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1 PREMISSA 

O presente manual contém as instruções para a correta gestão e manutenção da bomba parafuso Diamond Series fabricada pela NOVA 
ROTORS S.r.l. . 
As informações contidas no manual destinam-se ao utilizador, o qual deverá ler cuidadosamente e ter certeza de tê-las entendido totalmente antes 
de operar na máquina. 
O manual de uso deve ficar sempre à disposição para consulta. 
Em caso de extravio ou danos solicitar ao fabricante um novo manual. 
 

 ATENÇÃO – O fabricante não se responsabiliza pelas consequências derivantes de um uso incauto da máquina devido à não leitura ou 
leitura incompleta do presente. 
O manual é parte integrante de toda bomba, portanto, deve ser conservado e deve sempre acompanhar a máquina, mesmo caso a mesma seja 
cedida a outro utilizador. 
 
O presente manual contém as instruções necessárias para a segurança, o recebimento, a instalação, a estocagem, o correto funcionamento e a 
manutenção das bombas parafuso Diamond Series. 
 

 ATENÇÃO. A NOVA ROTORS S.r.l. se reserva o direito de poder modificar as especificações mencionadas neste manual ou as 
características de cada máquina. Algumas figuras deste manual podem ilustrar peças que resultem ser parcialmente diferentes daquelas montadas 
nas máquinas. 
 
 

2 CONFORMIDADE CE DA BOMBA 

Toda máquina é dotada de uma declaração de conformidade CE assinada pelo representante legal da NOVA ROTORS S.r.l. 
Na declaração de conformidade encontra-se indicado o modelo da bomba, o número de série, e referência da encomenda. 
A bomba foi fabricada para estar em conformidade aos requisitos essenciais de segurança estabelecidos nas seguintes diretivas aplicáveis: 
Diretiva máquinas. 2006/42/CE 
Diretiva baixa tensão: 2006/95/CE 
Diretiva sobre a compatibilidade eletromagnética. 
Além disso, no projeto e na fabricação das bombas foram consultadas as seguintes normas harmonizadas: 
UNI EN 809: 2009 – Bombas e grupos de bombeamento para líquidos – Requisitos gerais de segurança. 
UNI EN ISO 12100-1: 2005 – Segurança do maquinário. Conceitos fundamentais, princípios gerais de projeto. Parte 1: Terminologia de base, 
metodologia. 
UNI EN ISO 12100-2: 2005 – Segurança do maquinário. Conceitos fundamentais, princípios gerais de projeto. Parte 2: princípios técnicos. 
CEI EN 60204-1: 2005 – Segurança do maquinário. Equipamento elétrico das máquinas. Regras gerais. 
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3 SIMBOLOGIA 

 

Perigo genérico 

Perigo elétrico 

 Perigo genérico com risco de danos às pessoas 

 Perigo elétrico com risco de danos às pessoas 

Perigo cargas suspensas  

Perigo material corrosivo 

Perigo provocado por partes rotativas em movimento 

Não remover as proteções das partes rotativas em movimento 

Não efetuar manutenção ou lubrificação com partes em movimento 

 Chama a atenção a respeito das informações 

Vestir roupas adequadas 

Vestir luvas de proteção 
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4 SEGURANÇA 

 
4.1 Desrespeito das normas de segurança 

O desrespeito das normas de segurança descritas neste manual e aquelas comuns pertencentes ao bom senso das pessoas pode 
provocar perigos às pessoas, ao ambiente e danos para a máquina. 
Em especial, tais inobservâncias podem provocar: 
A não efetuação de importantes funções da máquina e/ou do sistema. 
Danos à máquina e/ou ao sistema, perigos de natureza elétrica, mecânica e química para as pessoas, perigos ambientais devidos ao vazamento 
de substâncias perigosas. 
A inobservância e o desrespeito das normas de segurança levarão à perda de eventuais garantias e de eventuais ressarcimentos dos danos. 
Conservar estas instruções e relativa documentação em sua totalidade, em condições legíveis e tornando-as de fácil acesso ao pessoal 
interessado. 

Nenhum equipamento de segurança deve ser removido, antes ou durante o funcionamento do sistema. Antes de ligar o sistema, certificar-
se que não haja qualquer perigo. O sistema deve ser regularmente controlado para verificar eventuais danos e funcionalidades dos órgãos de 
segurança. 

A bomba contém partes em movimento. Enquanto a bomba estiver em funcionamento não introduzir partes do corpo ou materiais 
diferentes daqueles de processo. 
Em caso de anomalias, perigo o na falta de sistemas de segurança apropriados, parar imediatamente a bomba e avisar o pessoal qualificado. 
 
 
4.2 Posta em marcha, operação manutenção 

O sistema de destino da bomba parafuso não é parte integrante do fornecimento, portanto, deverá ser o cliente a verificar a idoneidade da 
máquina às próprias necessidades, a fornecer os dados de processo necessários a uma correta seleção da bomba, bem como dos acessórios 
necessários a garantir a segurança do sistema. Caso na confirmação da encomenda venham a faltar acessórios considerados úteis ou 
indispensáveis pelo utilizador, ficará a cargo do cliente comunicar e solicitar a implementação na máquina. 

 Durante o uso da bomba os dispositivos de proteção previstos devem estar presentes e corretamente instalados na 
mesma. Evitar de efetuar qualquer operação nos dispositivos de segurança quando a bomba está em funcionamento. 
 
 
4.3 Condições previstas de uso 

As bombas parafuso destinam-se ao bombeamento de fluidos da tipologia especificada durante a assinatura da encomenda. 

A bomba deve sempre observar os limites de operação para os quais foi fabricada e aqueles declarados durante a fase de confirmação 
da encomenda: observar os limites de temperatura, pressão, vazão, viscosidade e velocidade.   
Se não especificado diferentemente na encomenda, a bomba não deve ser utilizada em ambientes sujeitos à formação de atmosferas 
potencialmente explosivas. 
 
 
4.4 Bombas sujeitas a Atmosferas potencialmente explosivas 

Se as bombas estão sujeitas ao funcionamento em atmosferas potencialmente explosivas, o fato deve ser especificado na fase da encomenda e 
indicada na placa a marca Atex  
As diretivas ATEX se referem ao controle de atmosferas potencialmente explosivas e aos padrões para os acessórios e os sistemas de proteção a 
serem utilizados em tais atmosferas. 
A diretiva Atex 2006/42/CE é específica para acessórios elétricos e não elétricos. As condições de uso devem se submeter a certos campos 
previstos e descritos na diretiva. 
 
A seguir encontram-se listados os requisitos para o pessoal para os produtos com aprovação Ex em atmosferas potencialmente explosivas: 
• Qualquer intervenção no produto deve ser efetuada por eletricistas certificados e operados autorizados ITT. Nas instalações em atmosferas 
explosivas aplicam-se regras específicas. 
• Todos os usuários são obrigados a conhecer os riscos relacionados à eletricidade bem como as características químicas e físicas do gás e/ou do 
vapor presente em áreas perigosas. 
• Quando se parte a máquina, se efetua a manutenção, controles ou uma reparação, pensar sempre à própria segurança e, portanto, ater-se 
sempre às diretivas gerais européias sobre as máquinas, transformadas em leis nacionais; à norma Européia EN 12100:2005, às normas de 
prevenção de acidentes específicas e observar as regras técnicas pertinentes. 
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4.5 Advertências inerentes à segurança para trabalhos de manutenção, inspeção e montagem 

O utilizador deve fazer com que todos os trabalhos de manutenção, inspeção e montagem da bomba parafuso sejam executados por 
técnicos especializados. 
Tais técnicos, antes de intervir na bomba, devem ter estudado cuidadosamente o presente manual de instruções. Somente pessoas autorizadas e 
pessoal oportunamente treinado pode trabalhar com a bomba parafuso. 
 
 
4.6 Transformação e produção arbitrária de peças de reposição 

As transformações ou modificações da máquina, dentro dos limites que não excedam da manutenção extraordinária, são admitidas 
somente após prévio acordo com o fabricante. 
Para as operações de manutenção ordinária devem ser utilizadas peças de reposição originais ou peças de reposição explicitamente declaradas 
compatíveis pela NOVA ROTORS S.r.l. 
Estas peças foram projetadas especialmente para o sistema. Não há qualquer garantia que outras peças possam suportar as cargas, a correta 
funcionalidade e segurança.  
O uso de peças de reposição não originais comporta a extinção adiantada da garantia. 
 
 
4.7 Ruído 

O nível de potência acústica ponderado emitido pela máquina não é superior a 85dB(A).  
Tal valor é garantido caso a bomba seja instalada corretamente, em condições de estabilidade e com as oportunas fixações e é medido a 1 metro 
da bomba. Este não inclui ulteriores fontes de ruído externas à máquina ou a reverberação das tubulações conectadas à própria bomba em fase 
de funcionamento. 
Além disso a Nova Rotors não garante tal valor se a máquina for utilizada em condições de trabalho diferentes daquelas indicadas na relativa 
encomenda e declaradas na confirmação do pedido. 
 
 
4.8 Vazamento de fluidos perigosos 

Caso a bomba seja utilizada para bombear líquidos perigosos (venenosos, corrosivos, etc.), os volumes de fluido que vazam pelas 
vedações devem ser recolhidos e despejados sem criar perigo para as pessoas e para o ambiente. 
 
 
4.9 Roupas de proteção 

Vestir as específicas roupas de proteção para proteger as partes do corpo. 

Luvas de segurança 
Vestir apropriadas luvas para a proteção das mãos contra eventuais riscos de natureza variada: mecânicos, elétricos, químicos e de temperatura. 

Roupas e calçados 
Vestir apropriados artigos de vestuários e calçar apropriados calçados de segurança para proteger os pés contra a queda de peças. 
 
 
4.10 Manutenção da máquina 

Não desmontar a bomba antes que as tubulações tenham sido esvaziadas. Mesmo se as tubulações estiverem vazias, um pouco de 
líquido pode ficar na bomba. O fluido bombeado pode ser perigoso para as pessoas e o ambiente o pode se encontrar a altas temperaturas. 

Todos os trabalhos de manutenção da máquina devem ser efetuados somente quando a máquina estiver desligada.  

Antes da manutenção da bomba  lembrar de desligar a alimentação da bomba com os relativos interruptores de proteção. Todos os 

dispositivos devem ser protegidos contra uma nova partida automática ou acidental. (Onde possível desligar o interruptor geral e tirar a chave). 

Nas situações especiais nas quais é necessário fazer funcionar bomba deverão estar presentes pelo menos 2 pessoas de modo tal que em caso 

de perigo uma pessoa consiga desligar a alimentação o dar o alarme. Terminada a manutenção, no fim dos trabalhos, lembrar de restabelecer os 

apropriados órgãos de proteção e verificar o funcionamento dos mesmos. 
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5 GERAL 

 
5.1 Principais características técnicas das bombas parafuso 

Vazão uniforme e proporcional às rotações. 
Auto-escorvantes com uma capacidade aspirante mínima de 4 m.c.a. (NPSH), dependendo do tamanho, do número de estágios e das rotações da 
bomba. 
Capacidade de bombeamento de produtos não homogêneos contendo gases e abrasivos ou substâncias sólidas e fibrosas na matriz líquida. 
Bombeamento de líquidos com baixa e elevada viscosidade. 
Dosagem de líquidos. 
Bombeamento sem pulsações com mínimo stress tensional do produto de processo. 
Elevadas pressões de bombeamento (6 bar para cada estágio). Podem-se ter bombas de um a oito estágio, em função da pressão requerida. 
 
 
5.2 Princípio de funcionamento da bomba 

A bomba com cavidade progressiva é uma máquina volumétrica auto-escorvante rotativa, cuja parte "de bombeamento" é constituída por dois 
elementos característicos chamados rotor e estator. 
O rotor, tipicamente metálico, é um parafuso inicialmente com uma rosca redonda,  passo extremamente elevado, notável altura e elevada 
excentricidade com relação ao diâmetro interno. 
O estator, tipicamente em material elástico, vulcanizado em um tubo de aço, tem impressa uma cavidade com forma de rosca com 2 inícios, passo 
duplo com relação ao rotor e com a mesma excentricidade .  
O rotor, girando no interior do estator é obrigado a efetuar um movimento de rotação/translação hipocicloidal. Tal acoplamento entre os dois 
elementos apresenta sempre geratrizes em contato ao longo de um perfil que garante a vedação entre os dois elementos. Tal movimento gera 
uma câmara estanque que se desloca com movimento helicoidal, da câmera de aspiração para a câmara de descarga. 
A vazão teórica (Qt) é diretamente proporcional à rotação e é possível calculá-la com a seguinte fórmula: 
 
 

   
            

     
 

  
 
Qt = vazão teórica (m³/h) 
D = diâmetro do rotor (mm) 
e = excentricidade do rotor (mm) 
P = Passo do rotor 
n = rotações por minuto 
 
 
Por outro lado a potência absorvida 
 
 

  
   

    
 

 
 
P = Potência absorvida (KW) 
Q = vazão (m³/h) 
H = Pressão diferencial (Bar) 

ɳ = rendimento total (corresponde ao produto do rendimento volume e do rendimento mecânico) 
 
 
Nas bombas parafuso o eixo de rotação do rotor não coincide com o eixo de rotação da motorização. O rotor recebe o seu movimento de um eixo 
de transmissão com junta dupla. O conjunto de rotação que inclui um eixo de transmissão, eixo de conexão com o acionamento e o rotor, tem a 
função de transferir o conjugado dado ao acionamento, facilitar a excentricidade do conjunto de bombeamento (rotor/estator), suportar as forças 
axiais geradas pela contrapressão e pela reação que se gera na rotação/translação entre rotor e estator. 
 
 
5.3 Estrutura da bomba 

Auto-escorvante com 1, 2, 4 estágios (sob encomenda específica com 8 estágios). A parte hidráulica é constituída pelo rotor (R) e estator (S). 
As bombas podem ser acopladas à motorização em 2 variantes (ver figura 5.3.1): 
Diretamente no suporte monobloco (M), a transmissão diretamente acoplada à motorização (A) que deverá suportar os esforços (Tipo D). Tal tipo 
de bomba tem design compacto e econômico, a conexão entre bomba e motor é simples e de rápida realização. 
Com eixo de saída independente, com junta de acoplamento entre bomba e motorização (Tipo J). Tal tipo de bomba é menos compacta e mais 
cara, mas consente operar na bomba sem ter que desmontar e/ou movimentar a motorização. Além disso o suporte (S) apresenta rolamentos de 
alto rendimento, capazes de suportar todos os esforços da transmissão. O tipo J resulta ser a escolha de maior fiabilidade e robustez. Os 
rolamentos requerem uma correta lubrificação para poder operar de maneira eficiente. 
As conexões podem ter várias formas e dimensões, seja flangeadas, seja com engates rápidos, com grampo, roscadas ou especiais (Construção 
N). Além disso podem ser realizados engates adicionais de modo a ter 2 ou mais aspirações, engates adicionais para consentir CIP. O corpo 
bomba (C) pode ser realizado com moega de alimentação, com dimensões personalizáveis (Construção H). 
Para cada tipo de construção os corpos têm dimensões otimizadas para a passagem de fluidos de alta viscosidade e com presença de sólidos. 
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No interior do corpo bomba (C) encontram-se 2 juntas (J) que consentem transmitir o conjugado motor em presença da excentricidade. A forma e 
as dimensões das juntas são o resultado de máxima fiabilidade operacional, robustez e de uma passagem otimizada de fluidos. Estas são seladas 
por uma proteção em borracha e é necessário que em seu interior haja uma perfeita lubrificação.  
A vedação (T) para eixo padrão é de tipo com vedação mecânica única, mas a máquina pode ser configurada com empanque de Cordãos ou 
vedações mecânicas duplas. Sob encomenda podem ser utilizadas vedações tipo cartucho ou outras tipologias. Seja com vedação mecânica que 
com empanque de Cordão encontram-se disponíveis alojamentos adequados à limpeza das mesmas. 
A bomba pode ser projetada e fabricada em várias variantes, mesmo em seus componentes principais como a transmissão, o corpo bomba (C) e a 
boca (B) em função das necessidades do utilizador. Todas as variantes devem ser definidas e verificadas com a Nova Rotors seja na fase de 
proposta que na fase de encomenda. 
 

 
5.3.1 

 
 
5.4 Bombas com by-pass 

O by-pass é um dispositivo para a proteção contra a sobrepressão. O by-pass é composto por válvula calibrável, tubulações e flange de união, 
aptas a colocar em comunicação a descarga com a aspiração da bomba. Quando a pressão na descarga ultrapassa a pressão de calibragem da 
válvula, esta se abre e o produto de processo retorna para a aspiração. A pressão de calibragem para os modelos com 1 estágio é de 6 bar, 
enquanto para os modelos com 2 estágios é de 10 bar. Com base nas necessidades de processo podem ser efetuadas calibragens diferentes, 
compativelmente com as especificações da bomba. 
A pressão de calibragem da válvula deve ser combinada com a Nova Rotors. Os limites de funcionamento devem estar de acordo com quanto 
especificado na confirmação do pedido e relativa documentação. 
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5.5 Válvulas de segurança / sobrepressão / retenção  

No sistema aconselha-se a instalação de um adequado dispositivo de segurança na descarga da bomba de modo a evitar pressões de operação 
superiores às especificações da bomba. 
Além deste dispositivo aconselha-se a presença de uma válvula de retenção na descarga da bomba de modo a evitar o retorno do fluxo através do 
sistema. 
Caso se preveja a presença de ambas aconselha-se a instalação da válvula de segurança mais próxima à bomba com relação à válvula de 
retenção.  
 
 
5.6 Proteção contra o funcionamento a seco 

Para a proteção do estator, quando não é garantido o fluxo contínuo do produto, aconselha-se usar um instrumento específico contra o 
funcionamento  a seco. 
Esta proteção impede que o estator se danifique cada vez que venha a faltar produto. Um primeiro tipo de sistema consiste em uma sonda térmica 
que é instalada no estator e conectada a um quadro elétrico. Caso não chegue produto no rotor, a borracha do estator superaquece e o aumento 
da temperatura age no circuito elétrico bloqueando o motor; este dispositivo também pode ser instalado após a montagem da bomba. Em 
alternativa podem ser usados fluxostatos para o controle direto da presença de produto. Outros sistemas podem ser avaliados com base nas 
necessidades. 
 
 
5.7 Motorizações possíveis 

Os acionamentos disponíveis para as bombas parafuso podem ser de vários tipos. As combinações principalmente usadas são: 
Motores elétricos 
Motores hidráulicos 
Motoredutores 
Motovariadores 
A bomba pode ser acoplada diretamente ao monobloco com flange (Tipo D) ou com junta elástica no eixo de saída independente (Tipo J). No caso 
de bomba monobloco (Tipo D) o acoplamento da motorização com a bomba é feito com um específico pino de conexão e, portanto, as 
motorizações devem prever a possibilidade de conexão com as bombas série "D" Nova Rotors. Portanto, o eixo de saída da motorização deve ser 
realizado com base em especificações emitidas pela Nova Rotors. 
Na Tabela apresentamos as dimensões referidas ao flange de suporte e eixo vazado: 
 

Size Modelo input flange A (±0,05) B d (F8) D (h7) 
  4L1       

D030 2K2 160/200 20 8,1 24 35 

  1K4           

  10L1       

  4K2       

D040 2K4 160/200 30 12,1 30 45 

  16L1       

  8K2           

  20L1       

  10K2       

D060 4K4 200/250 35 16,1 35 55 

  30L1       

  16K2           

  40L1       

  20K2       

D120 10K4 250/300 35 18,1 40 65 

  60L1       

  30K2           

  80L1       

  40K2       

D300 20K4 250/300 38 20,1 50 70 

  120L1       

  60K2           
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6 IDENTIFICAÇÃO DA ENCOMENDA 

 
6.1 Identificação do produto 

As informações a seguir são necessárias para identificar a bomba para informações técnicas, solicitações de peças de reposição ou encomendas: 
 
NÚMERO DE SÉRIE 
BOMBA TIPO 
 
Tais dados encontram-se presentes na placa aplicada na bomba na confirmação da encomenda. 
 
 
6.2 Documentação e especificações técnicas 

Cada unidade produzida pela Nova Rotors e relativa a uma encomenda é acompanhada por uma documentação específica. 
As presentes instruções operacionais são parte integrante da bomba. Para o correto uso da máquina é indispensável consultar outros documentos.  
Toda bomba produzida é dotada de documentação técnica que deve estar sempre acessível ao pessoal encarregado da gestão da própria bomba.  

Documentação específica, relativa a bombas especiais ou com características realizadas por solicitação específica do cliente, deve ser 
solicitada antes da assinatura da encomenda.  

 Toda documentação relativa a uma encomenda é material certificado pela Nova Rotors, relativamente à própria encomenda.  
 
A seguir indicamos os documentos que acompanham qualquer encomenda e a utilidade de cada anexo técnico. 
 
 
 

Documento Função 

Confirmação do Pedido 
Especificação técnica, condições operacionais, limites 
operacionais, configuração do produto. 

Instruções Operacionais de 
uso e Manutenção 

Condições de uso e manutenção da unidade. Desenho da bomba 
com numeração dos componentes. Lista de componentes e peças 
de reposição. 

Desenho dimensional 
Configuração dimensional, medidas operacionais, dimensões das 
conexões. (A PEDIDOS) 

Curva Característica 
(Performance Data) 

Dados de performance da unidade de bombeamento. 

Teste de performance 
Teste de performance e verificação funcional da unidade 
específica. (SOB ENCOMENDA) 

Documentação dos 
componentes de terceiros 

Documentação técnica, de uso e manutenção relativa a 
componentes de terceiros fornecidos com a unidade. 

Declaração de Conformidade Conformidade à norma máquinas. 

Instruções suplementares 
ATEX 

Instruções operacionais em ambientes potencialmente explosivos. 
(SOMENTE BOMBAS ATEX) 
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6.3 Placa padrão 

Na placa de marcação CE fixada em todo exemplar de bomba parafuso, além do símbolo CE encontram-se indicados: 
 
 Fabricante: NOVA ROTORS S.r.l. 
 Endereço: via Villa, 29 
 Cidade:  36020 Villaga (VI) 
 
BOMBA TIPO:  Identifica o modelo e versão da bomba  
NÚMERO DE SÉRIE: Identifica o número de série da bomba  
M³/H:   Identifica a vazão da bomba 
MAX BAR   Identifica a pressão da bomba  
R.P.M.   Identifica a velocidade de rotação da bomba 
DATE   Identifica o ano de fabricação da bomba  
 
Além destes dados pode-se notar na placa o sentido de rotação da bomba. 

 
 
6.4 Placa Atex 

A placa com certificação Atex é necessária para as bombas destinadas em ambiente com atmosfera explosiva.  
Na placa de marcação CE fixada em todo exemplar de bomba parafuso, além do símbolo CE encontram-se indicados: 
 
 Fabricante: NOVA ROTORS S.r.l. 
 Endereço: via Villa, 29 
 Cidade:  36020 Villaga (VI) 
 
BOMBA TIPO:  Identifica o modelo e versão da bomba  
NÚMERO DE SÉRIE: Identifica o número de série da bomba  
M³/H:   Identifica a vazão da bomba 
MAX BAR:   Identifica a pressão da bomba  
R.P.M.:   Identifica a velocidade de rotação da bomba 
DATE:   Identifica o ano de fabricação da bomba  
 
Além dos dados presentes na placa padrão encontra-se presente a marca Atex (marcação comunitária especifica de proteção contra explosões) e 
a classificação da zona.   

 
CE1131  identifica o organismo certificado CEC 1131 
II identifica o grupo de pertinência 
1/2G identifica a categoria de pertinência  (2G=proteção para ambiente com presença de gás de 10 a 1000 horas/ano). 
IIB identifica o grupo de explosão  
T4 identifica a classe de temperatura (T4=temperatura superficial máxima admissível 135 °C).  
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6.5 Identificação do modelo  

 
 
 
A codificação das bombas série DIAMOND identifica o tipo, a forma construtiva e o modelo da bomba. 
Exemplo: 
                D    H     10L1 
 
Tipo de bomba  
Construção Tipo  
Modelo 
 
Tipo de bomba:   
D  Suporte Monobloco - Conexão diretamente flangeada à motorização 
J Suporte rolamentos – Saída eixo independente acoplamento com junta à motorização 
 
Construção Tipo 
N Corpo bomba 
H Moega 
 
A seguir apresentamos a tabela modelos. Os modelos são agrupados em SIZE: o size identifica uma grandeza mecânica à qual um determinado 
grupo de modelos se refere. Cada modelo pertinente a um dado size indica o uso da mesma transmissão (a menos do rotor), mesma conexão à 
motorização, eixos de conexão, vedações e relativas caixas de vedação. 
Tais dados são puramente orientativos e servem somente para dar uma indicação geral a respeito da gama de uso dos vários modelos. Para os 
dados efetivos de uso consultar sempre a confirmação do pedido e as curvas características fornecidas com cada encomenda. 
 
 

Size Modelo Qmax 2 bar  rpm max P max 

    (m³/h)   (bar) 

  4L1 11 800 6 

D030 2K2 5,9 800 12 

  1K4 2,1 600 24 

  10L1 17,3 600 6 

  4K2 8,7 600 12 

D040 2K4 4,15 500 24 

  16L1 26 600 4 

  8K2 10,83 600 8 

  20L1 29,1 500 6 

  10K2 14,6 500 12 

D060 4K4 7,15 400 24 

  30L1 39,5 500 4 

  16K2 16 500 8 

  40L1 53,4 500 6 

  20K2 26,1 500 12 

D120 10K4 14,43 400 24 

  60L1 81,25 500 4 

  30K2 32,56 500 8 

  80L1 80,2 350 6 

  40K2 39,6 350 12 

D300 20K4 18,3 300 24 

  120L1 110 350 4 

  60K2 47,14 350 8 
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7 INSTALAÇÃO E MONTAGEM 

 
7.1 Posicionamento da bomba 

O cliente é responsável pela avaliação dos espaços à disposição no próprio estabelecimento para a instalação da máquina. 
Ao avaliar os espaços necessários à total gestão da bomba devem ser lavadas em consideração: 
 
 - As dimensões e o peso da máquina, de acordo com quanto indicado no desenho dimensional e na confirmação da encomenda 
 - A manutenção da máquina 
 - Movimentação da máquina 
 - Eventual regulagem das rotações 
 - Leitura da pressão, rotações, vazão 
 - Regulagem de eventuais válvulas de sobrepressão 
 - Montagem e desmontagem de dispositivos adicionais de proteção 
 - Espaço para o uso de todas as ferramentas necessárias para a gestão da máquina 
 
 
7.2 Alinhamento da junta de acoplamento (Tipo J) 

No caso de bombas Tipo J com suporte com rolamentos, a saída do eixo é independente e conectada à motorização por meio de um acoplamento 
elástico. As bombas são alinhadas e verificadas na Nova Rotors antes do despacho. 
Caso seja o cliente a instalar um próprio acionamento este deverá se responsabilizar pela operação de alinhamento.  
Dado que no transporte, movimentação e estocagem podem vir a se verificar eventos que levam a um desalinhamento da junta é fundamental 
efetuar a verificação do alinhamento antes de partir a máquina.  
A seguir indicamos os valores máximos de desalinhamento tolerados no acoplamento das juntas. Indicamos com "a" o valor máximo de 
desalinhamento no eixo longitudinal das duas semi juntas e com "ß" o ângulo máximo tolerável. 
Com "S" indica-se a distância necessária entre as duas semi juntas e a relativa tolerância 
 

 
 

Size Modelo S ß D max 

  4L1       

D030 2K2 3 ±0,5 1° 0,2 

  1K4       

  10L1       

  4K2       

D040 2K4 3 ±0,5 1° 0,2 

  16L1       

  8K2       

  20L1       

  10K2       

D060 4K4 3 ±0,5 1° 0,25 

  30L1       

  16K2       

  40L1       

  20K2       

D120 10K4 3 ±0,5 1° 0,28 

  60L1       

  30K2       

  80L1       

  40K2       

D300 20K4 3 ±0,5 1° 0,32 

  120L1       

  60K2       

 
 
No que diz respeito às dimensões do eixo independente da bomba consultar os desenhos dimensionais fornecidos pela Nova Rotors, enquanto 
para a motorização verificar quanto indicado pelo fabricante. 
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7.3 Fixação da bomba 

Não são necessárias ferramentas especiais para a fixação da bomba. Isto ocorre por meio da base (em aço carbono ou inoxidável em função da 
versão).  

A base deve estar apoiada em toda a sua dimensão máxima. Não são admissíveis instalações nas quais a base tenha uma dimensão 
maior da fundação onde a bomba está instalada. É fundamental que a bomba seja fixada utilizando-se todos os furos especialmente previstos na 
base. As fundações devem garantir a correta absorção do peso da bomba. 
Para as dimensões das fundações e os furos de fixação consultar o desenho dimensional fornecido com a documentação que acompanha 
qualquer encomenda. 
Para os tamanhos médios e pequenos pode ser prevista a movimentação por meio de empilhadeira.  
No caso de bomba sobre rodas aconselhamos não bloquear as rodas com a bomba em funcionamento. As rodas com freio desbloqueado 
permitem à bomba trabalhar em condições de maior estabilidade operacional. 
 
 
7.4 Montagem às tubulações 

As dimensões e a posição das tubulações deve estar em conformidade com quanto indicado no desenho dimensional fornecido com a confirmação 
do pedido.  
Prever diâmetros das tubulações de entrada e de saída adequados à viscosidade e à vazão requerida. 
Antes de conectar a bomba limpar cuidadosamente as tubulações e remover eventuais sedimentações e/ou corpos estranhos. 
As tubulações devem ser conectadas à bomba de modo tal que nenhum tipo de força externa possa agir na própria bomba. 
Montar compensadores adequados entre a bomba e as tubulações de modo a proteger a bomba contra vibrações que possam produzir danos ao 
corpo da mesma. 
Avaliar as forças de reação e os movimentos de tubulações flexíveis que poderão ocorrer quando a bomba entrar em funcionamento. 
Dispor as tubulações na entrada e saída de modo que, com a bomba parada, assegure-se a presença de fluido no interior do corpo aspirante. 
Assim, no interior da bomba encontra-se uma quantidade de fluido suficiente a garantir a lubrificação durante a fase de partida. 
Minimizar a entrada de ar na aspiração da bomba. 
Deve ser previsto um espaço de extração para a substituição do estator. 

 Certificar-se que seja possível desmontar as tubulações de modo tal a dispor do espaço necessário à substituição do estator. 
A seguir indicamos os espaços necessários para cada modelo. 
Na tabela a seguir são indicadas as distâncias necessárias com base no modelo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Size Modelo L 

  4L1 340 

D030 2K2 340 

  1K4 520 

  10L1 420 

  4K2 420 

D040 2K4 660 

  16L1 490 

  8K2 490 

  20L1 530 

  10K2 530 

D060 4K4 810 

  30L1 600 

  16K2 600 

  40L1 645 

  20K2 645 

D120 10K4 1060 

  60L1 780 

  30K2 780 

  80L1 840 

  40K2 840 

D300 20K4 1280 

  120L1 960 

  60K2 960 
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8 TRANSPORTE E ESTOCAGEM 

 
8.1 Embalagem e transporte 

As bombas parafuso são embaladas em embalagens específicas (caixas de papelão, em pallet, caixas) a menos que o utilizador/comprador deseje 
um sistema diferente. 
As várias caixas são marcadas e dotadas de indicações úteis para a movimentação. 
No momento do recebimento, controlar se existem eventuais danos devidos ao transporte. 
Os danos causados durante o transporte devem ser comunicados imediatamente à transportadora. 
Utilizar meios de transporte e estocagem da máquina adequados observando sempre as apropriadas medidas de segurança . 
Em função do peso a máquina deve ser transportada manualmente ou com um adequado meio de transporte ou içamento. 
Levar as bombas embaladas o mais próximo possível do local de instalação e deixá-las embaladas enquanto for possível. 
Tirar os oportunos órgãos de proteção e segurança usados na embalagem e eventuais parafusos entre a máquina e a embalagem. Controlar e 
tirar eventuais tampas na aspiração e na descarga. 

 
As bombas com eixo horizontal, uma vez tiradas da embalagem, devem ser içadas exclusivamente por meio da base.  
Podem ser utilizados os furos de fixação externos ou olhais na base. 

 
Caso a base não se encontre presente ou não se disponha de olhais, usar cordas. As cordas devem ser colocadas ao redor da máquina e 
dispostas de modo tal a içar a máquina em equilíbrio. 

 
 

 ATENÇÃO! Não içar máquinas desbalanceadas (com baricentro deslocado com relação ao ponto de içamento). Certificar-se 
que não se virem e que a movimentação seja efetuada de maneira segura e em uma posição estável. 
As bombas com eixo vertical nunca devem ser apoiadas em pé sem uma adequada fixação!  

 Atenção! Podem cair! Dispô-las sempre e tão-somente em posição horizontal. 
Evitar absolutamente o içamento da bomba completa utilizando os olhais do motor ou do redutor. Estes são previstos para o transporte somente 
do motor ou do redutor. 
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Como as execuções são muito diversificadas, fornecemos somente indicações de caráter geral que, normalmente, são suficientes para dar 
indicações ao pessoal qualificado sobre a correta movimentação da bomba. 
Em caso de dúvidas interpelar o fabricante ou solicitar instruções detalhadas relativas à sua encomenda. 
Quando se manobram bombas sobre rodas: 
Antes de deslocar a máquina, certificar-se que o motor esteja parado e que não possa partir de maneira acidental. 
Deslocar o conjunto lentamente e com atenção especialmente se o terreno for descontínuo ou inclinado. 

Manobras bruscas ou descuidadas podem levar ao tombamento da máquina com consequentes danos! 
No novo local de estacionamento, verificar que a posição seja segura. Evitar o bloqueio das rodas dianteiras para aumentar a estabilidade da 
bomba em funcionamento. 
 
 
8.2 Estocagem 

A estocagem da máquina deve ser feita em um local seguro, seco e protegido contra os eventos atmosféricos. 
Caso a bomba fique parada por um longo período, girar o eixo uma vez por mês. 

Atenção: a estocagem em armazém e a conservação não correta pode acarretar danos.  
Em alguns casos de estocagem prolongada pode-se incorrer em problemáticas inerentes a alguns componentes da bomba 
Estator: em caso de parada prolongada o rotor pode deformar de maneira permanente o estator nas superfícies de contato. Com isso, no momento 
da partida será necessário um maior torque de arranque. Portanto, desmontar o estator, embalá-lo de maneira a protegê-lo contra a luz e ar e 
conservá-lo em local fresco e seco. 
Rotor: evitar danos ao rotor protegendo-o contra choques ou corpos contundentes. 
Empanque de Cordão do eixo: tirar o preme estopa, proteger o eixo e o escareado com graxa. 
Partes da bomba em aço inoxidável: não é necessária proteção. 
Outras partes da bomba não pintadas: protegê-las com graxa. 
Motorizações: seguir as instruções do fabricante. 
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9 PROCEDIMENTOS DE PARTIDA 

 
9.1 Preparação à partida 

Antes da partida a bomba deve ser enchida com líquido. Este procedimento inicial não serve para os fins da escorva, mas serve para fornecer a 
lubrificação necessária ao estator até a bomba escorvar o fluido de processo. 
O funcionamento a seco aumenta o atrito entre rotor e estator, gerando altas temperaturas não aceitáveis. Tal calor se desenvolve de maneira 
muito rápida estragando completamente as superfícies de contato entre rotor e estator.  

Quando se pára a bomba devido a paradas prolongadas do processo ou por parada da instalação, é fundamental limpar a bomba de 
partes sólidas, sedimentos, fluidos corrosivos ou tendentes à cristalização e em geral de fluidos que tenham ficado no interior da mesma. Evitar a 
formação de gelo no interior da bomba. Se a bomba ficar parada por tempos breves devidos à duração das fases no ciclo de processo, o líquido 
remanescente no inteiro da bomba será suficiente para evitar a partida a seco. 

 
Se a bomba esvaziada e limpa tiver sido movimentada ou tiver sido desmontada e remontada, será necessário enchê-la novamente.  
 

 NUNCA DEIXAR A BOMBA FUNCIONAR A SECO 
 
 
9.2 Sentido de rotação 

Controlar o sentido de rotação (ver a etiqueta na bomba). Os possíveis sentidos de rotação da bomba encontram-se indicados no desenho 
dimensional da mesma. Para verificar os corretos limites de operação, com referência ao sentido de rotação, ater-se a quanto indicado na 
confirmação do pedido e na placa. Caso seja necessário utilizar a bomba com sentido de rotação diferente daquele indicado na fase de 
encomenda, contatar a Nova Rotors para verificar a possibilidade e definir seus limites de operação. 

  Partir o motor da bomba por alguns instantes. Certificar-se que a direção de bombeamento seja aquela correta. Se a bomba 
funciona na direção errada pode vir a sofrer danos. O sentido de rotação da bomba determina a direção do fluxo de transporte do fluido. 
A seguir o esquema de fluxo em função do sentido de rotação: 
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9.3 Controle da pressão na descarga 

Alcançada a velocidade de funcionamento da bomba controlar a vazão e certificar-se que a pressão não seja superior àquela de placa no 
flange de descarga. 
Verificar os dados de vazão e a conformidade desta com relação a quanto declarado na fase de encomenda. 
Um excessivo comprimento das tubulações, sedimentações nas mesmas, válvulas fechadas produzem aumentos de pressão que, se superiores 
àqueles declarados em fase do pedido, podem levar à destruição da bomba. Por tal motivo é importante monitorar as pressões  no flange de 
descarga da bomba e adotar adequados sistemas de prevenção para a sobrepressão. 
 
 
9.4 Controle da pressão na aspiração 

A pressão no flange de aspiração deve ser verificada e nunca deve ultrapassar quanto definido na confirmação da encomenda pois, 
pressões excessivas causam a ruptura da vedação do eixo e do próprio eixo, ruptura das articulações ou causar a destruição de toda a bomba. 
Por tal motivo os dados de pressão no flange de aspiração declarados na fase de solicitação da bomba devem ser garantidos. 
 
 
9.5 Motorizações 

No que diz respeito às motorizações consultar quanto declarado nas instruções operacionais do fabricante, que acompanham a documentação 
relativa a cada encomenda. 
 
 
9.6 Conexão elétrica 

A conexão elétrica das máquinas fornecidas com motor elétrico deve ser realizada pelo utilizador respeitando-se as indicações contidas na norma 
CEI EN 60204-1:2005 
As conexões elétricas devem respeitar as especificações do fabricante, bem como as especificações de segurança aplicadas no local de 
instalação.  
A tensão de rede e a frequência devem corresponder àquelas indicadas na placa pelo fabricante do motor. Ler cuidadosamente as instruções do 
fabricante da motorização no relativo manual.  
Todos os trabalhos elétricos devem ser efetuados por um operador autorizado. 

Consultar as especificações em anexo e o manual do fabricante. 

 Em especial, prestar atenção: 
À escolha da seção dos condutores;  
À conexão das partes condutoras da bomba ao circuito de aterramento; 
Aos dados de placa da motorização, 
À conexão estrela/triângulo da motorização, 
À conexão das fases, de modo a obter o sentido de rotação indicado na bomba. 
 

            CONEXÃO ESTRELA       CONEXÃO TRIÂNGULO 
 

COLLEGAMENTO A STELLA COLLEGAMENTO A TRIANGOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Verificar o correto grau de proteção (IP..) do motor. A proteção padrão do motor é IP-55: proteção contra poeira e borrifos de água. 

devido ao atrito entre estator e rotor pode vir a se verificar a necessidade de um maior torque de arranque durante o start-up. O start-up 
pode vir a ser ainda mais difícil se a bomba tiver ficado parada por um tempo prolongado, caso no qual será necessário desmontar o estator e 
restabelecer a correta lubrificação entre este e o rotor.  
Nos casos em que é previsto o uso de inversor, a configuração incorreta dos parâmetros pode vir a provocar problemas. 
Em motores com inversor com potência igual ou superior a 7,5 kW, aconselhamos programar uma rampa de aceleração de pelo menos 4 

segundos, enquanto para motorizações com potências inferiores de pelo menos 2 segundos. Isto permite a diminuição dos esforços no start-up. 

Além disso, a rotação na partida influencia significativamente os torques de arranque necessários para a partida da bomba. Portanto, caso se 

apresentem dificuldades aconselha-se diminuir a rotação na partida da máquina.  
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10 MANUTENÇÃO 

 
Todas as operações de manutenção da bomba devem se ater a quanto previsto neste manual. Eventuais danos causados por operações não 
compatíveis com quanto aqui descrito não serão consideradas como responsabilidade da Nova Rotors ou a ela debitados. 
Durante a posta em marcha de uma bomba nova, de uma bomba revisada ou antes de desmontar a bomba para a manutenção, é boa norma lavar 
a bomba de modo tal que a mesma esteja perfeitamente isenta de líquidos de processo e de sedimentos sólidos.  

 Toda e qualquer operação deve ser efetuada com a bomba parada e desconectada da rede elétrica  
 
 
10.1 Desgaste dos componentes: 

 
10.1.1 Rotor e Estator 

O desgaste destes componentes está ligada a muitos fatores. O tipo de produto bombeado, a abrasividade do produto, a velocidade da bomba, a 
pressão e a temperatura são os principais fatores de desgaste. 
Quando a performance da bomba caem para valores inaceitáveis, é necessário substituir um ou ambos os componentes. 
Durante o funcionamento é o fluido de processo a garantir a sua lubrificação 
 
 
10.1.2 Articulação e Eixo de transmissão 

O controle periódico, a manutenção e a lubrificação das articulações prolonga sua vida e melhora o seu funcionamento. 
Pode vir a ser necessário substituir uma ou ambas as articulações (mangote, abraçadeiras, pino, anilhas, anel cobertura articulações) e o eixo de  
transmissão quando apresentarem sinais de desgaste ou ruptura. 

 O uso de óleos sintéticos de alta qualidade é fundamental para uma durabilidade otimizada das articulações. Os lubrificantes testados 
pela Nova Rotors garantem performance e compatibilidade com os elastômeros empregados nos mangotes de proteção das articulações. 
Lubrificantes diferentes daqueles indicados abaixo não são absolutamente garantidos pois não foram testados e podem vir a causar um desgaste 
precoce ou a ruptura da junta em um ou vários componentes do mesmo. Aconselhamos o controle e a substituição do óleo lubrificante no interior 
da articulação cada 8.000 horas. 

Toda e qualquer operação relativa à lubrificação deve ser efetuada com a bomba desconectada da rede elétrica e com as partes rotativas 
paradas. 
A seguir apresentamos os volumes de óleo que as articulações podem conter. A introdução das quantidades indicadas abaixo garante um perfeito 
funcionamento e a máxima durabilidade das juntas. Desaconselhamos o uso de quantidades de lubrificante inferiores a 70%  de quanto indicado a 
seguir. 
Evitar o uso de lubrificantes diferentes no interior da mesma articulação e evitar que este entre em contato com outros tipos de lubrificante antes 
ou depois do enchimento da junta.  
Os lubrificantes aconselhados estão indicados a seguir na tabela.  
 
 

Size Modelo oil vol. 
NÃO ALIMENTAR ALIMENTAR 

 Certificado NSF/H1 
  4L1   

LUBCON TURMOPOLOIL 
220/320 EP (PAG)                           

LUBCON TURMOSYNTHOIL 
220/320 PG (PAG) 

D030 2K2 10 cm³ 

  1K4   

  10L1   

  4K2   

D040 2K4 20 cm³ 

  16L1   

  8K2   

  20L1   

  10K2   

D060 4K4 40 cm³ 

  30L1   

MaconOil Sint 220/320 HT 
(PAG) 

MaconOil Sintofluid 220/320 
(PAO) 

  16K2   

  40L1   

  20K2   

D120 10K4 60 cm³ 

  60L1   

  30K2   

  80L1   

  40K2   

D300 20K4 100 cm³ 

  120L1   

  60K2   
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10.1.3 Vedação 

O desgaste da vedação está ligado a muitos fatores como a abrasividade do produto, a velocidade da bomba, a viscosidade e a temperatura de 
operação. A seleção do sistema de vedação condiciona de maneira significativa a performance da mesma. 

 

Empanque de Cordão. 
Nos sistemas de vedação com empanque de Cordão o desgaste se apresenta na própria empanque de Cordão e no eixo de comando. 
De maneira menor se apresenta também na relativa caixa de vedação. A empanque de Cordão resulta econômica e de simples 
manutenção. É fundamental ajustar periodicamente o preme estopa para garantir um vazamento do fluido de processo limitado entre 
eixo vazado e empanque de Cordão. Tal vazamento é necessário para a correta lubrificação da empanque de Cordão. Quando da 
partida toleram-se 50-200 gotas por minuto. Após 30 minutos ajustar a anilha preme estopa até chegar a 5-20 gotas por minuto. 

 Se as temperaturas da empanque de Cordão ultrapassarem de 20-60° com relação à temperatura do fluido de processo, 
afrouxar a anilha preme estopa e repetir o procedimento de ajuste como indicado acima. 
Podem ser previstos anéis de fluxo com várias posições em função das condições de processo de modo a lubrificar a empanque de 
Cordão com fluido não de processo. Além disso podem ser substituídos um ou vários anéis com vedações de lábio para aplicações que 
o requeiram.  

 

Vedação mecânica 
Nos sistemas com vedação mecânica o desgaste se apresenta exclusivamente na própria vedação (parte rotativa e parte fixa). Portanto, 
o eixo de comando não concorre ao desgaste do sistema. A vedação mecânica limita muito os vazamentos comparada com os sistemas 
com empanque de Cordão pois a quantidade de fluido necessária para a lubrificação das faces de vedação é muito baixa. Vazamentos 
típicos ficam por volta de 0.5÷1 ml/h. As vedações mecânicas podem ser singulares, duplas contrapostas, duplas em linha, únicas com 
fluxo e com Quench. O funcionamento a seco, mesmo que por poucos instantes, pode estragar ou até mesmo danificar irreparavelmente 
a vedação.  

 

10.1.4 Suporte rolamentos 

Caso se configure a bomba com suporte rolamentos com eixo de saída independente deve-se verificar periodicamente a correta lubrificação dos 
rolamentos no interior do cabeçote. Aconselhamos uma renovação da lubrificação cada 4.000 horas de operação.  
Aconselhamos o uso de AGIP GREASE SM 2. Não garantimos o correto funcionamento para lubrificantes diferentes ou caso sejam misturados 
produtos diferentes, com vários aditivos.  
Evitar o uso de lubrificantes diferentes no interior do suporte e evitar que este entre em contato com outros tipos de lubrificante antes ou depois do 
enchimento do próprio suporte.  
Em todo caso podem ser utilizadas graxas a base de lítio aditivadas com bissulfato de molibdênio. Para o uso de produtos diferentes daqueles 
indicados contatar a Nova Rotors. 

Toda e qualquer operação relativa à lubrificação deve ser efetuada com a bomba desconectada da rede elétrica e com as partes rotativas 
paradas. 
 

10.2 Desmontagem da bomba 

A seguir indicamos os procedimentos completos de desmontagem da bomba na ordem sequencial de execução. Para as operações específicas de 
desmontagem das articulações, das vedações e das conexões com o acionamento ou o suporte rolamentos consultar as relativas seções. 

 Com base nas necessidades de manutenção e do tipo de operação a ser desenvolvida dever-se-ão identificar as sequências de próprio 
interesse. 

 
       10.2/1 

  
       10.2/2 

Soltar as porcas hexagonais (402) e tirar as 
respectivas arruelas (403) da boca deixando, 
assim, livre a boca (500) 
Tirar a boca (500). 
 

Afrouxar as porcas hexagonais (401) em 
correspondência dos tirantes (401) de modo a 
consentir sua extração. 
Soltar os tirantes (401) do corpo. 
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       10.2/3 

 
       10.2/4 

 

 
       10.2/5 

 

 

 10.2/6 

  

Lubrificar o estator (400) utilizando produtos 
líquidos ou ligeiramente viscosos (sabão, silicone 
spray…) para facilitar seu desaparafusamento. Tão 
logo possível posicionar um calço de madeira sob o 
rotor de modo a sustentar seu peso e facilitar a 
operação de extração do estator (400). 
 

Caso o estator resulte colado ao rotor ou, todavia, 
de difícil movimentação (depende do produto 
bombeado, do grau de limpeza e do tamanho da 
bomba), utilizar a corrente específica. 
 

Soltar os parafusos de cabeça hexagonal (303) da 
porca hexagonal (301)***, tirar as arruelas (302) do 
suporte e corpo bomba (300), tirar o corpo bomba 
(300) e o o-ring (304).   
 
*** Nota: Para a versão em aço inoxidável não 
encontram-se presentes as porcas hexagonais 
(301) e relativas arruelas (302) pois os parafusos 
estão diretamente aparafusados ao corpo bomba 
(300). 
 

Desmontar as articulações (J) como descrito nos 
procedimentos do capítulo 10.5, seja lado rotor, 
seja lado eixo vazado. 
 
Nota: Caso se deva intervir somente na vedação 
pode-se evitar a desmontagem das articulações e 
desmontar as conexões no monobloco e da própria 
vedação, como indicado na seção 10.4 
Em tal caso tomar muito cuidado para não danificar 
partes da vedação ainda utilizáveis. 
 
 



 

OMI.PT-PCP.007   R00  23/07/2012 Pag.23 

® 

10.3 Desmontagem das articulações 

A seguir apresentamos o procedimento de desmontagem das articulações, a ser aplicado seja à articulação lado rotor que à articulação lado eixo 
vazado.  
As operações também podem ser efetuadas após ter sida desmontada a transmissão completa como indicado anteriormente. Em tal caso 
aconselhamos utilizar uma adequada ferramenta de bloqueio de modo a poder efetuar as operações de maneira fácil e rápida.  

É fundamental efetuar as operações com a transmissão bloqueada sem, todavia, ter limitações que interfiram com as operações de 
desmontagem. Identificar posições de fixação adequadas a cada fase simplifica notavelmente as várias operações na articulação 

 

 
       10.3/2 

 

 
       10.3/3 
 

 
       10.3/4 

 
       10.3/5 

 

 
       10.3/6 

 
 
 

Identificar a abraçadeira (704) e relativo 
grampo de fechamento. 
Efetuar a operação de desengate do grampo 
sem atingir ou danificar o mangote em 
elastômero. 
 

Utilizar um alicate para anéis elásticos externos 
para afrouxar o anel de encosto (709). Extraí-lo 
tão logo saia da sede e deslocá-lo na direção 
oposta ao anel de cobertura da articulação na 
posição mais recuada possível. 
 

Deslocar o anel de cobertura da articulação 
(708) na mesma direção do anel de encosto. 
Para facilitar a operação lubrificar a zona em 
contato com o mangote e se a extração resultar 
difícil utilizar um martelo de borracha. Em 
alternativa interpor um calço de cobre entre o 
anel e o martelo de modo a não danificar o anel 
de cobertura da articulação. 
 

Tirar o mangote em elastômero (705) e o anel 
de encosto em espiral (706) das suas sedes. 
Para ambas as operações utilizar uma chave 
de fenda com ponta chata. 
 

Deslocar o mangote em elastômero (705) e o 
anel de encosto (706) na direção do centro do 
eixo de transmissão. Eventualmente lubrificar o 
eixo de transmissão para facilitar o 
deslocamento do mangote (705). 
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       10.3/7 

 
       10.3/8 

 
       10.3/9 

 
       10.3/10 

 

 
10.3/10 

 
       10.3/11 

Deslocar o anel de cobertura da articulação 
(708) na mesma direção  do mangote (705), 
anteriormente recuado. 
 

Tirar o pino (602).  
 
Nota: Se houver um impedimento na extração 
do pino devido a uma gripagem ou eventual 
dano, utilizar uma ponteira de extração e 
martelo. 
 

Dobrar o eixo de transmissão e utilizando uma 
ponteira de extração e martelo extrair a anilha 
guia (702) conforme figura, dobrar o eixo para 
o outro lado e tirar a anilha contraposta. Se não 
houver necessidade de substituir as anilhas, 
levá-las para uma posição adequada e 
suficiente para extrair o eixo de transmissão. 
 

Tirar o eixo de transmissão (700) do cabeçote 
da articulação. 
Em seguida tirar o magote se o mesmo 
necessitar ser substituído. 
 

Posicionar o eixo de transmissão (700) em uma 
prensa ou balancim capaz de colocar/extrair as 
anilhas guia (703) da sede e apoiá-lo no 
ferramental específico.  
Por meio do relativo tampão inserido na anilha, 
proceder com a extração. 
 
Nota: O punção de extração deve estar 
centrado com relação à anilha guia na qual 
deve ser inserido o tampão específico.  
 

Tirar o O-Ring (707) do cabeçote da 
articulação. 
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10.4 Desmontagem das conexões ao monobloco e das vedações 

A seguir apresentamos os procedimentos de desmontagem relativos às vedações e às conexões com a motorização ou o cabeçote rolamentos. 
Os procedimentos variam em função do tipo de vedação selecionada. A escolha da vedação é função do processo no qual a bomba operará. 
Portanto, é necessário identificar o tipo de vedação instalada e definida na especificação técnica da própria máquina e executar as relativas 
operações respeitando a ordem sequencial aqui descrita. 

Todas as operações de verificação e controle nas vedações devem ser feitas com a máquina parada e em segurança. 

Caso devam ser verificados eventuais vazamentos da vedação, evitar a remoção das proteções e os relativos dispositivos de segurança. 
Como citado anteriormente, é possível executar as operações sem desmontar a transmissão completa. Em tal caso no lugar do eixo vazado (600) 
teremos a unidade rotativa completa, incluindo eixo vazado, eixo transmissão, rotor e relativos componentes das juntas. Isto implica em uma maior 
dificuldade de movimentação da transmissão devido aos pesos adicionais. 

Portanto, dever-se-á tomar mais cuidado para não danificar eventuais componentes da vedação, caso ainda sejam utilizáveis ou que 
possam ser restabelecidos. Isto resulta ser mais importante na presença de uma ou várias vedações mecânicas. 
Diferentemente, para as soluções com empanque de Cordão, tal operação pode resultar vantajosa visto que dificilmente pode sofrer danos 
mecânicos devidos a choques ou golpes. 
 
 
10.4.1 Procedimento para vedação mecânica singular G0K9 (PADRÃO) / Q0K9 

 
 

 
       10.4.1/1 

 
 

 
       10.4.1/2 

  
   

 
       10.4.1/3 

 
 
 
 
 
 
 

Deslocar o anel pára borrifos (602) com chave 
de fenda até tornar o pino de conexão (601) 
visível. Extraí-lo do eixo vazado (600) utilizando 
uma ponteira de extração e martelo. Tirar os 
parafusos de fixação presentes no 
acionamento ou o cabeçote rolamentos (série 
J), e extraí-los. Tirar o eixo vazado com o 
alojamento (200) posicionado no suporte e 
extrair o anel pára borrifos (602). 
 

Tirar o alojamento da vedação mecânica (200), 
do suporte monobloco. Em seguida tirar a parte 
fixa da vedação mecânica (203) do alojamento 
(200). 
No caso de alojamento para vedação mecânica 
singular com quench, tirar o anel de encosto 
(221) e o pára óleo (220) do alojamento. 
 

No caso de vedação com parte rotativa em aço 
é necessário afrouxar i pinos roscados de 
fixação. 
Tirar o anel (202*) do eixo vazado (601), 
presente somente nas vedações com parte 
rotativa em fole de elastômero.  
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10.4.2 Procedimento para empanque de Cordão B01 / B02 

 

 
       10.4.2/1 

 
 

 
       10.4.2/1 

 
 
10.4.3 Procedimento para vedação mecânica dupla contraposta D0K9 / D0S9 

 

 
       10.4.3/1 

   
       10.4.3/2 

 
 
 

Deslocar o anel pára borrifos (602) com uma 
chave de fenda até deixar o pino de conexão 
(601) visível. Extraí-lo do eixo vazado (600) 
utilizando uma ponteira de extração e martelo. 
Tirar os parafusos de fixação presentes no 
acionamento ou o cabeçote rolamentos (série 
J), e extraí-los. Tirar o eixo vazado com o 
alojamento (200) ainda montado e extrair o 
anel pára borrifos (602). 
 

Soltar as porcas hexagonais (211) e tirar a 
anilha preme estopa (210), extrair o eixo 
vazado (600), tirar a empanque de Cordão 
(203) do alojamento preme estopa (200), soltar 
os prisioneiros (212). No caso de empanque de 
Cordão com fluxo, além da empanque de 
Cordão extrair o anel de fluxo  (202).  
 

Deslocar o anel pára borrifos (602) com uma 
chave de fenda até deixar o pino de conexão 
(601) visível. Extraí-lo do eixo vazado (600) 
utilizando uma ponteira de extração e martelo. 
Tirar os parafusos de fixação presentes no 
acionamento ou o cabeçote rolamentos (série 
J), e extraí-los. Tirar o eixo vazado com o 
alojamento (200) ainda montado e extrair o 
anel pára borrifos (602). 
 

Soltar os parafusos (213), extrair a anilha 
vedação mecânica dupla (210) e o O-Ring 
(205) de sua sede tomando o cuidado para não 
tocar a parte fixa posicionada na anilha (210) 
com o eixo. 
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       10.4.3/3 

 

 
       10.4.3/4 

 

 
       10.4.3/5 

 
 
10.4.4 Procedimento para vedação mecânica dupla em linha K0K9 / K0S9 

 
 

 
       10.4.4/1 

 

Afrouxar os pinos roscados (206) e extrair as 
partes rotativas das vedações (203) e relativo 
anel (202), utilizar lubrificante para facilitar a 
operação. No caso de vedação com partes 
rotativas em aço é necessário afrouxar também 
os pinos roscados de fixação da vedação. 
 

Deslocar o anel pára borrifos (602) com uma 
chave de fenda até deixar o pino de conexão 
(601) visível. Extraí-lo do eixo vazado (601) 
utilizando uma ponteira de extração e martelo. 
Tirar os parafusos de fixação presentes no 
acionamento ou o cabeçote rolamentos (série 
J), e extraí-los. Tirar o eixo vazado com o 
alojamento (200) ainda montado e extrair o 
anel pára borrifos (602). 
 

Extrair o eixo vazado do alojamento (200), tirar 
a parte fixa da vedação mecânica  (203) do 
alojamento tomando muito cuidado para não 
quebrá-la e para não danificar, em hipótese 
alguma, a pista de contato. 
Até mesmo um dano pouco visível pode 
prejudicar a sua funcionalidade. 
 

Extrair a segunda parte fixa  da vedação 
mecânica (203) da anilha vedação mecânica 
dupla (210). Valem as precauções indicadas na 
fase 10.4.3/4 
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       10.4.4/2 

 

 
       10.4.4/3 

 
       10.4.4/4 

 
       10.4.4/5 

 
       10.4.4/6 

 
 
 
 
 
 
 
 

Soltar os parafusos (213), extrair a anilha 
vedação mecânica dupla (210) e o O-Ring 
(205) de sua sede tomando o cuidado para não 
tocar a parte fixa posicionada na anilha (210) 
com o eixo. 
 

Afrouxar os pinos roscados e extrair a parte 
rotativa da vedação (203), utilizar lubrificante 
para facilitar a operação. 
 

Tirar o eixo vazado (600) com nele inserida a 
parte rotativa da vedação (203) tomando 
cuidado para não tocar na parte fixa 
posicionada no alojamento (200) com o eixo. 
 

Afrouxar os pinos roscados e extrair a parte 
rotativa da vedação (203), utilizar lubrificante 
para facilitar a operação. 
 

Extrair a parte fixa  da vedação mecânica (203) 
da anilha (210) e do alojamento (200) tomando 
muito cuidado para não quebrá-la e para não 
danificar, em hipótese alguma, a pista de 
contato. 
Até mesmo um dano pouco visível pode 
prejudicar a sua funcionalidade. 
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10.5 Montagem da bomba 

A seguir indicamos os procedimentos completos de montagem da bomba na ordem sequencial de execução. Para as operações específicas de 
montagem das articulações, das vedações e das conexões com o acionamento ou o suporte rolamentos consultar as seções específicas. 

Com base nas necessidades de manutenção e do tipo de operação a ser desenvolvida dever-se-ão identificar as sequências de próprio 
interesse. 
 
 

 

  

       10.5/1 

 

 
       10.5/3 

 

 
       10.5/4 

 
       10.5/5 

Montar as articulações (J) como descrito nos 
procedimentos do capítulo 10.6, seja lado rotor, 
seja lado eixo vazado. 
 
Nota: Caso se tenha já montado a transmissão 
completa na bancada não será necessário 
operar nas juntas e relativos componentes 
Em tal caso tomar muito cuidado para não 
danificar partes quando da vedação na 
inserção da unidade rotativa. 
 

Posicionar o corpo da bomba (300) e o o-ring 
(304).  Aparafusar os parafusos com cabeça 
hexagonal (303) com a porca hexagonal 
(301)***, interpondo as arruelas (302) no 
suporte e corpo bomba (300)  
 
*** Nota: Para a versão em aço inoxidável não 
encontram-se presentes as porcas hexagonais 
(301) e relativas arruelas (302) pois os 
parafusos estão diretamente aparafusados ao 
corpo bomba (300).  
 

Lubrificar o estator (400) utilizando produtos 
líquidos ou ligeiramente viscosos (sabão,  
vaselina, silicone spray…) para facilitar seu 
desaparafusamento. Tão logo possível 
posicionar um calço de madeira sob o rotor de 
modo a sustentar seu peso e facilitar a 
operação de extração do estator (400). 
 

Caso o estator resulte ter um difícil 
aparafusamento ou, todavia, uma difícil 
movimentação (depende do produto 
bombeado, do grau de limpeza e do tamanho 
da bomba), utilizar a corrente específica. 
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       10.5/6 

 

 
       10.5/7 

 
10.6 Montagem da articulação 

 
       10.6/1 

 
 
       10.6/2 
 

Posicionar a boca (500) no estator. Inserir as 
arruelas (403) nos tirantes e aparafusar as 
respectivas porcas hexagonais (402), até levar 
a boca ao encosto no estator. 
 

Aparafusar as porcas hexagonais (402) nos 
tirantes (401). 
Aparafusar os tirantes (401) no corpo, levar as 
porcas hexagonais (401) ao encosto no corpo 
aparafusando-os de modo a bloquear a rotação 
dos tirantes. 
 

Posicionar o eixo de transmissão (700) em uma 
prensa ou balancim capaz de colocar/extrair as 
anilhas guia (703) da sede e apoiá-lo no 
ferramental específico.  
Por meio do relativo tampão inserido na anilha, 
proceder com a extração. 
 
Nota: O punção de extração deve estar 
centrado com relação à anilha guia na qual 
deve ser inserido o tampão específico.  
 

Inserir o O-Ring (707) seja no eixo vazado e no 
rotor. 
Tomar o cuidado de não estragar, em hipótese 
alguma, o O-RING, pois pode vir a faltar a 
selagem da junta. 
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       10.6/3 

 

 
       10.6/4 

 

 
       10.6/5 

 
10.6/6 

 
10.6/7 

 
10.6/8 

 
10.6/9 

Inserir o anel de encosto (709) na posição 
recuada com relação à sua sede conforme 
ilustrado na figura. 
 
 

Inserir as anilhas guia (702) na posição como 
indicado na figura utilizando s ferramenta 
específica. 
 

Inserir no eixo de transmissão, nesta 
sequência,  mangotes em elastômero (705),  
anel de encosto espiral  (706) e, em seguida 
anel de cobertura da articulação (700). 
Lubrificar o mangote e o eixo de transmissão 
para facilitar seu posicionamento. 
 

Alinhar respectivamente o eixo vazado/rotor 
com o eixo de transmissão, de modo a ter as 
furações das anilhas guia no mesmo eixo das 
furações do eixo de transmissão. 
 

Inserir o pino e, em seguida, com a ferramenta 
específica levar as anilhas guia para a posição. 

Verificar que após tal operação o pino 
corra e não tenha a sua rotação bloqueada. 
Verificar a correta mobilidade do eixo de 
transmissão. Se o movimento resultar 
bloqueado golpear levemente o eixo de 
transmissão com um martelo de borracha paós 
a fase 10.6/10. 
 

Posicionar o anel de cobertura da articulação 
(708) conforme a figura, na posição oposta 
com relação ao eixo de transmissão (700) e 
recuá-lo até tornar a sede do mangote e azede 
do anel espiral acessível. 
 

Inserir o anel de encosto espiral (706) em sua 
sede e levar o mangote (705) para a sua 
posição. 
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10.6/10 

 
10.6/11 

 
10.6/12 

 

 
10.6/13 

 
 

 
 

10.6/1 

 
 

Posicionar o anel de cobertura da articulação 
(708) em sua sede encostado ao anel de 
encosto tomando o cuidado para não deixar o 
mangote sair de sua sede. 
Para facilitar a operação lubrificar a zona em 
contato com o mangote e se a inserção resultar 
difícil utilizar um martelo de borracha. Em 
alternativa interpor um caço de cobre ao 
martelo de modo a não danificar o anel de 
cobertura da articulação. 
 

Levar o anel de encosto (709) para a sua sede 
bloqueando o anel de cobertura da articulação. 
 

Lubrificar oportunamente a articulação. 
 
Nota: Se a montagem for efetuada na posição 
horizontal da junta aconselhamos inserir parte 
do lubrificante após as fases 10.6/6 e 10.6/8. 
 

Montar as abraçadeiras (704) com uma 
ferramenta específica certificando-se da 
selagem da articulação. Verificar que o 
puncionamento seja suficientemente profundo 
de modo a garantir a vedação do grampo. 
 

Verificar o aperto das abraçadeiras 
como na figura. Um aperto excessivo da 
abraçadeira pode cortar o mangote com a 
consequente ruptura do mesmo e 
comprometendo a funcionalidade da junta após 
poucas horas de funcionamento. 
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10.7 Montagem das conexões ao monobloco e das vedações 

10.7.1 Procedimento para vedação mecânica singular G0K9 (STANDARD) / Q0K9 

 

 
10.7.1/1 

 

 
10.7.1/2 

 
 

 
10.7.1/3 

 
 

Evitar a retirada do acionamento ou o cabeçote rolamentos antes de ter tirado o eixo vazado ou a transmissão completa pois isto pode 
danificar irreparavelmente a vedação mecânica. 
 
 
10.7.2 Procedimento para empanque de Cordão B01 / B02 

 

 
10.7.2/1 

Posicionar a parte fixa da vedação mecânica 
(203) no alojamento (200). Posicionar o 
alojamento da vedação mecânica (200), no 
suporte monobloco. No caso de alojamento 
para vedação mecânica singular com quench, 
inserir o pára óleo (220) e o anel de encosto 
(221) no alojamento. 
 

Posicionar o anel (202*) no eixo vazado (600) 
e, em seguida, a parte rotativa da vedação 
mecânica (203), utilizar lubrificante para facilitar 
a operação. No caso de vedação com parte 
rotativa em aço inoxidável será necessário fixar 
os pinos roscados. Em tal caso o anel (202*) 
não se encontra presente e a vedação deve ser 
posicionada como indicado na tabela da seção 
12.3.3. 

Montar o acionamento ou o cabeçote 
rolamentos na posição, bloqueando com os 
respectivos parafusos. Inserir o anel pára 
borrifos (602) no eixo vazado levando a 
descarga do pára borrifos em correspondência 
do pino. Inserir o eixo vazado no eixo de saída 
tomando o cuidado de alinhar os relativos furos 
para a conexão com o pino (601) e inserindo 
uma proteção no eixo na saída para prevenir a 
ferrugem. Lubrificar e inserir o pino (601) de 
modo a bloquear os eixos. Se a inserção 
resultar difícil utilizar um martelo para levá-lo 
em posição. Se o anel (602) obstruir 
parcialmente o furo no eixo vazado erguê-lo 
com uma chave de fenda até o posicionamento 
do pino (601) no eixo. 

Montar o alojamento (200) no eixo vazado 
(600), posicionar todos os anéis gaxeta (203) 
até inserir o pacote completo no eixo vazado 
(600) e alojamento gaxeta (200). 
Eventualmente inserir o anel de fluxo (202) se 
presente. Para a posição do anel de fluxo (202) 
consultar a seção 12.3.2 relativa à gaxeta com 
fluxo. 
relativa alla empanque de Cordão flussata. 
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10.7.2/2 

 
 
 
10.7.3 Procedimento para vedação mecânica dupla back to back D0K9 / D0S9 

 
10.7.3/1 

 

 
10.7.3/2 

 
10.7.3/3 

 
10.7.3/4 

 

Montar o acionamento ou o cabeçote 
rolamentos na posição, bloqueando com os 
relativos parafusos. Inserir o anel pára borrifos 
(602) no eixo vazado levando a descarga do 
pára borrifos em correspondência do pino. 
Inserir o eixo vazado no eixo de saída tomando 
o cuidado de alinhar os relativos furos para a 
conexão com o pino (601) e inserindo uma 
proteção no eixo na saída para prevenir a 
ferrugem. Lubrificar e inserir o pino (601) de 
modo a bloquear os eixos. Se a inserção 
resultar difícil utilizar um martelo para levá-la na 
posição. Se o anel (602) obstruir parcialmente 
o furo no eixo vazado erguê-lo com uma chave 
de fenda até o posicionamento do pino (601) 
no eixo. 
 

Inserir  a parte fixa da vedação mecânica  (203) 
no alojamento (203) e o eixo vazado no 
alojamento (200), tomando muito cuidado para 
não quebrar a parte fixa e a não danificar, em 
hipótese alguma, a pista de contato. 
Até mesmo um dano pouco visível pode 
prejudicar sua funcionalidade. 
 

Inserir as partes rotativas das vedações (203) e  
relativo anel (202). Fixar os pinos roscados 
(206) do anel. Utilizar lubrificante para facilitar a 
operação. No caso de vedação com partes 
rotativas em aço será necessário fixar também 
os pinos roscados das vedações. Para a 
posição ver seção 12.3.5 
 

Inserir a segunda parte fixa  da vedação 
mecânica (203) na anilha de vedação 
mecânica dupla (210).  
 

Inserir a anilha de vedação mecânica dupla 
(210) e o O-Ring (205) em sua sede tomando 
cuidado para não tocar a parte fixa posicionada 
na anilha (210) com o eixo. 
Aparafusar os parafusos (213). 
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10.7.4 Procedimento para vedação mecânica dupla em linha K0K9 / K0S9 

 
10.7.4/1 

 
10.7.4/1 

 
10.7.4/1 

 
10.7.4/1 

 
10.7.4/1 

 
10.7.4/1 

  

Inserir a parte rotativa da vedação (203), 
utilizar lubrificante para facilitar a operação. 
Fixar os pinos roscados da vedação. Para a 
posição ver seção 12.3.6. 
 

Inserir a parte fixa  da vedação mecânica (203) 
no alojamento vedação mecânica dupla (200).  

Inserir o alojamento (200) com a parte rotativa 
da vedação (203) inserida no eixo (600) 
tomando o cuidado de não tocar a parte fixa 
posicionada no alojamento (200) com o eixo. 
 

Inserir a parte rotativa da segunda  vedação 
(203), utilizar lubrificante para facilitar a 
operação. Fixar os pinos roscados da vedação. 
Para a posição ver seção 12.3.6 
 

Inserir a anilha de vedação mecânica dupla 
(210) e o O-Ring (205) em sua sede tomando 
cuidado para não tocar a parte fixa posicionada 
na anilha (210) com o eixo. 
Aparafusar os parafusos (213). 

Inserir a segunda parte fixa  da vedação 
mecânica (203) na anilha de vedação 
mecânica dupla (210).  
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10.8  Módulo de suporte rolamentos (Tipo J) 

O acréscimo deste módulo faz com que a bomba se transforme de suporte monobloco em um suporte rolamentos. 
O acoplamento final entre motorização e eixo macho se realiza por meio de juntas elásticas com cárter de proteção. 
 
 
10.8.1 Desmontagem do suporte rolamentos 

 
10.8/1 

 
10.8/2 

 
10.8/3 

 
10.8/4 

 
10.8/5 

Soltar os parafusos com cabeça hexagonal 
embutido (914) e tirar a tampa (913). 
Abrir os dentes da arruela de fixação (910) de 
modo a podê-la desbloquear. 
 

Soltar o anel roscado de bloqueio (911) e tirar a 
arruela de fixação (910). 
 

Extrair o eixo macho (903) do suporte com todo 
o bloco rolamentos montado. 
Para executar esta operação utilizar uma 
prensa pneumática ou balancim. 
 

Extrair os rolamentos (906) exceto a coroa 
interna do rolamento de encosto no eixo macho 
e o distanciador (907) do eixo macho com 
relativo tampão.  
Para executar esta operação utilizar uma 
prensa pneumática ou balancim. 
 

Extrair a coroa interna do rolamento que ficou 
no eixo com relativo tampão. 
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10.8/6 

 
10.8.2 Montaggio supporto  cuscinetti 

 
10.8/7 

 

10.8/8 

 
     10.8/9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size Modelo X 

  4L1   

D030 2K2 50•±0,1 

  1K4   

  10L1   
  4K2   

D040 2K4 65±0,1 
  16L1   
  8K2   

  20L1   
  10K2   

D060 4K4 80±0,1 
  30L1   
  16K2   

  40L1   
  20K2   

D120 10K4 100±0,1 
  60L1   
  30K2   

  80L1   
  40K2   

D300 20K4 100±0,1 
  120L1   
  60K2   

Tirar os pára óleo (910) e (905) 
respectivamente da tampa e do cabeçote. 
 

Inserir o pára óleo (910) com relativo tampão 
na tampa suporte e pára óleo (905) no 
cabeçote rolamentos com tampão. 
Lubrificar as zonas de inserção para facilitar a 
operação. 
 

Inserir a coroa interna do rolamento (905) no 
eixo macho com relativo tampão até levar o 
rolamento ao encosto no eixo. 
Para executar esta operação utilizar uma 
prensa pneumática ou balancim. Lubrificar as 
zonas de inserção para facilitar a operação. 
 

Inserir o eixo macho no cabeçote como 
ilustrado na figura. A posição do eixo com 
relação ao cabeçote rolamentos deve 
corresponder a quanto indicado na tabela. 
Inserir a coroa externa do rolamento (906) com 
o distanciador (907). Para executar esta 
operação utilizar uma prensa pneumática ou 
balancim. Lubrificar as zonas de inserção para 
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10.8/5 

 

10.8/6 

 

10.8/7 

 

10.8/8 

 

10.8/8 

Inserir a coroa externa do rolamento (906) e o 
distanciador (907). Para executar esta 
operação utilizar uma prensa pneumática ou 
balancim. Lubrificar as zonas de inserção para 
facilitar a operação. 
 

Inserir a coroa interna do rolamento (906) no 
eixo macho com relativo tampão até levar o 
rolamento ao encosto na coroa externa. 
Para executar esta operação utilizar uma 
prensa pneumática ou balancim. Lubrificar as 
zonas de inserção para facilitar a operação. 
 

São previstas duas graxeiras específicas para 
a introdução do lubrificante. Bombear a graxa 
por meio de uma das duas tomadas e tirar a 
outra de modo a permitir a saída do ar. O 
suporte é assim totalmente enchido. Isto pode 
ser verificado pela saída de graxa pelo furo 
deixado aberto. Uma vez enchido o suporte 
fechar o furo com a relativa graxeira ou tampa. 
Para completar a lubrificação pode-se repetir o 
procedimento: o lubrificante usado será 
substituído pelo novo. A graxa usada será 
evacuada pelo furo deixado aberto. 

Inserir a arruela de fixação (910). Aparafusar o 
anel roscado de bloqueio (911). Fazer uma 
descarga do anel roscado corresponder a um 
dente da arruela. 

A fixação do anel roscado deve ser tal a 
eliminar as folgas mas não deve exceder, 
bloqueando a rotação do eixo. 
Verificar manualmente o corrimento do eixo 
após o bloqueio do anel roscado. 
 

Dobrar um dente da arruela (910) no anel 
roscado (911) como ilustrado na figura. 
Levar a tampa (913) na posição e fixá-la 
aparafusando os parafusos com cabeça 
hexagonal embutida (914). 
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11 TABELA DE MAUS FUNCIONAMENTOS 
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  A B C D E F G H I  J K MOTIVAÇÕES / SOLUÇÕES POSSÍVEIS 

1 •         •  
Adesão entre rotor e estator mesmo se em estado de novo ou em ótimas 
condições devido a uma parada prologado. Lubrificar e movimentar o 
estator com a ferramenta específica. 

2 •  • •  • • •  •  Pressão muito elevada na boca de descarga. 

3 • • •   • • • •   
Corpo estranho dentro da bomba. Desmontar a bomba, eliminar o corpo, 
substituir eventuais componentes danificados. 

4 • •    • •   •  
Verificar a temperatura do fluido. Expansão do estator muito elevada 
bloqueando o rotor. Estator inchado ou queimado. 

5 • •   • • • • •   
Dimensão muito elevada dos sólidos no fluido. Reduzir as rotações ou 
instalar um filtro na aspiração da bomba. 

6 • •    • • •    
O produto tende a depositar e/ou cristalizar com a bomba parada. Lavar a 
bomba com fluxos; se necessário desmontá-la e limpá-la. 

7  • • • •       Passagem de ar na aspiração ou pela vedação. 

8 • •     • • •   Temperatura muito baixa. O fluido solidifica. Aquecer a bomba. 

9  • • • •  •     
Verificar a aspiração, batente muito baixa ou aspiração em vazio. 
Aumentar a seção de aspiração ou o passo de eventuais filtros. Abrir as 
válvulas na aspiração. 

10   • •        Inclusões de ar no líquido de bombeamento. 

11  • •         Velocidade muito baixa com líquidos pouco viscosos e seções de 
aspiração elevadas. 

12  •  • •  • • •   
Velocidade muito elevada com líquidos muito viscosos e seções de 
aspiração pequenas. Risco de cavitação. 

13  •       •   
Sentido de rotação incorreto. Controlar na placa e a especificação da 
bomba. Se necessário inverter a polaridade do motor. 

14  •   •  • •    NPSH disponível inferior ao requerido pela  bomba. Cavitação. 

15     • •      Verificar o movimento do eixo de transmissão. Posicionamento da anilha 
de transmissão incorreto. 

16  • • •  • •     
A bomba está funcionando total ou parcialmente a seco. Substituir o 
estator eventualmente danificado. Instalar uma sonda de proteção marcha 
a seco. 

17  • • • • • •    • Estator danificado ou desgastado, substituir. 

18  • • • • •  •   • Rotor danificado ou desgastado, substituir. 

19 •      •     Material do estator não adequado. Verificar o pedido.  

20        •    Material do rotor não adequado. Verificar o pedido.  

21   •  • •      
Quebra de um componente da transmissão. Junta excessivamente 
desgastada ou danificada. 

22     • •      
Os rolamentos no suporte rolamentos ou na motorização não são mais 
adequado. Substituí-los. 

23 •  •  •  • •  •  
Velocidade da bomba errada. Verificar as rotações e a potência absorvida 
pelo motor. Verificar a frequência e a voltagem. 

24 • • • •  •   •   Viscosidade muito elevada. Comparar com a especificação da bomba. 

25 • • •      • •  
Empanque de Cordão. O preme estopa  deve ser regulado. Substituir 
eventuais componentes desgastados (Anéis e eixo vazado). 

26   •      •   Vedação mecânica. Controlar desgaste das faces e o-ring. Verificar a 
compressão da vedação. Substituir componentes desgastados. 

27   •      •   Sistema  de vedação não adequado. 
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12 PEÇAS DE REPOSIÇÃO  

12.1 Peças de reposição da bomba 

 desenhos técnicos  "DN" L1 / K2 / K4 SERIES 
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LISTA DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO  "DN" L1 / K2 / K4 SERIES 
 
LEGENDA 
 
R = PEÇA DE REPOSIÇÃO ACONSELHADA SUJEITA A DESGASTE INTENSO 
r = PEÇA DE REPOSIÇÃO ACONSELHADA NÃO SUJEITA A DESGASTE OU A DESGASTE INTENSO 
 
 

POS. Qty Descrição NOTAS 

100 1 SUPORTE MONOBLOCO   

101 2 PROTEÇÃO SUPORTE MONOBLOCO   

102 1 PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA   

200 1 ALOJAMENTO VEDAÇÃO  

201 1 TAMPA ROSQUEADA  
202 1 ANEL VEDAÇÃO  

203 1 VEDAÇÃO MECÂNICA (PARTE FIXA + PARTE ROTATIVA) R  

300 1 CORPO BOMBA          

301 4* PORCA HEXAGONAL  

302 8* ARRUELA  
303 4 PARAFUSO CABEÇA HEXAGONAL   

304 1 O–RING R 

305 1 TAMPA ROSQUEADA   

306 1 PÉ    

310 1 VEDAÇÃO TAMPA CORPO BOMBA   

311 1 TAMPA CORPO BOMBA   

312 4* ARRUELA   

313 4* PARAFUSO CABEÇA HEXAGONAL   

320 1 ANEL ADAPTAÇÃO ESTATOR   

321 1 O-RING R  

400 1 ESTATOR R 

401 4 TIRANTE   

402 8 PORCA HEXAGONAL   

403 4 ARRUELA   

404 2 ARRUELA  
500 1 BOCA   

600 1 EIXO VAZADO R  

601 1 PINO DE CONEXÃO r 

602 1 ANEL PÁRA BORRIFOS r 

700 1 EIXO DE TRANSMISSÃO r          

701 2 PINO R  

702 4 ANILHA GUIA R  

703 2 ANILHA TRANSMISSÃO R        

704 2 ABRAÇADEIRA R  

705 2 MANGOTE R  

706 2 ANEL DE ENCOSTO ESPIRAL r 

707 2 O-RING R  

708 2 ANEL CORPOS ARTICULAÇÃO r 

709 2 ANEL DE ENCOSTO FACEADO R 

800 1 ROTOR R 

 
 

 O DESGASTE DO EIXO VAZADO DEPENDE DO TIPO DE VEDAÇÃO INSTALADA 

 ACONSELHAMOS ENCOMENDAR EIXO DE TRANSMISSÃO (700) E ANILHA DE TRANSMISSÃO (703) 
 JÁ MONTADOS PELA NOVA ROTORS (KIT 700/703). PARA FERRAMENTAIS E PROCEDIMENTOS 
 NECESSÁRIOS À MONTAGEM, CONSULTAR A PARTE RELATIVA À MONTAGEM/DESMONTAGEM DA ARTICULAÇÃO 

 SOMENTE SÉRIE K4 

 *6 PARA TAMANHO 300: 80L1 - 40K2 - 20K4 - 120L1 - 60K2 

 SOMENTE VERSÃO EM FERRO FUNDIDO 

 *4 PARA A VERSÃO EM FERRO FUNDIDO 

 COMPONENTES PERTENCENTES AO CONJUNTO VEDAÇÃO. PARA TIPOLOGIAS DIFERENTES DE 

 VEDAÇÃO MECÂNICA SINGULAR G0K9 CONSULTAR SEÇÃO VEDAÇÕES 
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desenhos técnicos  "DH" L1 / K2 / K4 SERIES 
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LISTA PEÇAS DE REPOSIÇÃO  "DH" L1 / K2 / K4 SERIES 
 
LEGENDA 
 
R = PEÇA DE REPOSIÇÃO ACONSELHADA SUJEITA A DESGASTE INTENSO 
r = PEÇA DE REPOSIÇÃO ACONSELHADA NÃO SUJEITA A DESGASTE OU A DESGASTE INTENSO 
 
 

POS. Qty Descrição NOTAS 

100 1 SUPORTE MONOBLOCO   

101 2 PROTEÇÃO SUPORTE MONOBLOCO   

102 1 PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA   

200 1 ALOJAMENTO VEDAÇÃO  

201 1 TAMPA ROSQUEADO  
202 1 ANEL VEDAÇÃO  

203 1 VEDAÇÃO MECÂNICA (PARTE FIXA + PARTE ROTATIVA) R  

300 1 CORPO BOMBA          

302 4 ARRUELA   

303 4 PARAFUSO CABEÇA HEXAGONAL   

304 1 O-RING R 

305 1 TAMPA ROSQUEADO   

320 1 ANEL ADAPTAÇÃO ESTATOR    

321 1 O-RING R  

400 1 ESTATOR R 

401 4 TIRANTE   

402 8 DADO HEXAGONAL   

403 4 ARRUELA   

404 2 ARRUELA  
500 1 BOCA   

600 1 EIXO VAZADO R  

601 1 PINO DE CONEXÃO r 

602 1 ANEL PÁRA BORRIFOS r 

700 1 EIXO TRANSMISSÃO R  

701 2 PINO R  

702 4 ANILHA GUIA R  

703 2 ANILHA TRANSMISSÃO R  

704 2 ABRAÇADEIRA R  

705 2 MANGOTE R  

706 2 ANEL DE ENCOSTO ESPIRAL r 

707 2 O-RING R  

708 2 ANEL CORPOS ARTICULAÇÃO r 

709 2 ANEL DE ENCOSTO FACEADO R 

800 1 ROTOR R 

 

 O DESGASTE DO EIXO VAZADO DEPENDE DO TIPO DE VEDAÇÃO INSTALADA 

 ACONSELHAMOS ENCOMENDAR EIXO DE TRANSMISSÃO (700) E ANILHA DE TRANSMISSÃO (703) 
 JÁ MONTADOS PELA NOVA ROTORS (KIT 700/703). PARA FERRAMENTAIS E PROCEDIMENTOS 
 NECESSÁRIOS À MONTAGEM CONSULTAR A PARTE RELATIVA À MONTAGEM/DESMONTAGEM DA ARTICULAÇÃO. 

 SOMENTE SÉRIE K4 

 COMPONENTES PERTENCENTES AO CONJUNTO VEDAÇÃO. PARA TIPOLOGIAS DIFERENTES DE 

 VEDAÇÃO MECÂNICA SINGULAR G0K9 CONSULTAR SEÇÃO VEDAÇÕES 
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12.2 Peças de reposição suporte rolamentos 

desenhos técnicos  "JN" L1 / K2 / K4 SERIES          
 
 

 
 



 

OMI.PT-PCP.007   R00  23/07/2012 Pag.47 

® 

 
 



 

Pag.48 23/07/2012 OMI.PT-PCP.007   R00 

® 

 
LISTA PEÇAS DE REPOSIÇÃO  "JN" L1 / K2 / K4 SERIES 
 
LEGENDA 
 
R = PEÇA DE REPOSIÇÃO ACONSELHADA SUJEITA A DESGASTE INTENSO 
r = PEÇA DE REPOSIÇÃO ACONSELHADA NÃO SUJEITA A DESGASTE OU A DESGASTE INTENSO 
 
 

POS. Qty Descrição NOTAS 

900 1 CABEÇOTE ROLAMENTOS  

901 8 ARRUELA DENTADA  

902 4 PARAFUSO CABEÇA HEXAGONAL  

903 1 EIXO MACHO R 

904 4 PORCA HEXAGONAL  

905 1 PÁRA ÓLEO R 

906 2 ROLAMENTOS ROLOS CÔNICOS R 

907 1 DISTANCIADOR  

908 1 ARRUELA DE FIXAÇÃO  

909 1 ANEL ROSCADO DE BLOQUEIO  

910 1 PÁRA ÓLEO R 

911 1 TAMPA ROLAMENTOS  

912 6 PARAFUSO CABEÇA HEXAGONAL EMBUTIDA    

913 1 CHAVETA  

914 2 GRAXEIRA  
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desenhos técnicos  "JH" L1 / K2 / K4 SERIES        
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LISTA PEÇAS DE REPOSIÇÃO  "JH" L1 / K2 / K4 SERIES 
 
LEGENDA 
 
R = PEÇA DE REPOSIÇÃO ACONSELHADA SUJEITA A DESGASTE INTENSO 
r = PEÇA DE REPOSIÇÃO ACONSELHADA NÃO SUJEITA A DESGASTE OU A DESGASTE INTENSO 
 
 

POS. Qty Descrição NOTAS 

900 1 CABEÇOTE ROLAMENTOS  

901 8 ARRUELA DENTADA  

902 4 PARAFUSO CABEÇA HEXAGONAL  

903 1 EIXO MACHO R 

904 4 PORCA HEXAGONAL  

905 1 PÁRA ÓLEO R 

906 2 ROLAMENTOS ROLOS CÔNICOS R 

907 1 DISTANCIADOR  

908 1 ARRUELA DE FIXAÇÃO  

909 1 ANEL ROSCADO DE BLOQUEIO  

910 1 PÁRA ÓLEO R 

911 1 TAMPA ROLAMENTOS  

912 6 PARAFUSO CABEÇA HEXAGONAL EMBUTIDA    

913 1 CHAVETA  

914 2 GRAXEIRA  
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12.3 Sistemas de vedação: desenhos técnicos e peças de reposição 

 
12.3.1 Vedação empanque de Cordão B01 

desenhos técnicos 
 
 

 
 
 
 

 
 
LISTA PEÇAS DE REPOSIÇÃO  
LEGENDA 
 
R = PEÇA DE REPOSIÇÃO ACONSELHADA SUJEITA A DESGASTE INTENSO 
r = PEÇA DE REPOSIÇÃO ACONSELHADA NÃO SUJEITA A DESGASTE OU A DESGASTE INTENSO 
 
 

POS. Qty Descrição NOTAS 

200 1 ALOJAMENTO PREME ESTOPA  

203 1 PACOTE EMPANQUE DE CORDÃO R 

210 1 ANILHA PREME ESTOPA  

211 2 PORCA HEXAGONAL  

212 2 PRISIONEIRO  

600 1 EIXO VAZADO R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size Modelo 
N° de anéis 
em pacote 

Dimensões dos L 

   anéis pacote 
 4L1  

Ø51-Ø35 □8 
Lc=144.5 

 
D030 2K2 6 48 

 1K4   

 10L1  

Ø61-45 □8 
Lc=178.1 

 
 4K2   

D040 2K4 6 48 
 16L1   
 8K2   

 20L1  

Ø75-55 □10 
Lc=218.4 

 
 10K2   

D060 4K4 6 60 
 30L1   
 16K2   

 40L1  

Ø85-65 □10 
Lc=252 

 
 20K2   

D120 10K4 6 60 
 60L1   
 30K2   

 80L1  

Ø94-70 □12 
Lc=275.5 

 
 40K2   

D300 20K4 6 72 
 120L1    

  60K2     
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12.3.2 Vedação empanque de Cordão com lavagem B02 

desenhos técnicos 
 
 

 
 

* O ANEL DE LAVAGEM PODE SER POSICIONADO COM BASE 
NAS NECESSIDADES APLICATIVAS   

 

 
LISTA PEÇAS DE REPOSIÇÃO  
LEGENDA 
 
R = PEÇA DE REPOSIÇÃO ACONSELHADA SUJEITA A DESGASTE INTENSO 
r = PEÇA DE REPOSIÇÃO ACONSELHADA NÃO SUJEITA A DESGASTE OU A DESGASTE INTENSO 
 
 

POS. Qty Descrição NOTAS 

200 1 ALOJAMENTO PREME ESTOPA  

202 1 ANEL DE LAVAGEM  

203 1 PACOTE EMPANQUE DE CORDÃO R 

210 1 ANILHA PREME ESTOPA  

211 2 PORCA HEXAGONAL  

212 2 PRISIONEIRO  

600 1 EIXO VAZADO R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size Modelo N° anéis Dimensões dos L 
  em pacote anéis pacote 

D030 

4L1 5 ANÉIS 
EMPANQUE DE 

CORDÃO 
+ 

1 ANEL LAV 

Ø51-Ø35 □8 
Lc=144.5 

50 
2K2 

1K4 

D040 

10L1 5 ANÉIS 
EMPANQUE DE 

CORDÃO 
+ 

1 ANEL LAV 

Ø61-45 □8 
Lc=178.1 

50 

4K2 

2K4 

16L1 

8K2 

D060 

20L1 5 ANÉIS 
EMPANQUE DE 

CORDÃO 
+ 

1 ANEL LAV 

Ø75-55 □10 
Lc=218.4 

60 

10K2 

4K4 

30L1 

16K2 

D120 

40L1 5 ANÉIS 
EMPANQUE DE 

CORDÃO 
+ 

1 ANEL LAV 

Ø85-65 □10 
Lc=252 

60 

20K2 

10K4 

60L1 

30K2 

D300 

80L1 5 ANÉIS 
EMPANQUE DE 

CORDÃO 
+ 

1 ANEL LAV 

Ø94-70 □12 
Lc=275.5 

72 

40K2 

20K4 

120L1 

60K2 
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12.3.3 Vedação mecânica singular G0K9 

desenhos técnicos 
 
 
 

  
 
 
 
 
LISTA PEÇAS DE REPOSIÇÃO  
LEGENDA 
 
R = PEÇA DE REPOSIÇÃO ACONSELHADA SUJEITA A DESGASTE INTENSO 
r = PEÇA DE REPOSIÇÃO ACONSELHADA NÃO SUJEITA A DESGASTE OU A DESGASTE INTENSO 
 
 

POS. Qty Descrição NOTAS 

200 1 ALOJAMENTO VEDAÇÃO MECÂNICA  

201 1 TAMPA  

202 1 ANEL VEDAÇÃO MECÂNICA  

203 1 VEDAÇÃO MECÂNICA (PARTE ROTATIVA + PARTE FIXA) R 

204 1 PINO  
600 1 EIXO VAZADO R 

 

 SOMENTE PARA VEDAÇÕES COM ESTACIONÁRIO ANTI ROTAÇÃO (TIPO 120-122-110) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size Modelo Ø (h7) A 

 4L1   

D030 2K2 35 8 

 1K4   

 10L1   

 4K2   

D040 2K4 45 8 

 16L1   

 8K2   

 20L1   

 10K2   

D060 4K4 55 8 

 30L1   

 16K2   

 40L1   

 20K2   

D120 10K4 65 8 

 60L1   

 30K2   

 80L1   

 40K2   

D300 20K4 70 8 

 120L1   

 60K2   
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12.3.4 Vedação mecânica singular com quench Q0K9 

desenhos técnicos 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA PEÇAS DE REPOSIÇÃO  
LEGENDA 
 
R = PEÇA DE REPOSIÇÃO ACONSELHADA SUJEITA A DESGASTE INTENSO 
r = PEÇA DE REPOSIÇÃO ACONSELHADA NÃO SUJEITA A DESGASTE OU A DESGASTE INTENSO 
 
 

POS. Qty Descrição NOTAS 

200 1 ALOJAMENTO VEDAÇÃO MECÂNICA  

201 1 TAMPA  

202 1 ANEL VEDAÇÃO MECÂNICA  

203 1 VEDAÇÃO MECÂNICA (PARTE ROTATIVA + PARTE FIXA) R 

204 1 PINO  

220 1 PÁRA ÓLEO R 

221 1 ANEL DE ENCOSTO  

600 1 EIXO VAZADO R 

 

 SOMENTE PARA VEDAÇÕES COM ESTACIONÁRIO ANTI ROTAÇÃO (TIPO 120-122-110) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size Model Ø (h7) A 

 4L1   

D030 2K2 35 8 

 1K4   

 10L1   

 4K2   

D040 2K4 45 8 

 16L1   

 8K2   

 20L1   

 10K2   

D060 4K4 55 8 

 30L1   

 16K2   

 40L1   

 20K2   

D120 10K4 65 8 

 60L1   

 30K2   

 80L1   

 40K2   

D300 20K4 70 8 

 120L1   

  60K2    
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12.3.5 Vedação mecânica dupla back to back D0K9 / D0S9 

Desenhos técnicos 

  
 
 
 
 
 
 
 
LISTA PEÇAS DE REPOSIÇÃO  
LEGENDA 
 
R = PEÇA DE REPOSIÇÃO ACONSELHADA SUJEITA A DESGASTE INTENSO 
r = PEÇA DE REPOSIÇÃO ACONSELHADA NÃO SUJEITA A DESGASTE OU A DESGASTE INTENSO 
 
 

POS. Qty Descrição NOTAS 

200 1 ALOJAMENTO VEDAÇÃO MECÂNICA  

201 1 TAMPA  

202 1 ANEL VEDAÇÃO MECÂNICA  

203 1 VEDAÇÃO MECÂNICA (PARTE ROTATIVA + PARTE FIXA) R 

204 1 PINO  

205 1 O-RING R 

206 3 PINO ROSCADO ROSQUEADO  

210 1 ANILHA VEDAÇÃO MECÂNICA  

213 2 PARAFUSO CABEÇA HEXAGONAL  

600 1 EIXO VAZADO  

 

 SOMENTE PARA VEDAÇÕES COM ESTACIONÁRIO ANTI ROTAÇÃO (TIPO 120-122-110) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Size Modelo Ø (h7) A B C 

 
4L1  

51 ¹ 
47 ² 

8  ¹ 
16 ² 

59 ¹ 
63 ² 

D030 2K2 35 

 
1K4  

 
10L1  

   

 
4K2  

   
D040 2K4 45 56 8 64 

 
16L1  

   

 
8K2  

   

 
20L1  

   

 
10K2  

   
D060 4K4 55 57.5 8 65.5 

 
30L1  

   

 
16K2  

   

 
40L1  

   

 
20K2  

   
D120 10K4 65 62 8 70 

 
60L1  

   

 
30K2  

   

 
80L1  

69 ¹ 
 62.3 ² 

8 ¹ 
21.4 ² 

77 ¹ 
83.7 ² 

 
40K2  

D300 20K4 70 

 
120L1  

 
60K2  
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12.3.6 Vedação mecânica dupla em Linha K0K9 / K0S9 

Desenhos técnicos 
  

 
 
 
 
 
 
 
LISTA PEÇAS DE REPOSIÇÃO  
LEGENDA 
 
R = PEÇA DE REPOSIÇÃO ACONSELHADA SUJEITA A DESGASTE INTENSO 
r = PEÇA DE REPOSIÇÃO ACONSELHADA NÃO SUJEITA A DESGASTE OU A DESGASTE INTENSO 
 
 

POS. Qty Descrição NOTAS 

200 1 ALOJAMENTO VEDAÇÃO MECÂNICA  

201 1 TAMPA  

203 1 VEDAÇÃO MECÂNICA (PARTE ROTATIVA + PARTE FIXA) R 

204 1 PINO  

205 1 O-RING R 

210 1 ANILHA VEDAÇÃO MECÂNICA  

213 2 PARAFUSO CABEÇA HEXAGONAL  

600 1 EIXO VAZADO  

 
  

Size Modelo Ø (h7) A B C 

 4L1  

5 5 59 D030 2K2 35 

 1K4  

 10L1     

 4K2     

D040 2K4 45 5 5 64 

 16L1     

 8K2     

 20L1     

 10K2     

D060 4K4 55 5 5 66.5 

 30L1     

 16K2     

 40L1     

 20K2     

D120 10K4 65 5 5 68.5 

 60L1     

 30K2     

 80L1  

5 5 77 

 40K2  

D300 20K4 70 

 120L1  

 60K2  
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