, que veda hermeticamente a bomba.

O aparelho pode ser empregado em operação de vácuo, p.ex., para o en-
chimento de líquido de freios, com o qual será impedida de maneira segura
uma penetração de ar no sistema. Também no caso de operação em siste-
mas fechados com pressão prévia no lado da aspiração é assegurado um
funcionamento livre de fugas.

No caso de modelos com lavagem, é prevista uma lavagem forçada interna
do rotor interno pelo agente de transporte para a eliminação contínua do calor
formado no entreferro. O acoplamento magnético é refrigerado por uma cor-
rente parcial do agente de transporte.

Circuito de refrigeração

S = Conexão de aspiração
P = Conexão de pressão

Bomba de roda dentada KF 2,5 - 630 + Acoplamento magnético MINEX® -
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3.2 Modelos possíveis

Bomba de roda dentada com tampa de fecho

Padrão

Bomba de engrenagem com válvula limitadora de pressão

As válvulas limitadoras de pressão diretamente
montadas da série "D" servem exclusivamente
para a proteção da bomba de roda dentada e so-
mente devem acionar por um curto período de
tempo. Uma resposta contínua da válvula pode
destruir a bomba de roda dentada por supera-
quecimento.

Bomba de roda dentada KF 2,5 - 630 + Acoplamento magnético MINEX® -
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3.3 Princípio de construção

3.3.1 KF 2,5 - 630 R/L (com tampa de fecho) + Acoplamento magnético

Legenda
1. Tampa de fecho 10. Rotor interno
2. Anel em O 11. Rotor externo
3. Roda do eixo 12. Suporte de bomba
4. Roda de pino 13. Cubo do flange
5. Carcaça 14. Caníster
6. Bucha de mancal 15. Anel em O
7. Reservatório 16. Anel em O
8. Anel de segurança 17. Injetora
9. Flange de adaptação (Somente no caso de modelo com lavagem.)

Bomba de roda dentada KF 2,5 - 630 + Acoplamento magnético MINEX® -
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3.3.2 KF 2,5 - 630 R/L - D (com válvula limitadora de pressão) + Acoplamento magnético

Legenda
1. Tampa da válvula 13. Cubo do flange
2. Anel em O 14. Caníster
3. Roda do eixo 15. Anel em O
4. Roda de pino 16. Anel em O
5. Carcaça 17. Injetora
6. Bucha de mancal (Somente no caso de modelo com lavagem.)
7. Reservatório 18. Parafuso de ajuste
8. Anel de segurança 19. Porca sextavada
9. Flange de adaptação 20. Parafuso de segurança

10. Rotor interno 21. Anel em O
11. Rotor externo 22. Mola de pressão
12. Suporte de bomba 23. Cone de válvula

Bomba de roda dentada KF 2,5 - 630 + Acoplamento magnético MINEX® -
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3.4 Direcção de rotação e transporte

Em relação à direcção de rotação e transporte das bombas de rodas den-
tadas externas, são válidos, no caso de conexões de bomba localizadas
debaixo do eixo de accionamento, as seguintes definições:
No caso de visualização pela extremi-
dade do eixo da bomba, a direcção de
transporte é da esquerda para da di-
reita, quando o eixo movimenta- se
girandoà direita.

No caso de visualização pela ex-
tremidade do eixo da bomba, a
direção de transporte é da direita
para a esquerda, quando o eixo
movimenta-se girando à esquer-
da.

Bomba de roda dentada com tampa de fecho

S = Conexão de aspiração
P = Conexão de pressão

Bomba de engrenagem com válvula limitadora de pressão

S = Conexão de aspiração
P = Conexão de pressão

A direção de rotação é indicada através da seta dobrada.

A direção de transporte é indicada através da seta reta.

Bomba de roda dentada KF 2,5 - 630 + Acoplamento magnético MINEX® -
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Símbolo hidráulico Fixação de flange
Bomba de roda dentada com tampa de fecho

KF . RG KF . LG
Bomba de engrenagem com válvula limitadora de pressão

KF . RG. .-D. KF . LG. .-D.

Bomba de roda dentada KF 2,5 - 630 + Acoplamento magnético MINEX® -
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3.5 Código de tipo

Exemplo de pedido KF 2,5 - 630 + MINEX® -S
Código de tipo Bomba de roda dentada Código de tipo Acoplamento magnético

KF 40 R G 15 /... - D 15 - ... + MSC75 - A 2 - ...
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Esclarecimento código de tipo KF 2,5 - 630 + MINEX® -S
1. Nome do produto
2. Grandeza nominal

Vgn

Tamanho 1: 2,5; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25
Tamanho 2: 32; 40; 50; 63; 80
Tamanho 3: 100; 112; 125; 150; 180; 200
Tamanho 4: 250; 315; 400; 500; 630

3. Direcção de rotação
R À direita L À esquerda

4. Tipo de fixação
G Flange DIN com mancal de guarda

5. Tipo de vedação

10
Acoplamento magnético sem
bobina
Anel em O EPDM

25
Acoplamento magnético com
bobina
Anel em O CR

11
Acoplamento magnético sem
bobina
Anel em O FKM

27
Acoplamento magnético com
bobina
Anel em O HNBR

12
Acoplamento magnético sem
bobina
Anel em O CR

28
Acoplamento magnético com
bobina
Anel em O EPDM

15
Acoplamento magnético com
bobina
Anel em O FKM

29

Acoplamento magnético com
bobina
Anel em O FEP com núcleo de
FKM

16
Acoplamento magnético sem
bobina
Anel em O HNBR

41
Acoplamento magnético sem
bobina
Anel em O NBR

21

Acoplamento magnético sem
bobina
Anel em O FEP com núcleo de
FKM

43

Acoplamento magnético com
bobina
Anel em O FKM (Temperatura
baixa)

6. Número especial para modelos especiais
Ver secção 3.6 “Números especiais importantes”
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Esclarecimento código de tipo KF 2,5 - 630 + MINEX® -S
7. Válvula limitadora de pressão

Sem informação Com tampa de fecho
D 15 Ajustável de 0 - 15 bar D 25 Ajustável de 15 - 25 bar

8. Material de carcaça e tampa
Sem informação EN-GJL-250 (GG-25)

GJS EN-GJS-400-15 (GGG-40)
9. Tamanho do acoplamento magnético

KRACHT
MSA46 MSC110
MSA60 MSC135
MSB60 MSD135
MSB75 MSD165
MSC75 MSE165
MSB110

10. Temperatura operacional máxima acoplamento magnético
A 150 °C B 300 °C

11. Intervalo de pressão acoplamento magnético
1 16 bar 3 40 bar
2 25 bar 4 60 bar

12. Dados adicionais acoplamento magnético

Bomba de roda dentada KF 2,5 - 630 + Acoplamento magnético MINEX® -
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3.6 Números especiais importantes

Número especial Descrição

158
Conexão da carcaça:
KF 2,5 - 12: Conexão de flange SAE 3/4"
KF 16 - 25: Conexão de flange SAE 1"

197 Modelo de ruído otimizado para óleos contendo ar (1)

232

Conexão da carcaça:
KF 50 - 80: Conexão de flange SAE 2"
KF 100 - 112: Conexão de flange SAE 2 1/2"
KF 125 - 150: Conexão de flange SAE 3"
KF 180 - 200: Conexão de flange SAE 3 1/2"

273 Modelo de ruído otimizado para óleos contendo ar (1) (197)
Rolamento de metal branco, Δpmáx = 10 bar

317
Modelo de ruído otimizado para óleos contendo ar (1) (197)
Mancal deslizante de material plástico Iglidur® X (Isento de metal não ferroso),
Δpmáx = 10 bar (304)

304
332

Mancal deslizante de material plástico Iglidur® X (Isento de metal não ferroso),
Δpmáx = 10 bar

346
Aplicações de compressor:
Mancal deslizante de material plásticoIglidur® X (Isento de metal não ferroso),
Δpmáx = 10 bar

363

Mancal deslizante de material plástico Iglidur® X (Isento de metal não ferroso),
Δpmáx = 10 bar (304)
Conexão da carcaça:
KF 2,5 - 12: Conexão de flange SAE 3/4" (158)
KF 16 - 25: Conexão de flange SAE 1" (158)

391

Modelo de ruído otimizado para óleos contendo ar (1) (197)
Conexão da carcaça:
KF 50 - 80: Conexão de flange SAE 2" (232)
KF 100 - 112: Conexão de flange SAE 2 1/2" (232)
KF 125 - 150: Conexão de flange SAE 3" (232)
KF 180 - 200: Conexão de flange SAE 3 1/2" (232)

494

KF 125 - 200 para aplicações de compressores:
Modelo especial para intervalo de pressão 3 e 4
Mancal deslizante de material plástico Iglidur® X (Isento de metal não ferroso),
Δpmáx = 10 bar (304)

(1) As medidas para a otimização do ruído somente são possíveis para uma direção de rotação e
somente efetivas no caso de óleos contendo ar ou vácuo (somente em conexão com variantes de
vedação adequadas para funcionamento a vácuo). Pode ocorrer uma redução da eficiência de
transporte.
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3.7 Material de vedação dependente do agente de refrigeração e lubrificante (com-
pressor helicoidal)

Agente refrigerante
Óleo

M M* M* -
PAO AB E PAO AB -

PAO PAG

R717
(NH3)

Amoníaco CR/
HNBR

CR/
HNBR

CR/
HNBR CR - HNBR

CR (1) CR CR/
HNBR

R290
(C3H8)

Propano - - - - - HNBR - HNBR

R1270
(C3H6)

Propileno - - - - - HNBR - HNBR

R744
(CO2)

Dióxido de
carbono - - - - CR HNBR - CR

R22 H-FCKW CR - - CR CR - CR -
R134a,
R404a,
R407C,
R410A,
R507, R23

H-FKW - - - - HNBR - - -

(1) somente para os óleos : Fuchs Reniso Synth 68, Klüber Summit R100/R150/R200

Legenda:
M Óleo mineral
M* Óleo mineral com tratamento especial (óleo hidrocraqueado)
AB Alquilbenzeno
E Éster de poliol
PAO Polialfaolefina
PAG Polialquilglicol
CR Borracha de cloropreno
HNBR Borracha nitrílica hidrogenada
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4 Especificações Técnicas

4.1 Generalidades

Informações gerais KF 2,5 - 630 + Acoplamento magnético
Tipo de construção Unidade de bomba sem motor

Conexão da carcaça
Bomba de roda dentada (1)

KF 2,5 - 12 Rosca de tubo Whitworth G3/4
KF 2,5 - 12 .. ./158 Conexão de flange SAE 3/4"
KF 16 - 25 Rosca de tubo Whitworth G1
KF 16 - 25 .. ./158 Conexão de flange SAE 1"
KF 32 - 80 Conexão de flange SAE 1 1/2"
KF 50 - 80 .. ./232

Conexão de flange SAE 2"
KF 100 - 112
KF 100 - 112 .. ./232

Conexão de flange SAE 2 1/2"
KF 125 - 150
KF 125 - 150 .. ./232

Conexão de flange SAE 3"
KF 180 - 200
KF 180 - 200 .. ./232 Conexão de flange SAE 3 1/2"
KF 250 - 315 Conexão de flange SAE 3"
KF 400 - 630 Conexão de flange SAE 4"

Posição de montagem Arbitrária

Viscosidade
νmín Ver secção 4.5.2 “Relação pressão diferencial - viscosidade”
νmáx 5000 mm2/s

Velocidade de rotação n Ver secção 4.2 “Panorâmica tamanhos nominais” + secção 4.4
“Relação viscosidade - velocidade de rotação”

Pressão de serviço
pe

pb
Ver secção 4.5 “Pressões permitidas”

Temperatura ambiente ϑu
Ver secção 4.6 “Temperaturas permitidas”

Temperatura do líquido ϑm

Materiais Ver secção 4.7 “Dados do material”
Filtração Malha do filtro ≤ 60 µm

Fluidos permitidos

Líquidos lubrificantes sem componentes abrasivos. Líquidos
com componentes magnetizáveis não são permitidos.
(Gasolina, solventes, etc., não são permitidos.)
Aplicações de compressor:
Óleo de máquina de refrigeração (Teor de gás máx. 5%), Fluido
hidráulico, Óleo mineral

(1) Rosca de tubo: ISO 228-1; Conexão de flange: ISO 6162-1 (SAE J518)
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4.2 Panorâmica tamanhos nominais

Grandeza
nominal

Vgn

Volumes ge-
om. de trans-

porte
Vg [cm³/U]

Velocidade de rotação n Nível de pres-
são acústica (1)

LpA [dBA]

Momento de
inércia x10-6

J [kg m2]
nmín [1/rpm] nmáx [1/rpm] (2)

2,5 2,55

200

3600

≤ 67

14,0
4 4,03 15,9
5 5,05 17,8
6 6,38 20,5
8 8,05 24,0

10 10,11 28,4
12 12,58 33,7
16 16,09 42,3
20 20,1 50,8
25 25,1 61,7
32 32,12

≤ 68

217
40 40,21 254
50 50,2 299
63 63,18 368
80 80,5

3000

443
100 101,5

≤ 69
741

112 113,5 806
125 129,4

≤ 65

1418
150 155,6 1637
180 186,6 1911
200 206,2 2500 2072
250 245,1

2000

≤ 75
4133

315 312,9 5011
400 399,5

≤ 77
6618

500 496,5 7830
630 622,5 ≤ 80 9591

(1) n = 1500 1/rpm ; v = 34 mm2/s ; p = 5 - 25 bar.
(2) Observar a viscosidade.
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4.3 Torque nominal Acoplamento magnético

Tamanho do aco-
plamento

Torque nominal [Nm] (1)

Intervalo de
pressão 1

16 bar

Intervalo de
pressão 2

25 bar

Intervalo de
pressão 3

40 bar

Intervalo de
pressão 4

60 bar
MSA46 3 - - -
MSA60 - - 7 7
MSB60 - - 14 14
MSB75 24 24 - 24
MSC75 40 40 - 40

MSB110 - 60 60 54
MSC110 - 95 95 -
MSC135 - 145 - -
MSD135 - 200 - -
MSD165 - 280 300 -
MSE165 - 390 390 -

(1) ϑu = 20 °C

4.4 Relação viscosidade - velocidade de rotação

Viscosidade cinética ν [mm2/s]
100 200 300 500 1000 2000 3000 5000

3600 2900 2300 1800 1200 800 650 500
Velocidade de rotação recomendada n [1/rpm]

Escolher a velocidade de rotação que garanta um enchimento completo da
bomba. Isto acontece quando a pressão permitida por min. não é atingida no
lado da aspiração.
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4.5 Pressões permitidas

4.5.1 Pressão de serviço lado da aspiração e lado da pressão

Intervalo de
pressão Aco-

plamento
magnético

Material da carcaça
Bomba de roda den-

tada

Pressão de serviço KF 2,5 - 112 (1) (2)

Lado da aspiração Lado da pres-
são

pe min [bar abs.] pe máx [bar]

pb [bar]
(pressão con-
tínua permiti-

da)

1
EN-GJL-250

0,6 (3)

Equipamentos de vácuo:
0,08

Paralisação: 0

16
35

EN-GJS-400-15

2
EN-GJL-250

25
EN-GJS-400-15

3
EN-GJL-250 25 35

EN-GJS-400-15 40 40

4
EN-GJL-250 25 35

EN-GJS-400-15 60 60
(1) bar abs.: Pressão absoluta, bar: Pressão relativa
(2) Observar a pressão diferencial permitida (ver secção 4.5.2 “Relação pressão diferencial - vis-
cosidade”).
(3) Estado do arranque: 0,4 bar abs. (máx. 30 minutos)
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Intervalo de
pressão Aco-

plamento
magnético

Material da carcaça
Bomba de roda den-

tada

Pressão de serviço KF 125 - 200 (1) (2)

Lado da aspiração Lado da pres-
são

pe min [bar abs.] pe máx [bar]

pb [bar]
(pressão con-
tínua permiti-

da)

1
EN-GJL-250

0,6 (3)

Equipamentos de vá-
cuo: 0,08

Paralisação: 0

16
35

EN-GJS-400-15

2
EN-GJL-250

25
EN-GJS-400-15

3

EN-GJL-250 25 35

EN-GJS-400-15
25
- - -

40 (4)

35
- - -

40 (4)

4

EN-GJL-250 25 35

EN-GJS-400-15
25
- - -

60 (4)

35
- - -

60 (4)

(1) bar abs.: Pressão absoluta, bar: Pressão relativa
(2) Observar a pressão diferencial permitida (ver secção 4.5.2 “Relação pressão diferencial - vis-
cosidade”).
(3) Estado do arranque: 0,4 bar abs. (máx. 30 minutos)
(4) Versão especial (ver secção 3.6 “Números especiais importantes”)

Intervalo de
pressão Aco-

plamento
magnético

Material da carcaça
Bomba de roda den-

tada

Pressão de serviço KF 250 - 630 (1) (2)

Lado da aspiração Lado da pres-
são

pe min [bar abs.] pe máx [bar]

pb [bar]
(pressão con-
tínua permiti-

da)

1
EN-GJL-250

0,6 (3)

Equipamentos de vácuo:
0,08

Paralisação: 0

16
35

EN-GJS-400-15

2
EN-GJL-250

25
EN-GJS-400-15

3
EN-GJL-250

- -
EN-GJS-400-15

4
EN-GJL-250

EN-GJS-400-15

Bomba de roda dentada KF 2,5 - 630 + Acoplamento magnético MINEX® -
-S

26 2021-02-03     88025880013-16



Intervalo de
pressão Aco-

plamento
magnético

Material da carcaça
Bomba de roda den-

tada

Pressão de serviço KF 250 - 630 (1) (2)

Lado da aspiração Lado da pres-
são

pe min [bar abs.] pe máx [bar]

pb [bar]
(pressão con-
tínua permiti-

da)
(1) bar abs.: Pressão absoluta, bar: Pressão relativa
(2) Observar a pressão diferencial permitida (ver secção 4.5.2 “Relação pressão diferencial - vis-
cosidade”).
(3) Estado do arranque: 0,4 bar abs. (máx. 30 minutos)

4.5.2 Relação pressão diferencial - viscosidade

Mancais Δpmáx [bar]
ν ≥ 1,4 mm2/s ν ≥ 6 mm2/s ν ≥ 12 mm2/s

Mancal deslizante de várias camadas contendo
chumbo (Padrão) DU, P10

3 12 25
Mancal deslizante de várias camadas isentas de
chumbo DP4
Mancal deslizante de material plástico Iglidur®
X - 6 10 (1)

Mancal deslizante de metal branco TEGO® V738
(1) para aplicações de compressores a partir de ν ≥ 7 mm2/s

4.6 Temperaturas permitidas

Material da vedação Temperatura do líquido ϑm

ϑm mín [°C] ϑm máx [°C]
Modelo

Acoplamento magnético
A B

FKM

-20

150 150
CR 100 100

HNBR 150 150
EPDM 130 130

FEP com núcleo de FKM 150 200
NBR 90 90
FKM

(Temperatura baixa) -30 150 150

Bomba de roda dentada KF 2,5 - 630 + Acoplamento magnético MINEX® -
-S

88025880013-16     2021-02-03 27



Material da vedação Temperatura ambiente ϑu

ϑu mín. [°C] ϑu máx. [°C]
FKM

-20
60

CR
HNBR
EPDM

FEP com núcleo de FKM
NBR
FKM

(Temperatura baixa) -30

 ATENÇÃO
Perdas por correntes parasitas
Canísteres metálicos num acoplamento magnético ocasionam dentro de
um campo magnético rotativo basicamente perdas por corrente parasita,
que são convertidas em calor.
1. No caso de modelos de bombas sem lavagem, levar em consideração

os aumentos de temperatura por perdas por corrente parasita.
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4.7 Dados do material

4.7.1 Bomba de roda dentada

Ti-
po
de
ve-
da-
ção

Anéis
em O

Carcaça Tampa de fe-
cho

Trans-
missão

Armazenamento Placa
de

identi-
fica-

ção/Pi-
nos ra-
nhura-

dos
10 EPDM

EN-GJL-250
(GG-25)

- - -
EN-

-GJS-400-15
(GGG-40)

EN-GJL-250
(GG-25)

- - -
EN-

-GJS-400-15
(GGG-40)

aço de
aplicação
(1.7139)

Mancal deslizante de várias
camadas contendo chumbo

(Padrão)
DU, P10

(aço, CuSn, PTFE, Pb)
- - -

Mancal deslizante de mate-
rial plástico Isento de metal

não ferroso
Iglidur®

- - -
Mancal deslizante de várias
camadas isentas de chum-

bo
DP4

(aço, CuSn, PTFE)
- - -

Mancal deslizante de metal
branco

TEGO® V738
(aço, Cu, Sn, Sb, Cd, Ni, As)

(apenas KF 2,5 - 80)

Al (teor
em

massa
de Mg ≤
7,5 %)

11 FKM
12 CR
15 FKM
16 HNBR

21

FEP
com
nú-
cleo
de

FKM
25 CR
27 HNBR
28 EPDM

29

FEP
com
nú-
cleo
de

FKM
41 NBR

43

FKM
(Tem-
pera-
tura

baixa)
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4.7.2 BG-Acoplamento magnético

Modelo
Material

Rotor interno Rotor externo Caníster Suporte de bomba Outras
peças

A (150 °C) 1.4571/
Sm2Co17

aço/NdFeB
- - -

aço/Sm2Co17

1.4571
- - -

1.4571/Hastelloy

Al (teor em massa
de Mg ≤ 7,5 %) aço

B (300 °C) aço/Sm2Co17
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4.8 Pesos

4.8.1 Bomba de roda dentada

Grandeza nominal
Vgn

Bomba de roda dentada
[kg]

com tampa de fecho com válvula D
2,5

2,9
(KF . /158: +1,3)

3,7
(KF . /158: +1,3)

4
5
6
8

10
12
16

3,5
(KF . /158: +1,3)

4,3
(KF . /158: +1,3)20

25
32

7,7 9,540
50
63

9,4 11,2
80

100
16,0 18,7

112
125

22,2 26,5
150
180

24,8 29,1
200
250

44,2 47,2
315
400

54,7 57,9
500
630 60,8 64,0
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4.8.2  BG-Acoplamento magnético

Bomba de roda dentada BG-Acoplamento magnético
[kg]

MSA46 MSA60 MSB60 MSB75 MSC75
KF 2,5 - 25 3,1 6,4 7,3 10,5 11,5
KF 32 - 80 - - 8,5 10,7 11,6

KF 100 - 200 - - - 13,2 13,9
KF 250 - 315 - - - - -
KF 400 - 630 - - - - -

Bomba de roda dentada BG-Acoplamento magnético
[kg]

MSB110 MSC110 MSC135 MSD135 MSD165 MSE165
KF 2,5 - 25 - - - - - -
KF 32 - 80 19,2 21,8 - - - -

KF 100 - 200 20,0 22,2 32,5 32,5 - -
KF 250 - 315 31,0 34,2 37,3 - 64,6 73,1
KF 400 - 630 - - 37,3 39,3 69,0 72,9

4.9 Dimensões

As dimensões do aparelho devem verificadas nas fichas de dados técnicos.
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5 Transporte e armazenamento

5.1 Perigos especiais

 PERIGO
Campo magnético forte
Para pessoas com marca-passos cardíaco existe perigo de vida.
1. Manter em relação as peças individuais não montadas do acoplamento

magnético uma distância de segurança de, no mín., 2 m.
2. Para acoplamentos montados com rotores magnéticos orientados

axialmente entre si e carcaças de acoplamento envolventes (suportes
de bomba), manter uma distância de segurança de, no mín., 0,5 m.

 ADVERTÊNCIA
Campo magnético forte
Perigo de ferimentos devido a puxamento incontrolado mútuo de peças
magnéticas ou magnetizáveis.
1. Em todos os trabalhos, levar em consideração as forças magnéticas

que ocorrem, especialmente no perímetro de 0,5 m ao redor do aco-
plamento magnético.

 ATENÇÃO
Campo magnético forte
Suportes de dados magnéticos (disquetes, cartões de crédito etc.) podem
ser danificados ou deletados por campos magnéticos.
1. Manter uma distância mínima de 1 m em relação ao campo magnético.

5.2 Generalidades

● Verificar o aparelho após o recebimento do fornecimento quanto a danos
de transporte.

● Se for determinado um dano de transporte, esse deve ser notificado
imediatamente ao fabricante e à empresa de transporte. O aparelho de-
ve ser então substituído ou reparado.

● Descartar os materiais da embalagem e as peças usadas conforme as
determinações locais.
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5.3 Transporte

 ADVERTÊNCIA
Cargas em tombamento ou queda!
Perigo de ferimentos quando do transporte de cargas grandes e pesadas.
1. Apenas utilizar agentes de transporte e elevadores adequados com

capacidade de carga suficiente.
2. Somente colocar a ferramenta elevadora nas posições adequadas da

carga.
3. Colocar os elevadores de maneira que não possam escorregar.
4. Observar o centro de gravidade da carga.
5. Evitar obrigatoriamente movimentos repentinos, choques e sacudidas

fortes durante o transporte.
6. Não permanecer debaixo de cargas suspensas, não trabalhar debaixo

de cargas suspensas.

 ADVERTÊNCIA
Cargas em tombamento ou queda!
Perigo de ferimentos quando do transporte de cargas grandes e pesadas.
1. Os olhais de transporte nos motores somente são projetados para o

peso do motor. Não colocar nenhuma carga adicional.
2. Colocar uma unidade constituída de bomba e motor para levantar tanto

o lado da bomba como também do motor.

5.4 Armazenamento

O aparelho é verificado de fábrica quando ao seu funcionamento com óleo
hidráulico mineral. A seguir, todas as conexões são fechadas. O óleo resi-
dual, remanescente, conserva as peças internas por um período de aprox. 6
meses.
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As peças externas metálicas nuas devem ser protegidas através de medidas
de conservação adequadas até 6 meses contra corrosão.

Quando do armazenamento, prestar atenção para um ambiente seco, isento
de poeira e de baixas vibrações. O aparelho deve ser protegido contra a
influência das intempéries, umidade e grandes variações de temperatura. As
condições de armazenamento recomendadas devem ser observadas.

Abaixo da temperatura ambiente admissível ϑu as vedações de elastômeros
perdem a sua elasticidade e capacidade de carga mecânica, pois a tempe-
ratura de transição vítrea não é atingida. Esse processo é reversível. Deve
ser evitada uma atuação de força sobre o aparelho quando do armazena-
mento abaixo da temperatura ambiente admissível ϑu.

Os aparelhos com vedações de EPDM não são resistentes a óleo mineral e
não são testadas quanto ao seu funcionamento. Uma conservação das pe-
ças internas não ocorre. Se o aparelho não for colocado em funcionamento
imediatamente, todas as superfícies com risco de corrosão devem ser pro-
tegidas com medidas de conservação adequadas. O mesmo vale para
aparelhos. os quais não são testados por outros motivos.

No caso de armazenamento por um período de tempo mais longo (> 6 me-
ses), todas as superfícies ameaçadas de corrosão devem ser tratadas no-
vamente com agente conservante adequado.

Se contar com umidade do ar elevada ou atmosfera agressiva, devem ser
tomadas medidas adicionais adequadas para impedir a corrosão.

Armazenamento em saco de proteção contra corrosão (VCI), no máximo
6 meses.

 ATENÇÃO
Corrosão/ataque químico
O armazenamento incorreto pode tornar o aparelho imprestável.
1. Proteger superfícies ameaçadas através de medidas de conservação

adequadas.
2. Manter as condições de armazenamento recomendadas.
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Condições de armazenamento recomendadas
1. Temperatura de armazenamento: 5 °C - 25 °C
2. Umidade relativa do ar: < 70 %
3. Proteger as peças de elastômero contra a luz, especialmente a luz solar

direta.
4. Proteger as peças de elastômetro contra oxigênio e ozônio.
5. Observar o tempo de armazenamento máximo das peças de elastô-

mero:
○ 5 Anos: AU (Borracha de poliuretano)
○ 7 Anos: NBR, HNBR, CR
○ 10 Anos: EPM, EPDM, FEP/PTFE, FEPM, FKM, FFKM, VMQ,

FVMQ
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6 Instalação

6.1 Avisos de segurança para a instalação

 PERIGO
Líquidos perigosos!
Perigo de vida quando da manipulação com líquidos perigosos.
1. Observar as fichas de dados de segurança e normas para a manipu-

lação de líquidos perigosos.
2. Os líquidos perigosos devem ser coletados e descartados, de maneira

que não resulte nenhum risco para pessoas e meio ambiente.

 PERIGO
Peças em rotação!
Perigo de vida devido a pegar ou enrolar partes do corpo, cabelos ou peças
de roupa.
1. Antes de todos os trabalhos desenergizar e despressurizar os aciona-

mentos presentes.
2. Prevenir de maneira segura o rearranque durante os trabalhos.

 PERIGO
Peças em rotação!
Perigo de vida devido a pegar ou enrolar partes do corpo, cabelos ou peças
de roupa.
1. Tomar medidas contra toque inadvertido de peças rotativas.

 ADVERTÊNCIA
Peças em rotação!
Perigo de ferimentos devido a peças ejetadas.
1. Encaixar as peças rotativas, de forma a não haver perigo devido a pe-

ças projetadas, em caso de rutura ou falha de funcionamento.

 ADVERTÊNCIA
Rodas dentadas expostas!
Rodas dentadas podem puxar e esmagar dedos e mãos.
1. Não colocar as mãos nas rodas dentadas.
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 ADVERTÊNCIA
Falha de peças portadoras de pressão devido a sobrecarga!
Perigo de ferimentos devido a peças ejetadas.
Perigo de ferimentos devido a líquido respingado.
1. Antes de todos os trabalhos, despressurizar o aparelho e todos os con-

dutores de conexões.
2. Prevenir com segurança a repressurização durante os trabalhos.

6.1.1 Perigos especiais

 PERIGO
Campo magnético forte
Para pessoas com marca-passos cardíaco existe perigo de vida.
1. Manter em relação as peças individuais não montadas do acoplamento

magnético uma distância de segurança de, no mín., 2 m.
2. Para acoplamentos montados com rotores magnéticos orientados

axialmente entre si e carcaças de acoplamento envolventes (suportes
de bomba), manter uma distância de segurança de, no mín., 0,5 m.

 ADVERTÊNCIA
Campo magnético forte
Perigo de ferimentos devido a puxamento incontrolado mútuo de peças
magnéticas ou magnetizáveis.
1. Em todos os trabalhos, levar em consideração as forças magnéticas

que ocorrem, especialmente no perímetro de 0,5 m ao redor do aco-
plamento magnético.

 ATENÇÃO
Campo magnético forte
Suportes de dados magnéticos (disquetes, cartões de crédito etc.) podem
ser danificados ou deletados por campos magnéticos.
1. Manter uma distância mínima de 1 m em relação ao campo magnético.
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6.2 Redução de ruído

Medidas para a redução de ruído
1. Emprego de mangueiras de aspiração e pressão.
2. Emprego de suportes de bombas com elevadas características de

amortecimento (material plástico ou ferro fundido cinza).
3. Emprego de anéis de amortecimento e trilhos de amortecimento para

separação de ruído de corpos.

6.3 Montagem mecãnica

6.3.1 Preparação

● Verificar o aparelho quanto a danos de transporte e impurezas.
● Testar o aparelho quanto a facilidade de movimentação.
● Remover agente conservante presente.

○ Somente utilizar agentes de limpeza que são compatíveis com os
materiais utilizados no aparelho.

○ Não utilizar nenhuma lã de limpeza.
● Comparar as condições de meio ambiente e ambientais no local de em-

prego com as condições admissíveis.
○ Prestar atenção para um alicerce suficientemente estável e plano.
○ Submeter o aparelho somente a vibrações reduzidas, ver IEC

60034-14.
○ Assegurar uma acessibilidade suficiente para manutenção e con-

servação.

6.3.2 Bomba de roda dentada com acoplamento magnético

Precondição para o funcionamento sem falhas é uma transferência adequa-
da entre bomba e acionamento. Padronizadamente é empregado para isso
acoplamento magnético contínuo.

● Limpar peças de acoplamento.
● Remover poeira magnética.
● Montar as peças de acoplamento conforme a instrução do fabricante.

Para assegurar uma transferência impecável de torque devem ser obser-
vadas obrigatoriamente as dimensões de montagem do acoplamento. Os
torques de montagem/aperto devem ser verificados no desenho de cons-
trução correspondente.

Para a montagem, as metades do acoplamento podem ser aquecidas a
aprox. 80 °C e, no estado aquecido, empurradas sobre as extremidades
do eixo.
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 CUIDADO
Superfícies aquecidas!
Queimaduras da pele ao toque.
1. Com temperaturas ≥ 48°C, usar luvas de proteção.

● Acoplar lentamente a unidade de bomba e o acionamento, para evitar
uma batida repentina do rotor externo no canister.

 ADVERTÊNCIA
Forças magnéticas fortes
Perigo de esmagamento devido a puxamento repentino do magneto.
1. Juntar a unidade de bomba e o acionamento lentamente.

● Apertar todos os parafusos de fixação com o torque prescrito.
○ Prestar atenção para uma profundidade de aparafusamento sufici-

ente dos parafusos de fixação.
○ Excluir um tensionamento do aparelho.

Binário de aperto [Nm]
Tamanho da rosca (1) M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Contra-rosca
Alumínio 4,6 11 22 39 95 184 315

Contra-rosca
Ferro fundido/aço 10 25 49 85 210 425 730

(1) Parafusos/porcas com classe de resistência mín. 8.8/8

● Assegurar que nenhum corpo estranho possa atingir o aparelho.
● Tomar medidas contra toque inadvertido de peças rotativas.
● Tomar medidas contra toque inadvertido de superfícies quentes (> 60 °

C).
● Montar aparelhos de monitoração previstos conforme as instruções do

fabricante.
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6.4 Condutas de conexão

6.4.1 Generalidades

 ADVERTÊNCIA
Falha de peças portadoras de pressão devido a sobrecarga!
Perigo de ferimentos devido a peças ejetadas.
Perigo de ferimentos devido a líquido respingado.
1. Apenas devem ser utilizadas conexões e condutas que são licenciadas

para o intervalo de pressão a ser esperado.
2. Evitar com segurança um excesso das pressões admissíveis, p.ex.,

através do emprego de válvulas limitadoras de pressão ou discos de
ruptura.

3. As tubulações devem ser assentadas de maneira que também durante
o funcionamento nenhum tensionamento, p.ex., através de alterações
de comprimento devido a oscilações de temperatura, possam ser trans-
feridos para o aparelho.

Conexões adicionais
1. Prever o mais possível perto nas conexões de medida do aparelho para

pressão e temperatura.
2. Caso necessário prever uma possibilidade para enchimento ou esva-

ziamento do aparelho e do sistema de condutores.
3. Caso necessário prever uma possibilidade para purgar o aparelho e o

sistema de condutores.

6.4.2 Conduta da aspiração

Um condutor de aspiração planejado de maneira não ótima pode levar a
emissão de ruídos elevada, cavitação, assim como a uma redução da quan-
tidade transportada (condicionada ao preenchimento reduzido da bomba).

Na concepção do condutor, observar os seguintes pontos:

● A conduta de aspiração deve ser assentada o mais possível curta e em
linha recta.

● Determinar a largura nominal do condutor de aspiração, de maneira que
a pressão de serviço admissível pe mín no lado aspirante não fique abaixo
do mínimo.

● Evitar grandes alturas de aspiração.
● Evitar perdas de pressão adicionais devido a resistências de condução,

como as de válvulas, junções aparafusadas, peças de molde ou filtros
de aspiração/ralos.
Dimensionar de modo suficiente os filtros de aspiração/ralos tecnica-
mente necessários.
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● Prestar atenção para uma distância suficiente da abertura de aspiração
em relação ao solo e paredes do recipiente do fluído.

● Assegurar que a abertura de aspiração em cada situação operacional
se encontre abaixo do nível de líquido mais baixo.

● Quando do uso de condutores flexíveis prestar atenção a uma estabili-
dade suficiente das mangueiras, de maneira que o efeito aspirador não
seja restringido.

● Observar a velocidade de fluxo recomendada no condutor de aspiração
(máx. 1,5 m/s).

Conduta de aspiração no caso de operação a vácuo
Se tiver de ser aspirado um recipiente que está sob
vácuo, a bomba deve ser disposta a aprox. 1 m
abaixo do recipiente. A conduta de aspiração deve
ser assentada em linha recta e sem resistências.
O resipiente apenas deve ser evacuado, a seguir,
quando o sistema de condutas e a bomba estive-
rem preenchidos com o líquido.
Para esse emprego somente devem ser utilizadas
bombas adequadas para operação a vácuo.

(1) Vácuo

 ATENÇÃO
Danos de cavitação
Ao não ser atingida a pressão admissível do lado aspirante, isso tem como
consequência cavitação.
1. Projetar o condutor de aspiração de maneira que a pressão ajustada

no lado aspirante em operação sempre seja maior do que a pressão do
vapor do fluído de transporte. Levar em consideração também, nesta
ocasião, a altura de instalação do aparelho acima do zero normal.

2. No caso de líquidos contendo água, montar o aparelho abaixo do nível
do líquido, limitar a temperatura de serviço em 50 °C e a velocidade de
rotação em 1.500 rpm.

Evitar problemas de aspiração
Existindo a possibilidade de que a conduta aspi-
ração durante a paralisação possa funcionar em
vazio, uma possibilidade para evitar problemas de
aspiração é o assentamento da conuta de aspira-
ção como sifão. Com isso, a bomba permanece,
após a primeira colocação em funcionamento,
continuamente preenchida.
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No caso de condutas de aspiração mais longas, que du-
rante a paralisação possam funcionar em vazio, é apropri-
ado empregar uma válvula de pé, respect., uma válvula de
retenção. Estas devem ser concebidas para o emprego em
condutas de aspiração e apresentar uma resistência con-
tra passagem o mais reduzida possível.

Quando do functionamento de um a bomba, que deve
bombear através de uma válvula de retenção num cir-
cuito que se encontre sob pressão (p.ex. bomba de
reserva num vircuito de lubrificação), podem ocorrer
dificulades de aspiração. quando a conduta de aspi-
ração estiver preechida com ar.
Nesse caso, o condutor de pressão deve ser purgado
imediatamente antes da válvula de retenção.
Se não for empregada nenhuma injetora de purga, o
volume do condutor de pressão entre a bomba e a
válvula de retenção deve ser, no mínimo, 75 % do vo-
lume do condutor de aspiração.
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6.4.3 Conduta de pressão

Na concepção do condutor, observar os seguintes pontos:

● O diâmetro nominal da conduta de pressão deve ser seleccionado de
maneira que as pressões máximas permitidas não sejam ultrapassadas.

● Caso necessário prever uma injetora de purga para evitar problemas de
aspiração.

6.4.4 Montagem Condutas de conexão

Posição das conexões do aparelho: Ver capítulo 3 “Descrição do aparelho”

● Limpar todos os condutores.
○ Não utilizar nenhuma lã de limpeza.
○ Decapar e lavar tubos desgastados.

● Remover bujões de proteção presentes.
● Montar os condutores.

○ Observar os dados do fabricante.
○ Não utilizar nenhuma agente de vedação como, p.ex., cânhamo,

fita de Teflon ou mastique.
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6.5 Modificação da direcção de rotação

Dependente do modelo é possível uma alteração do sentido de rotação.

A conversão ocorre geralmente através do fabricante e somente deve ser
executado em casos de exceção por parte do cliente. Para isso, consultar o
fabricante.

Em modelos com lavagem interna não é possível uma alteração de sentido
de rotação. O aparelho deve, então, ser trocada.

Bombas de rodas dentadas em modelo de ruído otimizado e/ou com lubri-
ficação pressurizada não podem ser convertidas. (p.ex., número especial
197)

 ATENÇÃO
Fuga ou desgaste elevado
Superfícies vedantes ou mancais danificados levam a fugas ou falhas em
futuras operações.
1. Na montagem ou desmontagem das peças da carcaça, não danificar

os mancais, por ex. ao torcer.
2. Quando da desmontagem de peças da carcaça não alavancar nas jun-

ções de separação com chaves de parafuso ou ferramentas similares.
3. Não remover, danificar ou prender as vedações.

S = Conexão de aspiração 1. Parafusos de fixação
P = Conexão de pressão 2. Orifício de vazamento de óleo

No caso de uma modificação da direção de rotação da bomba de dentada,
a tampa de fecho, respect., a válvula limitadora de pressão deve ser girada
de 180°.

● Soltar os parafusos de fixação.
● Soltar a tampa do mancal, respect., a válvula limitadora de pressão da

carcaça da bomba e recolocar girada de 180°.
● Apertar os parafusos de fixação com o torque indicado.
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Parafusos de fixação KF 2,5 - 630
Bomba de roda
dentada

KF 2,5 - 25 KF 32 - 80 KF 100 -
200

KF 250 -
630

Binário de aperto
[Nm] 25 49 85 215

Para o controle, observar os seguintes pontos:
1. No caso de bombas de roda dentada sem válvula limitadora de pressão,

o furo de óleo de fuga deve estar na tampa do mancal no lado aspirante
da bomba.

2. No caso de bombas de roda dentada com válvula limitadora de pressão,
o parafuso de ajuste da válvula limitadora de pressão deve indicar para
o lado da pressão da bomba.
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7 Colocação em funcionamento

7.1 Avisos de segurança para a colocação em funcionamento

 PERIGO
Líquidos perigosos!
Perigo de vida quando da manipulação com líquidos perigosos.
1. Observar as fichas de dados de segurança e normas para a manipu-

lação de líquidos perigosos.
2. Os líquidos perigosos devem ser coletados e descartados, de maneira

que não resulte nenhum risco para pessoas e meio ambiente.

 ADVERTÊNCIA
Falha de peças portadoras de pressão devido a sobrecarga!
Perigo de ferimentos devido a peças ejetadas.
Perigo de ferimentos devido a líquido respingado.
1. Não operar o aparelho contra dispositivos de bloqueio fechados.
2. Não operar o aparelho na direção de rotação incorreta.

 CUIDADO
Superfícies aquecidas!
Queimaduras da pele ao toque.
1. Com temperaturas ≥ 48°C, usar luvas de proteção.

7.1.1 Perigos especiais

 PERIGO
Campo magnético forte
Para pessoas com marca-passos cardíaco existe perigo de vida.
1. Manter em relação as peças individuais não montadas do acoplamento

magnético uma distância de segurança de, no mín., 2 m.
2. Para acoplamentos montados com rotores magnéticos orientados

axialmente entre si e carcaças de acoplamento envolventes (suportes
de bomba), manter uma distância de segurança de, no mín., 0,5 m.
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 ADVERTÊNCIA
Campo magnético forte
Perigo de ferimentos devido a puxamento incontrolado mútuo de peças
magnéticas ou magnetizáveis.
1. Em todos os trabalhos, levar em consideração as forças magnéticas

que ocorrem, especialmente no perímetro de 0,5 m ao redor do aco-
plamento magnético.

 ATENÇÃO
Campo magnético forte
Suportes de dados magnéticos (disquetes, cartões de crédito etc.) podem
ser danificados ou deletados por campos magnéticos.
1. Manter uma distância mínima de 1 m em relação ao campo magnético.

7.2 Preparação

● Antes do arranque do equipamento, assegurar que existe uma quanti-
dade suficiente do fluido de serviço, para evitar uma movimentação a
seco.
Isso deve ser levado em consideração especialmente no caso de grande
volume do condutor.

● Verificar todos os parafusos de fixação no aparelho.
● Preencher a bomba e o condutor de aspiração com fluído.
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7.3 Ajuste válvula limitadora de pressão

As válvulas limitadoras de pressão diretamente montadas da série "D" ser-
vem exclusivamente para a proteção da bomba de roda dentada e somente
devem acionar por um curto período de tempo.

As válvulas são ajustadas de fábrica para a pressão nominal da classe de
pressão correspondente. As pressões de ajuste divergentes estão indicadas
na placa de identificação.

 ATENÇÃO
Falha de funcionamento da bomba
Um disparo muito longo da válvula pode superaquecer a bomba.
1. Somente deixar funcionar a válvula brevemente.

- Pressão de resposta mais baixa 1. Porca sextavada
+ Pressão de resposta mais alta 2. Parafuso de ajuste

Ajuste da pressão:

● Soltar a porca sextavada
● Ajustar a pressão de resposta com o parafuso de ajuste
● Trancar o parafuso de ajuste com porca sextavada

 ADVERTÊNCIA
Falha de peças portadoras de pressão devido a sobrecarga!
Perigo de ferimentos devido a peças ejetadas.
Perigo de ferimentos devido a líquido respingado.
1. Observar o intervalo de ajuste da pressão admissível da válvula.
2. Controle o ajuste de pressão (a válvula não pode bloquear).
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7.4 Continuação colocação em funcionamento

● Abrir os elementos de bloqueio presentes na frente e atrás do aparelho.
● Ajustar as válvulas de limitação de pressão instaladas para a pressão

de abertura mais baixa.
● Arrancar o aparelho sem ou com reduzido esforço de pressão (operação

passo a passo).
○ Após, no máximo, 30 s, um fluxo deve ter sido ajustado.

● Operar o aparelho alguns minutos despressurizado ou com pressão re-
duzida.

● Purgar o sistema o mais possível na posição mais elevada.
● Aumentar a sobrecarga de pressão passo a passo até a pressão de

serviço desejada.
● Operar o sistema até que o estado operacional definitivo seja atingido.
● Controlar os dados de serviço:

○ Corrente de circulação
○ Pressão de serviço (o mais possível perto do aparelho)
○ Temperatura do líquido (o mais possível perto do aparelho)
○ Temperatura do aparelho (especialmente na região dos pontos de

apoio)
○ ...

● Documentar os dados de serviço da primeira colocação em funciona-
mento para comparação posterior.

● Controlar o nível do fluído no equipamento.
● Controlar o nível de enchimento do líquido de condensação (quando

presente).
● Verificar o aparelho quanto a fugas.
● Controlar todas as junções aparafusadas quanto a fugas e reapertar,

caso necessário.

Para assegurar um funcionamento constante e fiável do aparelho, é reco-
mendada uma primeira manutenção do aparelho após várias horas de
movimentação (no máx. 24 h). Assim as falhas podem ser identificados
prematuramente.
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8 Desmontagem

8.1 Avisos de segurança para a desmontagem

 PERIGO
Líquidos perigosos!
Perigo de vida quando da manipulação com líquidos perigosos.
1. Observar as fichas de dados de segurança e normas para a manipu-

lação de líquidos perigosos.
2. Os líquidos perigosos devem ser coletados e descartados, de maneira

que não resulte nenhum risco para pessoas e meio ambiente.

 PERIGO
Peças em rotação!
Perigo de vida devido a pegar ou enrolar partes do corpo, cabelos ou peças
de roupa.
1. Antes de todos os trabalhos desenergizar e despressurizar os aciona-

mentos presentes.
2. Prevenir de maneira segura o rearranque durante os trabalhos.

 ADVERTÊNCIA
Rodas dentadas expostas!
Rodas dentadas podem puxar e esmagar dedos e mãos.
1. Não colocar as mãos nas rodas dentadas.

 ADVERTÊNCIA
Falha de peças portadoras de pressão devido a sobrecarga!
Perigo de ferimentos devido a peças ejetadas.
Perigo de ferimentos devido a líquido respingado.
1. Antes de todos os trabalhos, despressurizar o aparelho e todos os con-

dutores de conexões.
2. Prevenir com segurança a repressurização durante os trabalhos.

 CUIDADO
Superfícies aquecidas!
Queimaduras da pele ao toque.
1. Com temperaturas ≥ 48°C, deixar o aparelho primeiro resfriar.
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 ATENÇÃO
Bloqueio do aparelho por fluído a endurecer
Fluidos que endurecem podem bloquear mecanicamente o aparelho e tor-
ná-lo inútil.
1. Após a operação com fluído endurecido, limpar imediatamente o apa-

relho.

8.1.1 Perigos especiais

 PERIGO
Campo magnético forte
Para pessoas com marca-passos cardíaco existe perigo de vida.
1. Manter em relação as peças individuais não montadas do acoplamento

magnético uma distância de segurança de, no mín., 2 m.
2. Para acoplamentos montados com rotores magnéticos orientados

axialmente entre si e carcaças de acoplamento envolventes (suportes
de bomba), manter uma distância de segurança de, no mín., 0,5 m.

 ADVERTÊNCIA
Campo magnético forte
Perigo de ferimentos devido a puxamento incontrolado mútuo de peças
magnéticas ou magnetizáveis.
1. Em todos os trabalhos, levar em consideração as forças magnéticas

que ocorrem, especialmente no perímetro de 0,5 m ao redor do aco-
plamento magnético.

 ATENÇÃO
Campo magnético forte
Suportes de dados magnéticos (disquetes, cartões de crédito etc.) podem
ser danificados ou deletados por campos magnéticos.
1. Manter uma distância mínima de 1 m em relação ao campo magnético.
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8.2 Desmontagem

● Despressurizar e desenergizar o sistema.
● Fechar elementos de bloqueio presentes na frente e atrás do aparelho.
● Abrir o elementos de descarga presentes e afrouxar os condutores de

conexão. Os vazamentos de fluídos devem ser coletados e descartados,
de maneira que não resulte nenhum risco para pessoas e meio ambi-
ente.

● Desmontar o aparelho.
● Limpar o aparelho.
● Fechar as conexões do aparelho e condutores contra a penetração de

sujeira.
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9 Manutenção

9.1 Avisos de segurança para a manutenção

 PERIGO
Líquidos perigosos!
Perigo de vida quando da manipulação com líquidos perigosos.
1. Observar as fichas de dados de segurança e normas para a manipu-

lação de líquidos perigosos.
2. Os líquidos perigosos devem ser coletados e descartados, de maneira

que não resulte nenhum risco para pessoas e meio ambiente.

 PERIGO
Peças em rotação!
Perigo de vida devido a pegar ou enrolar partes do corpo, cabelos ou peças
de roupa.
1. Antes de todos os trabalhos desenergizar e despressurizar os aciona-

mentos presentes.
2. Prevenir de maneira segura o rearranque durante os trabalhos.

 ADVERTÊNCIA
Falha de peças portadoras de pressão devido a sobrecarga!
Perigo de ferimentos devido a peças ejetadas.
Perigo de ferimentos devido a líquido respingado.
1. Antes de todos os trabalhos, despressurizar o aparelho e todos os con-

dutores de conexões.
2. Prevenir com segurança a repressurização durante os trabalhos.

 CUIDADO
Superfícies aquecidas!
Queimaduras da pele ao toque.
1. Com temperaturas ≥ 48°C, deixar o aparelho primeiro resfriar.
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9.1.1 Perigos especiais

 PERIGO
Campo magnético forte
Para pessoas com marca-passos cardíaco existe perigo de vida.
1. Manter em relação as peças individuais não montadas do acoplamento

magnético uma distância de segurança de, no mín., 2 m.
2. Para acoplamentos montados com rotores magnéticos orientados

axialmente entre si e carcaças de acoplamento envolventes (suportes
de bomba), manter uma distância de segurança de, no mín., 0,5 m.

 ADVERTÊNCIA
Campo magnético forte
Perigo de ferimentos devido a puxamento incontrolado mútuo de peças
magnéticas ou magnetizáveis.
1. Em todos os trabalhos, levar em consideração as forças magnéticas

que ocorrem, especialmente no perímetro de 0,5 m ao redor do aco-
plamento magnético.

 ATENÇÃO
Campo magnético forte
Suportes de dados magnéticos (disquetes, cartões de crédito etc.) podem
ser danificados ou deletados por campos magnéticos.
1. Manter uma distância mínima de 1 m em relação ao campo magnético.

9.2 Trabalhos de manutenção

Controle e documentação dos dados de serviço
O controle regular e a documentação de todos os dados operacionais, co-
mo pressão, temperatura, consumo de corrente, grau de sujeira do filtro,
etc. contribuem para a identificação precoce de falhas.

● Executar os trabalhos de manutenção conforme a especificação.
● Substituir os componentes defeituosos ou desgastados.
● Em caso de necessidade, solicitar listas de peças de reposição e dese-

nhos de montagem junto ao fabricante.
● Documentar o tipo e âmbito dos trabalhos de manutenção bem como os

dados de serviço.
● Comparar os dados de serviço com os valores da primeira colocação

em funcionamento.
Em caso de grandes desvios (> 10 %), determinar a causa.
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● Descartar os materiais da embalagem e as peças usadas conforme as
determinações locais.

Barreiras e avisos
Após a manutenção e/ou conservação devem ser colocados novamente
na sua posição original todas as barreiras de avisos removidos.

9.3 Avisos de manutenção

Os dados seguintes são recomendações para trabalhos de manutenção e
intervalos de manutenção para o aparelho empregado.

Dependendo dos esforços que realmente ocorrem em funcionamento, o tipo,
âmbito e intervalo dos trabalho de manutenção podem desviar das reco-
mendações. Deve ser elaborado um plano de manutenção vinculativo atra-
vés do instalador/empresa operadora.

No âmbito de uma conservação preventiva é sensato trocar as peças de
desgaste antes de serem atingidos os limites de desgaste.

Quando de know-how correspondente e equipamento suficiente, a substitu-
ição também pode ser executada pelo próprio ajustador/empresa operadora.
Para isso, consultar o fabricante.

Garantia
No caso de modelo não conforme o especificado, é extinta qualquer pres-
tação de garantia.

Recomendações de manutenção Bomba de roda dentada
Intervalo Trabalho de manutenção Pessoal Duração

aprox. [h]

Único:
após, no máximo, 24 h

Controle: Corrente de circulação

1 1

Controle: Pressão de serviço
Controle: Temperatura do líquido
Controle: Temperatura do aparelho
Controle: Funcionamento válvula de montagem
(quando presente)
Controle: Controlar a compensação de potencial
quanto ao assentamento firme e funcionamento
(quando presente)
Controle: Estado líquido de serviço
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Recomendações de manutenção Bomba de roda dentada
Intervalo Trabalho de manutenção Pessoal Duração

aprox. [h]

Diariamente

Controle de audição: Ruídos não usuais

1 0,1

Limpeza: Remover as deposições de poeira e
sujeira com um pano úmido e limpo
Controle visual: Vazamentos
Controle visual: Nível do fluído de bloqueio
(quando presente)

3000 Horas de serviço

Controle: Corrente de circulação

1 1

Controle: Pressão de serviço
Controle: Temperatura do líquido
Controle: Temperatura do aparelho
Controle: Funcionamento válvula de montagem
(quando presente)
Controle: Controlar a compensação de potencial
quanto ao assentamento firme e funcionamento
(quando presente)
Controle: Estado líquido de serviço

6000 Horas de serviço

Controle visual: Estado embreagem

1 2

Controle visual: Estado peças da carcaça
Controle visual: Estado mancal deslizante
Controle visual: Estado vedação de eixo
Controle visual: Estado mancal acessório (quan-
do presente)

Conforme necessário

Substituição: Mancal deslizante (somente pelo
fabricante)

1 2Substituição: Reservatório (quando presente)
Substituição: Vedação de eixo
Substituição: Demais vedações

Recomendações de manutenção Acoplamento magnético
Intervalo Trabalho de manutenção Pessoal Duração

aprox. [h]

6000 Horas de serviço
Controle visual: Estado acoplamento

1 1Controle visual: Estado mancal do eixo
Controle visual: Estado vedações secundárias

Conforme necessário Substituição: Vedações secundárias 1 1
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10 Conservação

10.1 Avisos de segurança para a conservação

 PERIGO
Líquidos perigosos!
Perigo de vida quando da manipulação com líquidos perigosos.
1. Observar as fichas de dados de segurança e normas para a manipu-

lação de líquidos perigosos.
2. Os líquidos perigosos devem ser coletados e descartados, de maneira

que não resulte nenhum risco para pessoas e meio ambiente.

 PERIGO
Peças em rotação!
Perigo de vida devido a pegar ou enrolar partes do corpo, cabelos ou peças
de roupa.
1. Antes de todos os trabalhos desenergizar e despressurizar os aciona-

mentos presentes.
2. Prevenir de maneira segura o rearranque durante os trabalhos.

 ADVERTÊNCIA
Falha de peças portadoras de pressão devido a sobrecarga!
Perigo de ferimentos devido a peças ejetadas.
Perigo de ferimentos devido a líquido respingado.
1. Antes de todos os trabalhos, despressurizar o aparelho e todos os con-

dutores de conexões.
2. Prevenir com segurança a repressurização durante os trabalhos.

 CUIDADO
Superfícies aquecidas!
Queimaduras da pele ao toque.
1. Com temperaturas ≥ 48°C, deixar o aparelho primeiro resfriar.
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10.1.1 Perigos especiais

 PERIGO
Campo magnético forte
Para pessoas com marca-passos cardíaco existe perigo de vida.
1. Manter em relação as peças individuais não montadas do acoplamento

magnético uma distância de segurança de, no mín., 2 m.
2. Para acoplamentos montados com rotores magnéticos orientados

axialmente entre si e carcaças de acoplamento envolventes (suportes
de bomba), manter uma distância de segurança de, no mín., 0,5 m.

 ADVERTÊNCIA
Campo magnético forte
Perigo de ferimentos devido a puxamento incontrolado mútuo de peças
magnéticas ou magnetizáveis.
1. Em todos os trabalhos, levar em consideração as forças magnéticas

que ocorrem, especialmente no perímetro de 0,5 m ao redor do aco-
plamento magnético.

 ATENÇÃO
Campo magnético forte
Suportes de dados magnéticos (disquetes, cartões de crédito etc.) podem
ser danificados ou deletados por campos magnéticos.
1. Manter uma distância mínima de 1 m em relação ao campo magnético.
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10.2 Generalidades

A consercação compreende:
1. Busca de erros

A determinação de um dano, determinação e localização das causas do
dano.

2. Eliminação de danos
A eliminação das causas primárias e troca ou reparo de componentes
defeituosos. O reparo ocorre em geral pelo fabricante.

Reparo através do fabricante
● Antes do reenvio do aparelho, preencher o formulário Inscrição de re-

envio. O formulário pode ser preenchido online e está pronto para
abaixar como arquivo .pdf.

O aparelho contém material perigoso
Se o aparelho operou com líquidos perigosos, ele deve ser limpo antes do
reenvio. Se isso não for possível, deve ser disponibilizada anteriormente a
ficha de dados de segurança do material perigoso.

Reparo através do instalador/empresa operadora
Quando de know-how correspondente e equipamento suficiente, o reparo
pode também ser executado pelo próprio ajustador/empresa operadora. Para
isso, consultar o fabricante.

● Em caso de necessidade, solicitar listas de peças de reposição e dese-
nhos de montagem junto ao fabricante.

● Somente utilizar as peças de reposição liberadas pelo fabricante.
● Descartar os materiais da embalagem e as peças usadas conforme as

determinações locais.

Garantia
No caso de modelo não conforme o especificado, é extinta qualquer pres-
tação de garantia.

Barreiras e avisos
Após a manutenção e/ou conservação devem ser colocados novamente
na sua posição original todas as barreiras de avisos removidos.
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10.3 Identificação e eliminação de falhas

Falha Possíveis causas Medida possível
1.1 Ruído aumentado

- Cavitação da bomba
Vácuo muito alto (preenchi-
mento reduzido da bomba)

Controlar o projeto do con-
dutor da aspiração
Utilizar bomba de ruído oti-
mizado

Conduta de aspiração entupi-
da

Limpar o condutor de aspira-
ção

Filtro de aspiração entupido
ou muito pequeno

Limpar o filtro de aspiração
ou utilizar filtro maior
Trocar elemento filtrante

Ralo entupido ou dimensiona-
do com tamanho demasiado
pequeno

Limpar o ralo ou dimensionar
com maior tamanho

Temperatura do fluído muito
baixa

Temperar o fluído

1.2 Ruído aumentado
- Formação de espuma ou ar
no fluído

A bomba aspira ar Verificar o nível do óleo no
recipiente
Controlar o condutor de as-
piração
Controlar a vedação do eixo

Vedação do eixo defeituosa Trocar a vedação do eixo
Conexão de aspiração não es-
tanque

Reapertar ou trocar junções
aparafusadas
Substituir as vedações

Sistema não purgado Purgar o sistema
A conduta de recirculação ter-
mina acima do nível do líquido

Estender o condutor de re-
circulação

Formação intensa de espuma
no sistema, p.ex. em engrena-
gens

Utilizar bomba de ruído oti-
mizado

1.3 Ruído aumentado
- Oscilações mecânicas

Acoplamento alinhado incor-
rectamente e/ou solto

Corrigir o alinhamento do
acoplamento e proteger as
metades do acoplamento

Fixação da conduta defeituo-
sa e/ou insuficiente

Fixar os condutores com ma-
terial de fixação adequado
(p.ex., braçadeiras de tubo)

Válvula limitadora de pressão
oscilante (quando presente)

Aumentar a pressão de
abertura da válvula

Nenhuma construção optimi-
zadora de ruídos

Empregar elementos de
amortecimento
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Falha Possíveis causas Medida possível
2 A bomba não aspira Movimentação a seco Preencher a bomba e o con-

dutor de aspiração com fluí-
do.

Nível de enchimento mínimo
no reservatório não atingido

Reabastecer com fluído

Direcção de rotação incorrec-
ta da bomba

Corrigir a direção de rotação

Elemento de bloqueio fechado
no condutor de aspiração

Abrir elemento de bloqueio

Conduta de aspiração entupi-
da

Limpar o condutor de aspira-
ção

O ar que se encontra no con-
dutor de aspiração não pode
ser condensado no condutor
de pressão

Reduzir a pressão de arran-
que
Purgar o condutor de pres-
são
Aumentar o volume do con-
dutor de pressão

Velocidade de rotação da
bomba muito baixa

Controlar o projeto da bom-
ba
No caso de operação de
conversor de frequência: Ve-
rificar a frequência de traba-
lho/de rede

Altura de aspiração geodésica
muito grande

Controlar o local de instala-
ção
Prever bomba de pré-enchi-
mento

3 Insuficiente pressão
Insuficiente corrente de cir-
culação

Vácuo muito alto (preenchi-
mento reduzido da bomba)

Controlar o projeto do con-
dutor da aspiração

Viscosidade muito elevada Prever bomba de pré-enchi-
mento

Velocidade de rotação da
bomba muito baixa

Controlar o projeto da bom-
ba
No caso de operação de
conversor de frequência: Ve-
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Falha Possíveis causas Medida possível
rificar a frequência de traba-
lho/de rede

Elemento de bloqueio estran-
gulado na conduta de aspira-
ção

Abrir elemento de bloqueio

Conduta de aspiração entupi-
da

Limpar o condutor de aspira-
ção

Filtro de aspiração entupido
ou muito pequeno

Limpar o filtro de aspiração
ou utilizar filtro maior
Trocar elemento filtrante

Ralo entupido ou dimensiona-
do com tamanho demasiado
pequeno

Limpar o ralo ou dimensionar
com maior tamanho

Disparo contínuo de uma vál-
vula de limitação de pressão
(quando presente)

Aumentar a pressão de
abertura da válvula

A bomba aspira ar Verificar o nível do óleo no
recipiente
Controlar o condutor de as-
piração
Controlar a vedação do eixo

Desgaste Trocar o aparelho
4 Aumentada temperatura de

serviço
Refrigeração e desvio de calor
insuficientes

Aumentar a potência de ar-
refecimento

Reserva de óleo muito peque-
na no sistema

Verificar o dimensionamento
do recipiente

O líquido em excesso é trans-
portado através da válvula li-
mitadora de pressão em so-
brecarga para o reservatório

Controlar o projeto da bom-
ba

5 Não permitido aquecimen-
to da bomba

Disparo contínuo de uma vál-
vula de limitação de pressão
diretamente montada (quando
presente)

Aumentar a pressão de
abertura da válvula

Pressão muito alta em cone-
xão com uma viscosidade do
fluído muito baixa

Controlar o projeto do siste-
ma

Velocidade de rotação muito
elevada em conexão com vis-
cosidade do fluído muito ele-
vada

Controlar o projeto do siste-
ma

Uma pressão muito alta Reduzir a pressão
Desgaste Trocar o aparelho
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Falha Possíveis causas Medida possível
6 Vazamentos

- Falha de vedação
Manutenção deficiente Observar os intervalos de

manutenção
Substituir as vedações

Dano mecânico Substituir as vedações
Sobrecarga térmica Verificar os dados de serviço

Substituir as vedações
Pressão muito alta Verificar os dados de serviço

Substituir as vedações
Parcela de gás no fluído muito
elevada

Verificar os dados de serviço
Substituir as vedações

Corrosão/ataque químico Testar a compatibilidade do
material
Substituir as vedações

Direção de rotação incorreta Corrigir a direção de rotação
Substituir as vedações

Fluído sujo Prever filtração
Substituir as vedações

Junções aparafusadas soltas Reapertar ou trocar junções
aparafusadas

7.1 Acoplamento magnético
- Modificação de ruídos de
movimentação e/ou vibra-
ções que ocorrem

Erro de ajuste Ver Instruções de operação/
montagem acoplamento
magnético: Falhas de funcio-
namento, causas e solução

Destruição das forças magné-
ticas
Magneto externo danificado
devido a erro de montagem
(Batentes do rotor externo no
canister)

7.2 Acoplamento magnético
- Destruição renovada das
forças magnéticas

Os parâmetros operacionais
não correspondem ao desem-
penho de acoplamento

Ver Instruções de operação/
montagem acoplamento
magnético: Falhas de funcio-
namento, causas e soluçãoAumentada temperatura de

serviço
Partículas abrasivas no agen-
te de transporte que blo-
queiam a bomba

7.3 Acoplamento magnético
- A bomba não aspira
- O torque não será transferi-
do

Os magnetos do rotor externo
e interno não estão alinhados
um sobre o outro

Verificar as dimensões de
montagem conforme o dese-
nho de construção
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Falha Possíveis causas Medida possível
8 O interruptor de proteção

do motor dispara
Potência de accionamento
muito baixa

Potência de accionamento
muito baixa

Motor conectado incorreta-
mente

Controlar a conexão do mo-
tor

Queda de fase Controlar abastecimento/ali-
mentação

Consumo de corrente muito
elevado

Verificar os dados de serviço
Verificar a direcção de rota-
ção.

Interruptor de proteção do mo-
tor projetado incorretamente

Verificar os dados de serviço

No caso de falhas não identificáveis, consultar com o fabricante.
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