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MANUAL DE INSTRUÇÕES SOBRE USO E MANUTENÇÃO 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este Manual de Instruções sobre Uso e Manutenção, de agora em diante chamado “Manual”, foi  

elaborado de acordo com o ponto 1.7.4 da Diretiva 891392/C.E.E., do ponto 1.7.4 do D.P.R. 459 do 

dia 24 de julho de 1996, considerando as condições normais de uso do equipamento com o objetivo 

de informar, juntamente com as outras instruções de uso colocadas no equipamento, para 

operadores/usuários sobre os perigos restantes que a mesma apresenta. 

OBS.: O Manual é parte integrante do equipamento. Deverá ser lido com atenção antes de efetuar 

qualquer operação e deverá ser guardado para ser utilizado no futuro. 

 

1.1 SELO CE 

Neste equipamento o selo CE é aplicado de acordo com as Diretrizes do Conselho 93/68/CEE 

(GUCE L 220 do dia 30 /08/1993), conforme o anexo III da Diretriz 89/392 (GUCE L 183 do dia  

23/06/1989) suas modificações e questionamentos. 

A documentação que compõe esta apostila técnica pode ser usada para redigir a declaração CE de 

conformidade deste equipamento, foi preparada em conformidade  com as indicações fornecidas 

pelo Anexo V da Diretriz CEE 89/392  suas modificações e questionamentos, como também 

respeitando integralmente o D.P.R.459 do dia 24 de julho de 1996,  de acordo com a supracitada 

Norma da União Européia, de posse do Fabricante.  

 

1.2 RUÍDO 

O ruído produzido pelo equipamento è o seguinte: Leq=<80dB 

Com base nos dados levantados sobre o equipamento em conformidade com D.L.vo  277/91 em 

cumprimento às disposições do D.L. 459/96, deverão ser evidenciadas uma série de obrigações às 

quais deverão ater-se os empregadores, executivos e funcionários de acordo com os diferentes 

níveis de exposição diária ao ruído pelos trabalhadores.  

O ruído produzido pelo equipamento pode ser enquadrado na faixa 1, onde o perigo do ruído é 

considerado nulo. 

 

1.3 ADVERTÊNCIAS RELATIVAS À SEGURANÇA 

Estas instruções de uso apresentam advertências básicas a serem respeitadas por ocasião da 

instalação, funcionamento e manutenção. Desta forma as presentes instruções deverão ser 

obrigatoriamente lidas pela pessoa responsável pela montagem, pessoal técnico e operadores antes 

da montagem e funcionamento e deverão estar sempre disponíveis  no local de utilização do 

equipamento.   

 

1.4 QUALIFICAÇÃO E INSTRUÇÕES DO PESSOAL  

O pessoal responsável pelo uso, manutenção, inspeção e montagem deve ser qualificado para 

exercer tal função. O nível de responsabilidade, competência e controle do pessoal deverão ser 

regulamentados com precisão pelo responsável pelo equipamento. Caso o pessoal não disponha dos 

necessários conhecimentos, deverá ser instruído e informado. Caso seja necessário, poderá ser feito 

pelo fabricante/fornecedor por conta do responsável pelo equipamento.Além disto a pessoa 

responsável estar seguro de que o conteúdo destas instruções tenha sido  totalmente entendido pelo 

pessoal. 

 

1.5 TRANSPORTE 

O comitente deverá ter conhecimento da utilização dos meios de elevação e das técnicas de 

amarração de acordo com as normas de segurança. 

Ver parágrafo 5.1 (Embalagem e transporte) 
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1.6 PARTIDA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

O comitente, deverá conhecer as características de fabricação e funcionamento do equipamento no 

qual será inserida a bomba. Além disso, deverá informar-se previamente sobre o funcionamento da 

bomba e ter conhecimento das indicações sobre segurança, partida e manutenção. 

Os operadores deverão estar instruídos sobre a utilização da bomba e do relativo equipamento. 

 

1.7 REPAROS 

O comitente deverá procurar ter um conhecimento sobre os detalhes específicos da bomba como 

ilustrados convenientemente nas instruções de reparo. 

Os operadores deverão ser instruídos e os reparos efetuados deverão ser controlados. 

 

1.8 RISCOS NO CASO DE INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SEGURANÇA 

A inobservância das advertências sobre a segurança pode comportar um risco seja para as pessoas 

seja para o ambiente e o equipamento. 

A inobservância pode em especial comportar os seguintes riscos: 

 Falta de desenvolvimento de importantes funções da máquina e/ ou da instalação. 

 Falta de funcionamento dos métodos prescritos para a manutenção e reparos. 

 Perigo para as pessoas devido a  problemas de ordem elétrica, mecânicos ou dinâmicos. 

 Perigo para o ambiente, causado pela perda de substâncias perigosas. 

 

1.9 FUNCIONAMENTO SEGURO 

Deverão ser respeitadas as advertências indicadas nesta instrução, as normas nacionais contra 

acidentes  e as eventuais normas de trabalho, de serviço e de segurança internas da empresa. 

 

1.10 ADVERTÊNCIAS RELATIVAS À SEGURANÇA PARA A EMPRESA E PARA O    

            OPERADOR 

 Se  componentes da máquina quentes, ou frios comportam riscos o comitente deverá 

providenciar a proteção destes componentes contra o contato acidental (de acordo com as 

normas Européias EN 563). 

 A proteção contra o contato acidental dos componentes em movimento (por ex. articulações), 

não poderá ser retirada quando a máquina está funcionando. 

 Os vazamentos (por ex. vedação do eixo) de materiais perigosos (por ex. explosivos, venenos, 

superaquecidos) deverão ser descarregados de forma a não criar perigo para as pessoas e para o 

ambiente. Respeitar as normas existentes. 

 

1.11 ADVERTÊNCIAS RELATIVAS À SEGURANÇA NOS TRABALHOS DE 

MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E MONTAGEM 

O comitente deverá providenciar para que todos os serviços de manutenção, inspeção e montagem 

sejam executados por pessoal especializado, autorizado e qualificado, que seja suficientemente 

instruído apos um cuidadoso estudo das instruções de trabalho. 

Os trabalhos  na máquina deverão ser efetuados com a mesma parada. A maquina não deverá estar 

sob pressão e deverá estar fria. Deverá mesmo assim ser respeitado o procedimento para a parada da 

máquina. 

As bombas e os grupos que alimentam peças perigosas para a saúde deverão ser descontaminados. 

Logo após o fim dos trabalhos, todos os dispositivos de segurança e proteção deverão ser 

remontados e postos em funcionamento. 

Antes da partida deverão ser respeitados os pontos indicados no capítulo Partida. 
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1.12 TRANSFORMAÇÃO E FABRICAÇÃO ARBITRÁRIA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

A transformação ou a modificação da máquina é admitida somente após acordo com o fabricante da 

mesma. As peças de reposição e os acessórios autorizados pelo fabricante atendem à segurança. 

A utilização de outros componentes elimina a responsabilidade por danos conseqüentes. 

 

1.13 FORMAS DE FUNCIONAMENTO ADMITIDAS 

A segurança do funcionamento da máquina fornecida é garantida somente no caso de utilização 

conforme as normas. 

Esta máquina foi projetada de acordo com as condições preestabelecidas. As indicações citadas nas 

condições de trabalho deverão ser estendidas como valores limite e não podem ser ultrapassadas de 

forma alguma. 

 

1.14 ADVERTÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO DE BOMBAS  

            HELICOIDAIS 

As bombas helicoidais deverão ser utilizadas exclusivamente de acordo com o seu propósito, ou 

seja, a finalidade pela qual foram vendidas. 

 

Lembrar que a bomba helicoidal é uma bomba volumétrica e que, como tal não pode produzir uma 

pressão teoricamente infinita. 

Em caso de tubulação fechada, por ex. por causa de uma obstrução ou de fechamento acidental de 

uma válvula, a pressão gerada pela bomba pode alcançar um múltiplo da pressão admitida pelo 

conjunto. Isto pode provocar por ex. a explosão das tubulações, algo que deve ser absolutamente 

evitado especialmente em presença de fluídos perigosos. 

No conjunto deverão portanto ser  instalados, dispositivos adequados de segurança.. por ex. 

reguladores de pressão, discos de quebra com tubulações de retorno. 

 

Em fase de trabalhos de manutenção ou reparos da bomba, lembrar sempre as indicações abaixo: 

 No decorrer do trabalho, ter a certeza que o motor da bomba não seja acionado de forma 

acidental ou ilícita! 

 Abrindo a bomba, respeitar as normas ligadas à manipulação do produto de saída! (Por ex. 

roupa de proteção, proibição de fumar, etc.)  

 Antes da nova partida assegurar-se de que todos os dispositivos de proteção mecânicos ou de 

outro tipo ( por ex. chapas de proteção de corrente, proteções de articulações) estejam montados 

de forma regular.   

  

CUIDADO! 

Em fase de manobras, manutenção ou reparo, è importante pensar sempre na segurança; desta forma 

respeitar sempre as diretrizes gerais européias sobre as máquinas, transformadas em leis nacionais, 

na norma européia EN 292, contra acidentes de segurança específicos, nas instruções das 

autoridades de minas e energia e observar as relativas normas técnicas. 

 

 

2  PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DO PRODUTO 

 



 

 

A bomba helicoidal é uma bomba volumétrica rotativa. Os principais componentes que determinam 

o sistema, constituem uma parte rotativa denominada ROTOR (ver A abaixo) e uma fixa 

denominada ESTATOR (ver B). 

O rotor é um fuso com filete redondo  de passo extremamente grande, grande altura do filete e 

pequeno diâmetro do miolo. O estator tem dois princípios e duplo comprimento de passo do que o 

rotor. 
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Desta forma, entre o estator e o rotor restam cavidades de saída Estas se movimentam 

continuamente  do lado da entrada até àquele de saída quando o rotor roda no estator. 

Nas bombas com fusos o eixo de rotação do rotor A  não coincide com o eixo de rotação da 

motorização. O rotor recebe o movimento por um eixo de transmissão de articulação dupla. Este 

eixo tem a função de absorver os movimentos excêntricos e de transferir os esforços axiais no 

sentido do suporte da motorização da bomba. 

 

 

 

 

O líquido proveniente do grupo rotor/estator flui pelo corpo central, deste é expelido através da 

carcaça de saída. 

 

01 Carcaça de saída 

02 Rotor 

03 Estator 

04 Eixo de Transmissão 

05 Eixo de ligação 

06 Carcaça de Entrada 

07 Vedação do eixo 

08 Mancal do rolamento 

09 Suporte Monobloco 

10 Eixo Motriz 

11 Articulações do Eixo de Transmissão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3          DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PRODUTO 

 

3.1 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

DAS BOMBAS HELICOIDAIS 
 

 Carga uniforme e proporcional ao número de rotações. 



 

 

 Autoescorvante com uma capacidade mínima aspiradora de 4 mt, de acordo com o número 

de estágios e rotações da bomba. 

 Bombeamento de produtos não homogêneos, que contém gases e abrasivos ou substâncias 

sólidas e fibrosas na matriz líquida. 

 Bombeamento de líquidos com altas viscosidades. 

 Dosagem de líquidos. 

 Não possuem válvulas de aspiração e de passagem. 

 Bombeamento sem centrifugação com stress mínimo do material a ser bombeado. 
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 Elevadas pressões de bombeamento (6 BAR para cada estágio). É possível ter bombas de 

um até quatro estágios, de acordo com as necessidades de pressão solicitadas: 

 

POMPA 3 

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO 

As bombas helicoidais são divididas em dois grupos principais, dependendo do tipo de montagem 

escolhido entre bomba e motorização: 

 Bombas helicoidais com MANCAL DE ROLAMENTOS. 

 Bombas helicoidais com SUPORTE MONOBLOCO. 

 

3.3 MOTORIZAÇÕES POSSÍVEIS 

Os tipos de motorizações podem ser inúmeras, podendo-se acoplar: 

 Motores elétricos 

 Motores hidráulicos 

 Motoredutores 

 Motovariadores 

 

3.4 CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS 

As bombas helicoidais podem ser fabricadas com muitas configurações de acordo com as 

necessidades: 

 Carcaça aberta e rosca auxiliar de pré alimentação  de alimentação 

 Carcaça aberta com rompe ponte 

 Tipo horizontal 

 Tipo vertical 

 

OBS.: As personalizações, compreendem a construção de carcaças específicas de saída e 

entrada, barramento com carrinho, barramento simples, painel elétrico, proteções térmicas, etc. 

 

 

 

4 DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO PRODUTO 

 

4.1 ROTOR 

O rotor pode ser fabricado com materiais diferentes como aço ao carbono, e os aços inox. 

Ulteriormente podem ser revestidos com tratamentos superficiais de endurecimento como a 

aplicação de cromo, tratamento cerâmico, nitruração gasosa e iônica, etc. 

 

4.2 ESTATOR 



 

 

O estator é fabricado com um tubo de aço com revestimento interno de material elastométrico 

compatível quimicamente com as propriedades do líquido a ser bombeado. 

Pode ser fabricado com diferentes tipos de elastômeros: 

 

Class MST °C  MATERIAIS TEMP.MAX.  Class. Rotor 

  T4           135        VITON              180°C                        T4       VITON  

  T5           100                                  EPDM               120°C                       T5        EPDM    

  T6             85                                   NBR                  90°C                        T6       NBR-SBR   

           SBR                   90°C 

           CSM                  70°C 
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MST: Temperatura Máxima Superficial admitida para máquinas que fazem parte do Grupo II 

(Norma Cenelec EM 50014). 

 

OBS: Existe a possibilidade de fabricar estatores em teflon para aplicações específicas. 

 

4.3 MANCAIS 

4.3.1 MANCAL DO ROLAMENTO  

Nos mancais com rolamento o eixo de transmissão é conectado a um eixo motor acionado pela 

motorização, é uma peça única através  de rolamentos evolventes, a um suporte em ferro fundido. 

Esta configuração permite suportar, de forma otimizada, a força axial no sentido da motorização nos 

modelos que trabalham em condições de alta pressão. O acoplamento final entre a motorização e o 

eixo motor, é feita por meio de articulações elásticas com chapas de proteções.    

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 MANCAL MONOBLOCO 

No suporte monobloco não é prevista a utilização de um eixo motriz, e como conseqüência o eixo 

de transmissão é conectado diretamente à motorização. Nestes casos são conjugados  a grupos de 

motorização que têm a capacidade de suportar cargas axiais oriundas das reações de compressão de 

bombeamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OBS.: Existe, para uma série especial de bombas com carcaça aberta,  a possibilidade de conjugar o 

eixo de transmissão diretamente a um motoredutor angular com rosca sem fim, sem nenhum 

suporte. 

 

4.4 ARTICULAÇÕES DO EIXO DE TRANSMISSÃO  

Dependendo do tipo de bomba, o eixo de transmissão usa diferentes tipos de articulações elásticas. 

          

  ○ Tipo SN1: Articulações com pino e coifa elastomerica.  

           ○ Tipo SN2: Articulações com junta  e coifa elastomerica e buchas recambiáveis. 

           ○ Tipo SN3: Articulações homocinéticas e coifa elastomerica. 

           ○ Tipo SN4: Articulações com pino, dupla coifa elastomerica e buchas recambiáveis. 
 

 

 

6 

NOVA ROTORS Srl 

Quality System Certificate UNI EN ISO 2001/2000 
 

           ○ Tipo SN5: Articulações com cruzeta, com coifa e buchas recambiáveis para grandes     

                 potências.  

           ○ Tipo SN6: Articulações com cruzeta, com coifa e buchas recambiáveis. 

           ○ Tipo SN7: Articulações com pino abertas para alimentação sem coifa. 

           ○ Tipo SN8: Articulações com pino  em formato de sino curto, coifa plana. 

           ○ Tipo SN9: Articulações com pino  em formato de sino curto, coifa para grande potências. 

 

4.5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO 

Os sistemas de selamento de líquidos são diferentes de acordo com o tipo de fluído e condições 

tecnológicas de bombeamento. Se distinguem as seguintes  tipologias (Ver parágrafo 9.4 e Manual 

de Serviço anexo): 

 ○ Tipo TEN 01: Tipo gaxeta. 

 ○ Tipo TEN 02: Tipo gaxeta refrigeração. 

 ○ Tipo TEN 03: Tipo com protetor de óleo. 

 ○ Tipo TEN 04: Tipo selo mecânico simples. 

 ○ Tipo TEN 05: Tipo selo mecânico dupla refrigeração. 

 

OBS.: Os selos mecânicos podem ser refrigerados, ou usar plano de ligação.  

Podem ser feitos, sob encomenda, assentos para selos mecânicos de acordo com as Normas API 610 

 

4.6 ACESSÓRIOS 

Todas as bombas podem ser fornecidas com uma série de acessórios que permitem obter melhores 

prestações. 

 

4.6.1 PROTEÇÕES CONTRA O FUNCIONAMENTO À SECO 

A proteção contra o funcionamento a seco impede que o estator fique danificado todas as vezes que 

falta líquido. Uma sonda térmica é instalada no estator e coligada a um painel elétrico. Caso não 

chegue produto ao rotor, a borracha do estator se superaquece, o aumento da temperatura age sobre 

o circuito elétrico bloqueando o motor. Este dispositivo, pode ser instalado também posteriormente. 

 

4.6.2 PROTEÇÃO CONTRA EXCESSO DE PRESSÃO NA ENTRADA 

A proteção contra o excesso de pressão é composta por uma válvula ajustada na pressão desejada 

equipada de uma tubulação de by-pass que fecha a entrada ou reduz a capacidade quando não  se 

deseja  parar a bomba (ver na próxima página). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.3 VÁLVULA DE RETORNO NA ENTRADA 

Caso seja necessário retornar parte do produto aspirado no tanque depósito para misturar e deixar o 

mesmo produto homogêneo é possível instalar uma válvula na entrada. 
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4.6.4 PAINEL ELÉTRICO 

Sob encomenda, as bombas podem ser equipadas de painel de comando, incluindo a chave geral, 

a lâmpada  indicando equipamento energizado, o contador de litros, o seletor de partida com duas 

posições e o botão de emergência que pode ser rearmado. Todos os quadros são fornecidos com a 

Declaração de Conformidade solicitada pela Lei 46/90. 

 

 

5 EMBALAGEM, TRANSPORTE, ESTOCAGEM 

 

5.1 EMBALAGEM E TRANSPORTE 

As bombas helicoidais são despachadas em caixas (caixas de papelão sobre pallets, caixas ou 

gaiolas de madeira) caso o cliente não solicite algo diferente. 

Os volumes são marcados e possuem indicações  úteis para manuseio. 

No momento do recebimento verificar se existem eventuais danos de transporte. 

Os danos de transporte devem ser informados imediatamente à transportadora. 

Levar as bombas embaladas no lugar mais próximo possível ao lugar da instalação, deixando-as na 

embalagem se for possível até a montagem. 

As bombas com eixo horizontal, uma vez retiradas da embalagem, devem ser levantadas 

exclusivamente através do barramento. Usar os furos de fixação externos ou o olhal de suspensão 

(Ver o desenho dimensional do espaço ocupado no Manual de Operação). 

As bombas com eixo vertical, devem ser levantadas, usando os furos de fixação externos ou o olhal 

de suspensão. A motorização em geral é na extremidade superior. 

(Ver desenho dimensional do espaço ocupado no Manual de Operação). 

 

ATENÇÃO  Não levantar máquinas com peso maior na parte superior, (isto desloca o baricentro). 

Ter a certeza que não exista possibilidade de tombar. 

 

As bombas com eixo vertical, não devem nunca ser apoiadas em pé, sem uma fixação correta! 

Cuidado: podem cair!  Deixá-las sempre em posição horizontal.  

Evitar absolutamente  o levantamento da eletrobomba usando o olhal de suspensão do motor ou do 

redutor. Estes são preparados para o transportar  somente o motor ou somente o redutor. 



 

 

Devido `a grande diversidade das execuções, neste parágrafo, não é  possível fornecer indicações de 

caráter geral, as quais são normalmente suficientes para o pessoal especializado em montagem e 

transporte. 

Em caso de dúvida, procurar o fornecedor solicitando instruções específicas relativas a Sua 

máquina. 

 

Caso sejam movimentadas bombas com carrinho: 

 Verificar que o motor esteja parado, e que não seja acionado inadvertidamente. 

 Deslocar o grupo vagarosamente com cuidado, principalmente se o fundo é irregular ou  

        inclinado. Perigo de tombamento! 

 No lugar de novo posicionamento, verificar que a posição esteja segura, bloquear todos os  

       dispositivos de bloqueio, todas as rodas/roletes, para evitar deslocamentos sem controle. 

 Avaliar as forças de reação e os movimentos das tubulações flexíveis, movimentos de     

       torção  podem ocorrer quando a bomba está funcionando. 

 Eventualmente fixar o grupo com cunhas suplementares. 
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5.2 ESTOCAGEM 

As bombas, salvo acordo diferente, são protegidas para o transporte. 

Em caso de estocagem prolongada antes da montagem proceder conforme abaixo: 

 

 Estator: em caso de parada prolongada, o rotor pode deformar de modo permanente o 

estator nas superfícies de contato (compression-set). Isto, no momento da repartida requer um 

maior esforço de arranque. Portanto, desmontar o estator, fazer uma embalagem de forma a que 

fique protegido da luz e do ar, conservar em lugar fresco e longe da umidade. 

 Rotor: Apoiá-lo sobre calços de madeira e  cobrí-lo para evitar danos mecânicos. 

 Gaxeta de vedação do eixo: Retirar o gaxeta , proteger o eixo e a parte usinada com graxa. 

 Componentes da bomba em aço inox: Não é necessária proteção. 

 Outros componentes da bomba não pintadas: Proteger com uma camada de graxa. 

 Motorizações: seguir as instruções do fabricante. 

 

 

6 LIGAÇÃO ELÉTRICA – MONTAGEM TUBULAÇÕES 

 

6.1 INSTALAÇÃO DA MOTORIZAÇÃO 

 

6.1.1 LIGAÇÃO ELÉTRICA 

Todos os serviços relativos à ligação elétrica, deverão ser executados por pessoal especializado e 

autorizado, seguindo as disposições e instruções locais das empresas fornecedoras de energia 

elétrica. 

Para os dispositivos de comando e de controle, seguir as normas de acordo com a Diretriz Máquinas 

CEE, apêndice I, capítulo 1.2 (Dispositivos de comando e controle). 

O sistema elétrico deverá ter um disjuntor magnetotérmico, ou um relê térmico com fusíveis, e é 

obrigatório o aterramento conforme citado acima. 



 

 

O cabo elétrico deverá ser do tipo com duplo isolamento, à prova de fogo, ter um diâmetro 

adequado para cada fase. 

É indispensável fazer um ótimo aterramento e é proibido, de acordo com as atuais normas técnicas, 

a ligação entre Neutro e Terra.  

Antes do funcionamento da bomba, verificar: 

 A energia elétrica; a voltagem da rede, que o número de fases corresponda às indicadas no 

motor elétrico. 

 Tipo de ligação (estrêla/triângulo) dos motores esteja de acordo com a tensão da rede 

elétrica. 

 Que o diâmetro dos cabos elétricos, esteja de acordo com as amperagens. 

 

6.1.2 ACOPLAMENTO BOMBA MOTORIZAÇÃO 

6.1.2.1 VERSÃO MONOBLOCO 

O acoplamento de uma bomba helicoidal com sua motorização não é difícil, de qualquer forma, 

podem se criar problemas caso o selo mecânico (ou a gaxeta) montada no eixo de ligação, o qual, se 

não for acoplado ao motor/variador, tem a tendência a se deslocar, provocando possível quebra do 

selo. Desta forma, tomar muito cuidado, em fase de montagem a não deslocar demasiadamente o 

eixo de ligação. Engraxar o eixo motriz do motor/variador, deixando que a chaveta esteja em 

correspondência da chaveta do eixo  de ligação. 

Engatar o eixo do motor até juntar as duas flanges (do motor e da bomba). Virar o motor/variador 

até fazer coincidir os furos de fixação. 

Deixar o motor encostado ao eixo do motor, e apertar o parafuso sem cabeça posicionador(deixar 

alinhado o chanfro executado no grupo motoredutor). 
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6.1.2.2 VERSÃO COM SUPORTE ROLAMENTADO 

(COM ARTICULAÇÃO ELÁSTICA DE ACOPLAGEM) 

Enfiar as articulações, (ou as polias, quando usamos correias de transmissão) na extremidade do 

eixo, evitando usar o martelo  ou outras ferramentas que poderiam danificar as peças que se 

encontram no interior do suporte. Para a montagem utilizar os furos rosqueados que se encontram 

sobre o eixo. 

O perfeito alinhamento entre o eixo de motorização e o eixo motriz da bomba, é o ponto principal 

para obtermos um funcionamento perfeito. 

Caso a bomba tivesse que ser entregue completa, esta operação já foi realizada antes em nossa 

fábrica. 

De qualquer forma, é possível, que em fase de posicionamento da bomba sobre o piso, possamos ter 

um desalinhamento da bomba, sendo assim,  antes da partida é indispensável retirar a chapa de 

proteção da articulação e verificar o alinhamento com uma régua. Existe a possibilidade de 

deformação do barramento, caso as bases estejam mal niveladas. O deslocamento, normalmente 

admitido para as articulações por parte da empresa são: 

 Variação radial admissível = 1% 

 Variação angular admissível = 1% 

 

6.1.3 SENTIDO DE ROTAÇÃO 

O sentido de rotação da bomba é indicado na etiqueta e sobre a confirmação do pedido. 

O sentido de rotação determina a direção do fluxo da bomba helicoidal. 

Situações diferentes devem ser definidas junto ao fornecedor e confirmadas pelo mesmo. 

Invertendo o sentido de rotação da bomba, será invertido o fluxo do produto. 



 

 

Olhando a bomba do lado do motor, se rodar no sentido horário, aspira do lado da boca de 

extremidade e sai pela boca intermediária; quando a bomba roda em sentido anti - horário, aspira 

pela boca intermediária e sai pela boca da extremidade (ver abaixo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente, a bomba pode trabalhar em ambos os casos quando foi montada com gaxeta ou com 

selo mecânico( exceto para as bombas montadas com articulações homocinéticas, que admitem 

somente um sentido de trabalho). 

Aconselhamos, de qualquer forma, fazer rodar a bomba em sentido anti - horário, conforme acima, 

olhando pelo lado do motor, evitando que os anéis da gaxeta (ou selo mecânico) e outros 

componentes como articulações, coifas, sejam submetidos a pressões de difícil controle. 

As bombas com selo mecânico mesmo que possam reverter, deverão sempre rodar no sentido 

indicado na bomba. 

Este sentido será sempre aquele estabelecido no momento do pedido e o selo montado na produção. 

Em caso de bombas com selo mecânico, caso se deseje reverter o sentido de rotação, consultar a 

fábrica Nova Rotors para esclarecimentos. 

 

IMPORTANTE: 

Nas versões monobloco é necessário verificar periodicamente que o parafuso sem cabeça do eixo 

esteja bem apertado e feche corretamente no nicho do eixo motor, especialmente, se a bomba é 

utilizada com freqüentes inversões de rotação. Esta anotação refere-se ao que descrevemos no 

parágrafo 6.1.2.1 deste Manual. 
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6.2 MONTAGEM TUBULAÇÕES 

6.2.1 PREMISSAS IMPORTANTES 

 Prever os diâmetros de entrada e saída de acordo com a viscosidade e a capacidade solicitada. 

 Antes de conectar as bombas, limpar cuidadosamente as tubulações. 

 As tubulações devem estar conectadas à bomba de tal forma que, a  mesma não possa exercer 

nenhum tipo de força externa. 

 Montar entre a bomba e as tubulações, compensadores de tal forma a proteger a bomba de 

vibrações que podem ocasionar  problemas ao corpo da mesma. 

 Colocar tubulações na entrada e na saída de forma a termos a garantia de presença de fluído  

      quando a bomba estiver parada. Desta forma no interno da bomba se armazena uma quantidade  

      suficiente de fluído a garantir a lubrificação em caso de partida. 

 Controlar de forma a minimizar cada entrada de ar na entrada da bomba. 

OBS.: Caso sejam previstas gaxetas refrigeradas, ou selos mecânicos refrigerados ou com plano de 

ligação é necessário fazer ligações no sistema de alimentação e deixar o sistema ajustado  antes da 

primeira partida. 

 

6.2.2 PRESSÕES ADMISSÍVEIS 

Caso não seja expressamente indicada na confirmação do pedido  a pressão máxima admitida, no 

interior do corpo da bomba (por ex. quando esta roda no sentido horário) é de 6 BAR por 

estágio.  A pressão máxima admitida para a carcaça de saída depende de sua construção: 



 

 

 Flange: não além da pressão nominal (por ex. PN 16) 

 Conexão fêmea não além de  25 bar 

 Conexão macho sanitária de acordo com DIN 11851, até DN 100: 

Para bombas de um estágio e de vários estágios nunca além de 12 bar, 

Para bombas de múltiplo estágio não além de 25 bar 

 

Outras configurações:  de qualquer forma, não além de 6 bar por estégio do estator montado. 

 

6.2.3 CONSELHOS ÚTEIS 

Sobre a carcaça de saída se recomenda prever um pedaço de tubo que respeite o comprimento L. 

Com isto é mais fácil a troca do estator sem precisar desmontar a bomba. Os espaços L são 

indicados na tabela abaixo de acordo com o tamanho da bomba e com o número de estágios: 

 COMPRIMENTO L 

BOMBA 1 ESTÁGIO 2 ESTÁGIO 3 ESTÁGIO 4 ESTÁGIO 

010 - 80 - - 

015 80 160 - - 

020 110 170 - 360 

030 160 300 - - 

040 200 420 - - 

050 260 - 530 - 

053 - - - 530 

055 270 550 - 980 

060 440 - - 1230 

062 320 630 - - 

080 440 880 - - 

120 500 - - - 

200 540 - - - 

300 540 1050 - 2110 

400 660 1260 - - 

500 820 1580 - - 
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7 PARTIDA 

 

IMPORTANTE 

 Nunca acionar a bomba sem fluído, de outra forma o estator de borracha ou de material 

sintético, poderá superaquecer de tal forma que pode queimar o revestimento interno. 

      Mesmos poucos segundos são suficientes para prejudicar o estator. 

 A bomba helicoidal faz parte do grupo das volumétricas desta forma, NUNCA deverá 

funcionar com uma válvula fechada na saída.  Considerando, que a pressão alcançada é 

indefinida, poderiam criar-se solicitações demasiadas com danos parciais ou totais na 

tubulação/bomba. 

 Controlar que o sentido de rotação seja correto antes da partida. 

 

7.1 CONSELHOS PARA UM FUNCIONAMENTO PERFEITO   

Para ter uma vida útil longa e um ótimo rendimento, é necessário seguir alguns cuidados: 

 A bomba é autoescorvante, mesmo assim é aconselhável encher o corpo da bomba com o 

líquido a ser bombeado  no primeiro funcionamento. 

 Caso seja necessário ajustar a capacidade da bomba é melhor ajustar a rotação do variador do 

que acionar as válvulas limitadoras. 



 

 

 Preparar um dispositivo de parada imediata da bomba em caso de falta do líquido aspirado, 

instalando um sensor de temperatura, montado no estator, para bloquear a bomba alguns 

segundos após a falta de material.  

 

7.2 BOMBAS PARA USO ALIMENTAR 

Para as bombas que serão utilizadas para movimentar produtos alimentares, a instalação e partida 

necessitam de uma perfeita limpeza do sistema. A limpeza poderá ser feita de duas formas: 

 Desmontando a bomba, lavando todos os componentes com uma solução de detergente própria. 

Montar os componentes cuidando para não sujar as peças. 

 Proceder a limpeza com Cleaning in Place (CIP) no caso da bomba estar preparada para este 

tipo de limpeza. 

 

7.2.1 QUANDO REALIZAR A LIMPEZA 

 Antes do primeiro funcionamento 

 Após uma parada muito longa 

 Após ter trocado as peças de reposição 

 Após o trabalho quando é prevista uma parada longa 

 

Existem várias empresas que fornecem os produtos para a lavagem com sistema CIP. Verificar 

quais são os produtos indicados para cada tipo de material a ser bombeado. 

 

7.2.2 CICLO CIP 

 Pré lavagem com água limpa, para esvaziar todo o produto da bomba 

 Lavagem básica usando soda cáustica na percentagem de 1-2% a uma temperatura de 60/80° C. 

por um período de 10/20 minutos 

 Lavagem intermediária com água limpa por um período de 5/10 minutos 

 Lavagem usando acido cítrico na percentagem de 1-1,5% a uma temperatura de 50/70° C. por 

um período de 5/10 minutos 

 Lavagem final com água limpa por 5/10 minutos 

 

OBS.: A velocidade de lavagem dos líquidos detergentes não deveria ser menor de 2 m/s por cada 

ponto. 
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Neste ciclo o estator é submetido a elevadas solicitações químicas e térmicas. Por este motivo, a 

bomba deve, neste ciclo CIP parar, ser ligada, ou seja, movimentar a posição relativa do roto/estator 

a cada dois ou três minutos fazendo poucas rotações com a bomba para assegurar que os diferentes 

setores do estator sejam limpos. 

 

7.3 PARADA DE TRABALHO TEMPORÁRIA 

Após ter parado a bomba, é necessário esvaziá-la, eventualmente fazer a lavagem se: 

Existe a possibilidade de solidificação do líquido. 

 Possibilidade de incrustações no selo mecânico. 

 Temperatura ambiente muito baixa, que pode gelar o líquido no interior da bomba. 

 

7.3.1  PROCEDIMENTOS 

7.3.1.1 ESTATOR 

Em caso de parada por um longo período , o rotor pode deformar o estator de forma permanente nas 

superfícies de contato (compression-set). Isto depende da aceleração no momento da partida.  



 

 

Desta forma é oportuno desmontar o Estator da bomba, deixá-lo embalado para protegê-lo do fluxo 

de ar e da luz, estocá-lo em lugar protegido da umidade. 

 

7.3.1.2 ROTOR 

Após ter desmontado o rotor, calçá-lo com madeira, cobrí-lo para proteção. 

Antes de montá-lo novamente, retirar a graxa e limpar o rotor para evitar a incompatibilidade com o 

material do estator e com o produto a ser bombeado. 

 

 

8 MANUTENÇÃO 

 

IMPORTANTE: TODAS AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DEVERÃO 

SER EFETUADAS COM EQUIPAMENTO PARADO, ELIMINANDO QUALQUER TIPO 

DE ENERGIA. 

 

Após uma parada, antes da  nova partida, a máquina deverá ser submetida a uma inspeção para 

verificar o motivo que provocou a parada, corrigir o defeito eliminando a possibilidade de se repetir 

o problema. 

A bomba helicoidal tem vibrações intrínsecas, inferiores a 2,5m./sec², tais que dificilmente 

poderiam provocar eventuais quebras.  As vibrações poderiam sim, provocar afrouxamento dos 

parafusos de aperto das porcas.  É de extrema importância, verificar periodicamente o aperto 

destes parafusos. 

  

8.1 LIMPEZA SUPERFICIAL 

É importante estabelecer paradas programadas para limpeza, esta depende do tipo de líquido 

a ser bombeado . A bomba pode ser limpa: 

 Utilizando as bocas de inspeção existentes no corpo da bomba. 

 Desmontando a bomba. 

 De forma automática (PIC) para as bombas predispostas a este sistema. 

 

8.2 ESTATORES E SISTEMAS DE VEDAÇÃO 

8.2.1 ESTATORES 

Após aproximadamente 900 horas de trabalho, é necessário efetuar uma verificação do estado de 

desgaste, principalmente da estator e do sistema de selo (gaxeta o selo mecânico). 
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De acordo com o desgaste verificado, será definida a periodicidade dos futuros controles, de 

qualquer forma não deverão ser superiores à 1500 horas de trabalho. 

 

8.2.2 VEDAÇÃO 

 

8.2.2.1 GAXETA 

Uma gaxeta, tem a função de limitar o vazamento do produto e não eliminá-lo totalmente. Um 

pequeno vazamento é indispensável para evitar um atrito excessivo consequentemente um provável 

superaquecimento. 

Na partida, após a substituição, apertar a bucha  da gaxeta de forma leve até alcançar um 

assentamento e as melhores condições de trabalho (para 10-15 minutos), depois disso, apertar mais 

até obtermos o menor vazamento possível.  

 

ERROS DE FUNCIONAMENTO E CONSEQÜÊNCIAS 

Em caso de excessiva compressão do anel da gaxeta, podemos causar os problemas abaixo: 



 

 

 Rotação seca 

 Anel da gaxeta queimada 

 Eixo de comando riscado (com conseqüente perda do fluído a ser bombeado). 

 

OBS.: O funcionamento melhor de uma gaxeta se obtém quando esta é lubrificada continuamente 

com o produto bombeado. 

 

8.2.2.2 SÊLO MECÂNICO SIMPLES 

O tipo e a marca do selo mecânico montado numa bomba é descrito na confirmação do pedido. 

Em caso de grandes vazamentos verificar a superfície dos anéis de deslizamento e das guarnições. 

Trocá-los quando necessário. 

 

8.2.2.3 SELOS MECÂNICOS PARA BOMBAS VERTICAIS 

Cuidado quando as bombas estão montadas verticalmente com a motorização superior (tipo 

SV/MV). 

Na primeira partida, o selo mecânico não ficou ainda em contato com o líquido a ser bombeado e 

funciona, por um curto período a seco, até que o ar existente no corpo da bomba não tenha saído. 

Na primeira partida após um longo período de parada, lubrificar o selo mecânico antes de dar 

partida à bomba. 

Lubrificar com água, glicerina ou óleo de acordo com o produto a ser bombeado: verificar a 

compatibilidade com os elastométricos do selo mecânico. 

 

8.3 VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS ARTICULADORAS 

A articulação da transmissão resulta ser um dos componentes da bomba mais sujeito a desgaste.  

Por este motivo necessita de  um  controle freqüente e correto . 

Para qualquer tipo de articulação, vale a norma, pela qual, também no caso da bomba trabalhar de 

forma normal, quando a coifa resulta com uma pequena falha, é necessário proceder a substituição. 

Para todos os tipos de coifas, antes de proceder a troca, deixá-los mergulhados em água quente por 

alguns minutos de forma a deixá-los mais macios, facilitando a montagem de cada extremidade da 

junta para evitar amassar o material utilizado pela sua fabricação. 

 

8.4 LUBRIFICAÇÃO 

8.4.1 GENERALIDADES 

As bombas Nova Rotors, na saída da fabrica já foram lubrificadas para aproximadamente 3250 

horas de trabalho. 
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Em caso de eventuais trocas dos componentes que envolvam a lubrificação é aconselhável efetuar    

nova lubrificação. Desta forma, seguir a tabela abaixo: 

Articulações articuladas Molycote VN 2461 C 

Articulações em aço ao cromo (cruzeta/pino) Agip SM 2 – Esso Beacon Q2 

Articulações de aço inox AISI (cruzeta/pino) Agip SM 2 – Esso Beacon Q2 

Rolamentos Agip MU3 

Estatores em borracha alimentar Agip Vaselina 1718 

 

8.4.2 ROLAMENTOS 

Os rolamentos do eixo motriz dos suportes do rolamento foram lubrificados no momento da 

montagem em nossa fábrica. Todas as vezes que  se torne necessário desmontar os rolamentos será 

necessário encher com graxa de acordo com a tabela acima. 

 

8.4.3 ARTICULAÇÕES DO EIXO DE TRASNSMISSÃO 

É necessário periodicamente lubrificar as articulações de pino com coifa. 



 

 

Todas as vezes em que seja necessário substituir componentes por outras peças originais, é 

necessário efetuar a troca de graxa. 

IMPORTANTE: As bombas com articulações a coifa para uso alimentar são fornecidas com graxa 

para uso alimentar e deverão ser enchidas com  graxa similar. 

 

8.4.4 VARIADORES MECÂNICOS 

Ver o Manual de Uso 

 

8.5 IRREGULARIDADES NO FUNCIONAMENTO 

Incluímos uma tabela para consulta rápida 

Referências das irregularidades encontradas: 

 

A A bomba não trabalha F A bomba pára 

B A bomba não aspira G  estator quebrado 

C Capacidade errada H Rotor quebrado 

D Fluxo não regular I Selo perde 

E Bomba barulhenta J Pressão insuficiente 
 

 A B C D E F G H I J PROVÁVEIS CAUSAS 

1 X      X    Estator e rotor estão grudados por ser novos 

2 X      X    Contato elétrico com problema - não regular 

3   X X   X X X  Pressão muito alta na boca de saída 

4 X  X   X X    Corpo externo no interior da bomba 

5 X X     X X X  Temperatura elevada, o estator tem a tendência de 

apertar 

6 X X     X    Material do estator não correto. Verificar pedido 

7 X    X X X X   Granulação do produto muito elevada 

8 X X  X  X X X  X O produto deposita com a bomba parada 

9  X  X X      Passagem de ar pela aspiração 

10  X X X X      Aspiração da bomba difícil 

11  X X X X      Aspiração de ar pelo selo ou gaxeta 

12  X X X       Velocidade muito baixa 

13  X X X       Sentido de rotação invertido 

14  X   X     X Aspiração muito alta-NPSH inferior ao solicitado  

15  X X X  X X   X A bomba esta funcionando sem material 

16  X X       X O estator está com problema - queimado 

 

 

15 

NOVA ROTORS Srl 

Quality System Certificate UNI EN ISSO 2001/2000 
17  X X X   X   X O estator estragou verificar a borracha 

18  X X X    X  X O rotor precisa ser substituído 

19   X X X X     Eixo de transmissão tem que ser substituído 

20       X X      Bomba desalinhada com a articulação elástica 

21     X X     Quebra do eixo de transmissão 

22     X X     Rolamentos precisam ser substituídos 

23     X  X X   Velocidade elevada 

24 X X    X X   X Viscosidade muito elevada 

25  X X X X  X  X X A gaxeta deverá ser ajustada 

26   X      X X Sistema de selo não está correto 

Referências para a eliminação do problema: 
1) Encher a bomba com um produto adequado, glicerina ou água e sabão.                     

(NÃO INTRODUZIR nenhum tipo de óleo quando for instalado estator em borracha). 

2) Verificar os dados existentes no pedido relativos a ligações elétricas e comparar. 

3) Medir a pressão com um manômetro e conferir no pedido. . 

4) Retirar o corpo estranho e substituir as partes danificadas. 



 

 

5) Se a temperatura não pode ser reduzida, montar um redutor reduzido. 

6) Verificar se o fluído corresponde ao citado no pedido, substituir a borracha do estator. 

7) Aumentar a percentagem do líquido. Aplicar uma grelha na aspiração. 

8) Limpar a bomba repetindo a operação após cada trabalho. 

9) Aumentar o nível do líquido aspirado para evitar infiltrações de ar nas conexões. 

10) Verificar os selos e fechar corretamente as conexões das tubulações. 

11) Apertar a gaxeta ou substituí-la. No caso do selo mecânico, efetuar uma limpeza cuidadosa, 

eventualmente substituí-lo. 

12) Aumentar o número de rotações. 

13) Modificar a ligação elétrica. 

14) Aumentar a pressão na aspiração abaixando a bomba referente o nível de aspiração e abaixar a 

temperatura do fluído. 

15) Encher a bomba, instalar um dispositivo que iniba o funcionamento a seco. 

16) Substituir o estator. 

17) Substituir o estator, verificar se o fluído corresponde ao citado no pedido eventualmente substituir o tipo 

de borracha do estator 

18) Substituir o rotor, tentando identificar a causa entre abrasão – corrosão – cavitação. 

19) Trocar as partes com desgaste. 

20) Efetuar novo alinhamento entre bomba e articulação elástica. 

21) Trocar o rolamento, efetuar novo alinhamento. 

22) Trocar os rolamentos, lubrificar e deixá-los herméticamente fechados. 

23) Reduzir o número de rotações com o comando do redutor. 

24) Conferir a viscosidade verificando se confere com as informações do pedido. 

25) Conferir o peso específico verificando se confere com as informações do pedido. 

26) Escolher um tipo de selo mecânico ou outro tipo de gaxeta. 

OBS.: Para cada problema favor entrar em contato com Nova Rotors ou com nossos agentes da região. 

9 DESMONTAGEM E REMONTAGEM DOS COMPONENTES 

PREMISSAS 

1. Observar as instruções de segurança definidas no Capítulo 2 deste Manual. 

2. A bomba e as tubulações conectadas deverão ser esvaziadas e resfriadas. 

 

9.1 DESMONTAGEM ROTOR ESTATOR 

1. Desconectar a bomba das tubulações de aspiração e saída. 

2. Levantar o corpo da bomba (01) com calços de madeira colocados (02) abaixo do 

estator (03) 

3. Retirar os parafusos de fixação da carcaça de saída (04) o suporte (05) (rolamento o 

monobloco de acordo com o tipo de bomba) ao seu barramento (06). 

4. Retirar a carcaça de saída soltando os parafusos e  relativas arruelas. 

5. Afrouxar as porcas e retirar os tirantes (07). 
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6. Retirar o segundo pé de apoio (08) se existente. 

7. Retirar o estator rodando o primeiro lentamente e tirar no sentido da seta em negrito 

(ver abaixo) até que o conjunto esteja totalmente livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.1.1 ROTOR EM CERÂMICA 

Para os rotores cerâmicos, as instruções acima devem ser feitas com extremo cuidado sem fazer 

nenhum tipo de esforço. Deverão ser evitados golpes de martelo, batidas  em geral. 

Quando se retira o estator de um rotor cerâmico se deverá sustentar o rotor de tal forma que não seja 

possível tombar, por falta de cuidado, para baixo batendo na borda do corpo (09). 

O rotor não deverá bater no corpo da bomba por nenhum motivo. As partes críiticas em 

funcionamento, provocam quebras prematuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 REMONTAGEM DO ROTOR-ESTATOR 

1. Antes de montar novamente, é necessário efetuar uma lavagem cuidadosa das partes 

desmontadas como também de todas as partes visíveis. 

2. Enfiar o estator no rotor utilizando glicerina, vaselina ou óleo siliconado neutro como 

lubrificante. A montagem deve ser feita em sucessão inversa à descrição do Capítulo 

9.1. 

3. A operação é concluída, colocando o corpo da bomba, estator, tirantes e carcaça de 

saída. 

OBS.: Alguns modelos de estatores possuem na extremidade um perfil de vedação incorporado.  

Nestes casos não precisam guarnições tipo O’Ring (10) (fig.Cap. 9.1.1) tanto do lado da carcaça de 

saída como no corpo da bomba. Em todos os outros casos precisam ser substituídos todas as vezes 

em que se faça uma desmontagem dos componentes. 
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CUIDADO: Não apertar demasiadamente a tampa com rosca (11) (fig. Cap. 9.1.1) do corpo da 

bomba, sendo que sua rosca cônica poderia quebrar o corpo da bomba. O ponto de aperto é de 

aprox. 40-50 Nm, 

 

Não exagere no aperto dos parafusos e tirantes. Ver a tabela abaixo: 

 

Parafuso Dia. M6 M8 M10 M 12 M 16 M20 M 24 M 30 

Ponto Mm 8 15 30 45 75 80 100 12 

 



 

 

CUIDADO: Na montagem do rotor no estator existe a possibilidade de esmagar os dedos. 

 

9.3 DESMONTAGEM ROTOR/ARTICULAÇÃO E TROCA DAS ARTICULAÇÕES 

 

CUIDADO: Na montagem das articulações com coifa é necessário, mergulhar as coifas em água 

quente com o objetivo de amolecer suficientemente para ter a possibilidade de montagem fácil nos 

próprios assentos. 

 

9.3.1 CUIDADOS PRELIMINARES 

1. Proceder conforme as instruções do Capitulo 9.1 para retirar o estator. 

2. Tirar o corpo da bomba no sentido da seta em negrito (ver abaixo). Neste momento será 

possível ver a articulação de transmissão ligada ao motor. 

3. Seguir as instruções específicas para cada tipo de articulação neste parágrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.2 ARTICULAÇÃO TIPO SN1 

1. Deslocar a coifa para trás (1) de acordo com a direção da seta. 

2. Retirar o pino (2). Desta forma se libera a transmissão do rotor ou do eixo de ligação. 

 

 

 

 

 

 

 

Para este tipo de articulação não são previstas peças de reposição. Neste caso deverá ser 

providenciada a substituição. 

 

9.3.3 ARTICULAÇÃO TIPO SN2 

1. Retirar as braçadeiras (3). 

2. Retirar a coifa (4) fazendo alavanca com uma chave de fenda. 
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3. Retirar os 2 anéis elásticos (5) que seguram o pino. Retirando o pino e cruzeta o rotor estará  

       livre para ser substituído. 

 

 

 

 

 

 

9.3.4 ARTICULAÇÃO TIPO SN3 



 

 

1. Retirar os parafusos (6) que seguram a articulação ao rotor. 

2. Tirar o eixo de transmissão (6b) no sentido indicado pela seta em negrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando na bomba é instalado este tipo de articulação, não é possível aspirar pela boca da 

extremidade (admitida somente rotação antihorária). 

Para esta articulação não são previstas peças de reposição. Neste caso deverá ser providenciada a 

substituição completa. 

 

9.3.5 ARTICULAÇÃO TIPO SN4 

Para retirar este tipo de articulação do rotor, é necessário desmontá-lo quase que totalmente. 

Seguir esta seqüência: 

1. Retirar as braçadeiras (08) que bloqueiam a coifa. 

2. Forçando, deslocar para traz a coifa de borracha (09), na direção da seta em negrito.  

3. Remover a coifa plana para trás (10) mexendo na parte do diâmetro maior e posteriormente 

deslocá-lo no sentido da seta em negrito. 

4. Retirar o parafuso sem cabeça posicionador (11).  

5. Deslocar para trás o anel de cobertura da articulação (12) na direção da seta. Depois disso 

poderão ser visualizadas as buchas e o pino (13). 

6. Bater no pino tendo cuidado de não estragar o alojamento da cabeça (14). Agora é possível 

trocar o pino e as buchas se for necessário. 
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7. Retirar a esfera de acordo com o sentido de direção da seta em negrito, neste caso sendo 

conjugada ao eixo de transmissão (15) sairão as juntas da articulação. Neste momento, poderá 

ser vista a cabeça sextavada que fixa o alojamento da cabeça com o rotor (ou o eixo de ligação 

de acordo com a articulação examinada). 

8. Retirar os parafusos (7). Agora, o alojamento da cabeça estará totalmente livre do rotor (ou do 

eixo de ligação conforme comentado acima). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: As buchas ajudam a melhorar o rendimento do sistema, mas constituem uma 

unidade mecânica com o pino, assim, todas as vezes, em que o pino for trocado deverão ser 

substituídas também as buchas.  

Para remontar a coifa chata interna (10) aplicar graxa sobre a esfera utilizando duas ferramentas ao 

mesmo tempo (por ex. duas chaves de fenda de diâmetro grande). 

 

9.3.6 ARTICULAÇÃO TIPO SN5 

1. Tirar os parafusos (17) ao lado do rotor. Assim a articulação estará livre. 

2. Separar a articulação do rotor deslocando-o na direção da seta em negrito. 

3. O rotor ficará fixado a uma flange de adaptação (18) por parafusos (19) podendo ser  retirados    

para livrar totalmente o rotor da flange de adaptação (18) 

OBS.: O parafuso (20) serve para completar o óleo da articulação a ser utilizada nos ciclos de 

manutenção. 

 

 

 

 

Para este tipo de articulação não é prevista troca para as peças desgastadas. Quando for necessário 

deverá ser substituído. 
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9.3.7 ARTICULAÇÃO TIPO SN6 

1. Tirar os parafusos (21) ao lado do rotor. 

2. Separar a articulação do rotor, deslocando a articulação no sentido indicado pela seta em 

negrito. Agora o rotor está livre. 



 

 

OBS.: (22) serve para completar o óleo da articulação a ser usada nos ciclos de manutenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este tipo de articulação não é prevista troca para as peças desgastadas. Quando for necessário 

deverão ser substituídas. 

 

9.3.8 ARTICULAÇÃO TIPO SN7 

1. Tirar os parafusos (23), os anéis O’Ring (27) e o pino (24) 

2. Tirar o eixo de transmissão (25) do Rotor (26) (o eixo de ligação, de acordo com a articulação 

considerada) deslocando-o no sentido da seta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este tipo de articulação não é prevista troca para as peças desgastadas. Quando for necessário 

deverão ser substituídas. 

 

9.3.9 ARTICULAÇÃO TIPO SN8 

1. Remover a coifa plana (28) mexendo a parte do diâmetro maior e posteriormente deslocá-lo no  

      sentido da seta em negrito. 

2.   Retirar o parafuso sem cabeça posicionador (29).  

3. Deslocar para trás o anel de cobertura da articulação (30) na direção da seta. Agora podemos  

      ver as buchas e o pino (31) 

4. Bater no pino, cuidando de não afetar o alojamento da cabeça (32). Agora é possível trocar o 

pino e as buchas caso seja necessário. 

5. Retirar a esfera de acordo com o sentido da seta em negrito, esta, é conjugada ao eixo de 

transmissão (33), assim, serão liberadas junto da articulação. Agora poderão ser visualizados os 

parafusos sextavados que seguram a o alojamento da cabeça com o rotor (ou eixo de ligação de 

acordo com a articulação considerada) 
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6. soltar os parafusos (34). Desta forma o alojamento da cabeça será liberado totalmente do rotor  

      (ou eixo de ligação de acordo com quanto citado acima). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: As buchas ajudam a  melhorar o desempenho do sistema constituindo uma 

unidade mecânica em conjunto com o pino, desta forma, quando o pino for trocado é indispensável 

trocar também das buchas. 

Para remontar a coifa chata interna (28) aplicar graxa sobre a esfera utilizando duas ferramentas ao 

mesmo tempo (por ex. duas chaves de fenda de diâmetro grande). 

 

9.3.10 ARTICULAÇÃO TIPO SN9 

1.    Retirar as braçadeiras (35) que bloqueiam a coifa. 

2.    Forçando, deslocar para trás a coifa de borracha (36), na direção da seta em negrito.  

3. Retirar o parafuso sem cabeça posicionador (37).  

4. Deslocar para trás o anel de cobertura da articulação (38) na direção da seta. Depois do que, as 

buchas e o pino (39) poderão ser visualizadas. 

5. Bater no pino tendo cuidado de não estragar o alojamento da cabeça (40). Agora é possível 

trocar o pino e buchas se necessário. 

6. Retirar a esfera de acordo com o sentido da seta em negrito. Esta é conjugada ao eixo de 

transmissão (41), assim, serão liberados da articulação. Agora, pode ser vistos, no fundo, os 

parafusos com cabeça sextavada que fixam o alojamento da cabeça com o rotor (ou eixo de 

ligação de acordo com a articulação considerada). 

7. Soltar os parafusos (42). Desta forma a o alojamento da cabeça estará livre do rotor (ou do eixo 

de ligação conforme citado anteriormente). 

8. Fica ainda o rotor fixado na flange de acoplamento (43) para ser retirado, soltar os parafusos 

(44). Desta forma o rotor está livre, pronto para substituição. 
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IMPORTANTE: As buchas ajudam a  melhorar o desempenho do sistema constituindo uma 

unidade mecânica em conjunto com o pino, desta forma, quando for trocado o pino é indispensável 

substituir também as buchas. 

 

9.4 SUBSTITUIÇÃO DAS  VEDAÇÔES 

9.4.1 VEDAÇÃO COM GAXETA 

A operação é simples e rápida, por existir o espaço necessário para troca do anel da gaxeta  sem ser 

necessária a desmontagem de nenhuma peça. 

 

1. Soltar os parafusos (01) e pressionar  a bucha para afastá-la do assento (03) no sentido 

da seta em negrito. 

2. Retirar o anel de gaxeta velho ou desgastado (04). 

3. Limpar o eixo de ligação (05) ou trocá-lo caso apresente desgaste. 

4. Montar o anel de gaxeta novo, apertando com as mãos para posicioná-lo no interno 

entre o assento e o eixo. 

CUIDADO: Na montagem do anel de gaxeta nunca usar qualquer tipo de ferramenta pontiaguda, 

para não estragar o anel de gaxeta ou o eixo. 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2 TROCA DO SELO MECÂNICO 

9.4.2.1 MODELOS  DE BOMBAS PEQUENAS (MOD. 010 – 015 – 020 – 022) 

DESMONTAGEM 

 

1. Retirar o estator e o corpo da bomba seguindo as instruções do capítulo 9.3.1 (ponto 1 e 

2). 

2. Soltar o parafuso de fixação (06) retirar a motorização da bomba fazendo-a sair  no 

sentido contrario à seta em negrito. 

3. Deslocar a coifa (07) na direção da seta em negrito. 

4. Soltar o parafuso da bucha (08) para termos a possibilidade de deslocá-la ao longo da 

transmissão no sentido da seta em negrito. 

5. Extrair o pino longo (09) e retirar o eixo de transmissão  deslocando-o totalmente no 

sentido da seta em negrito.  

6. Soltar o eixo de ligação (10) da bomba, na direção oposta da seta em negrito segurando 

a parte móvel da vedação (11), cuidando para não amassá-la no momento da separação 

da vedação do eixo de ligação. 

7. Com uma chave de fenda retirar a sobra da vedação (12). 
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MONTAGEM 

1. Verificar que os anéis O’Ring e as braçadeiras de vedação  estejam sem problemas. 

2. Verificar o estado de conservação do eixo de ligação. 

3. Limpar o eixo de ligação, o assento (13) (verificar figura acima) e todos os 

componentes necessários. 

4. Limpar o eixo do motor (a ferrugem bloqueia o acoplamento dos eixos aumentando o 

perigo de quebra da vedação no decorrer da desmontagem). 

5. Lubrificar com glicerina o eixo de ligação (10) e a bucha (08) na parte necessária a fim 

de facilitar a montagem do selo mecânico. 

6. Limpar cuidadosamente a vedação antes da montagem. 

7. Repetir, ao contrário as operações indicadas no Capítulo 9.5.2.1.1.  

 

CUIDADO: Na montagem distribuir a pressão sobre todo o anel fixo para evitar a possibilidade de 

quebra. 

 

9.4.2.2 MODELOS  DE BOMBAS MÉDIAS E GRANDES 

SELO MECÂNICO DUPLO 

9.4.2.2.1.1 DESMONTAGEM 

 

1. Desconectar as tubulações nos pontos indicados (01) (ver a figura A). 

2. Retirar o estator e o corpo da bomba seguindo os procedimentos descritos no Capítulo 

9.3.1 (pontos 1 e 2). 

3. Soltar o parafuso de fixação que se encontra no furo com rosca (02) e retirar o suporte 

(05), a transmissão (03) + assento (04) na direção da seta em negrito. 

4. Soltar o assento da transmissão vagarosamente cuidando para não estragar as vedações 

que se encontram no interior (ver a figura B). 

5. Soltar os parafusos (06), tirar a bucha. 

6. Retirar as vedações (08) e o anel separados (09). 
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CUIDADO: Para as bombas suportadas com rolamento, conforme a figura acima, na hora de 

montar o eixo motriz (10) no eixo de ligação, é necessário verificar que o assento do parafuso (11) 

não coincida com o furo com rosca (02), do eixo de ligação; desta forma o selo mecânico  estará 

apertado de forma correta. 

Caso isto não aconteça, empurrar no sentido do eixo do motor até o assento coincidir com o furo de 

rosca do parafuso do eixo de ligação. 

 

9.4.2.2.1.2 MONTAGEM 

1. Verificar o estado das faces da vedação  (igual ao caso dos anéis O’Ring de acordo com 

o tipo de vedação. 

2. Verificar o estado de conservação do eixo de ligação. 

3. Limpar o eixo de ligação , o assento (04) (ver Figura na folha ao lado) e todas as partes 

interessadas. 

4. Limpar e lubrificar o eixo motriz (10) (a ferrugem bloqueia o acoplamento dos eixos 

aumentando o perigo de quebrar a vedação na fase de desmontagem). 

5. Lubrificar com glicerina o eixo de ligação na área interessada, para facilitar a colocação 

do selo mecânico. 

6. Limpar as faces e o anel separador da vedação cuidadosamente antes da montagem. 

7. Repetir as operações descritas no Capitulo 9.5.2.2.1.1 ao contrário. 

 



 

 

CUIDADO: Na montagem distribuir de forma igual a pressão sobre o anel fixo para evitar 

perigos de mal funcionamento ou quebra  . 
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SELO MECÂNICO SIMPLES 

9.4.2.2.1.3 DESMONTAGEM 

 

1. Desconectar as tubulações (caso for vedação refrigerada). 

2. Retirar a motorização (ver figura A) tirando o parafuso que se encontra na rosca (01). 

3. Retirar o estator e o corpo da bomba seguindo os procedimentos descritos no Capítulo 

9.3.1 (pontos 1 e 2). 

4. Retirar do suporte (02) a transmissão (03) + o assento (04)  no sentido indicado pela 

seta em negrito. 

5. Retirar o assento da transmissão vagarosamente cuidando para não estragar a vedação 

que se encontra em seu interior (ver figura B). 

6. Retirar o anel separador (05), a parte móvel de vedação (06) e a parte fixa (07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDADO Para as bombas suportadas com rolamento de acordo com a figura acima, na hora de 

colocar o eixo de ligação (08) precisa ser verificado que o assento do parafuso existente no eixo da 

motorização coincida com o furo de rosca (01) do eixo de ligação; desta forma o selo mecânico será 

corretamente carregada. Caso isto não ocorra, empurrar para cima no sentido do eixo motor até 

coincidir o assento com o furo com rosca do parafuso do eixo de ligação. 

 

9.4.2.2.1.4 REMONTAGEM 

1. Verificar a integridade das faces da vedação (igual os anéis O’Ring para alguns tipos de 

vedação). 

2. Verificar que o eixo de ligação não esteja com desgaste. 

3. Limpar o eixo de ligação e o assento (04) (ver acima) e todos os componentes. 

4. Limpar e lubrificar o eixo de motorização (a ferrugem bloqueia o assento dos eixos 

aumentando o perigo de quebra de vedação na fase de desmontagem). 

5. Lubrificar com glicerina o eixo de ligação na área de interesse para facilitar a 

montagem do selo mecânico. 

6. Limpar cuidadosamente as faces do anel separador de vedação antes da montagem. 



 

 

7. Repetir as operações indicadas no Capítulo 9.5.2.2.2.1 ao contrário. 

 

CUIDADO: Na montagem distribuir a pressão sobre o anel fixo para evitar a quebra ou problemas 

de mau funcionamento. 
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9.5 MOTORES 

9.5.1 INFORMAÇÕES ÚTEIS 

9.5.1.1 TIPO DE SERVIÇO (SEG. IEC 34-1) 

1. SERVICO CONTÍNUO 

Funcionamento com carga constante por um período suficiente para alcançar o equilíbrio 

térmico. 

2.  SERVIÇO TEMPORÁRIO 

Funcionamento com carga constante por um período insuficiente ao necessário para 

alcançar o equilíbrio térmico, seguido por uma parada suficiente para deixar o motor na 

temperatura ambiente. 

3.  SERVIÇO INTERMITENTE – PERIÓDICO 

Funcionamento freqüente com ciclos idênticos que compreendem funcionamento com carga 

constante e um período de parada. O aquecimento do motor não é significativo. 

9.5.1.2 CONDIÇÕES DE TRABALHO 

De acordo com a norma IEC 34-1 os motores podem funcionar nas condições abaixo: 

1. Tº C ambiente incluída entre –16 e +40. 

2. Altitude inferior a 1000 m. 

 

9.5.2 LIGAÇÕES DOS MOTORES 

Motores de 1 velocidade com ligação estrela - triângulo (6 bornes) 
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Descrição e reposição das articulações 

Descrição e reposição vedação 

Desenho esquemático da vedação 

Lubrificação da motorização 

 

10.2 ANEXO PARA BOMBA ATEX 

 

 

27 

NOVA ROTORS Srl 

Quality System Certificate UNI EN ISO 2001/2000 
 

SUMÁRIO 

   

 

 MANUAL DE INSTRUÇÕES USO E MANUTENÇÃO ..................................................  1 

1 INTRODUÇÃO..................................................................................................................   1 

1.1 SELO CE..............................................................................................................................   1 

1.2 RUÍDOS ..............................................................................................................................   1 

1.3 ADVERTÊNCIAS RELATIVAS À SEGURANÇA ..........................................................   1 

1.4 QUALIFICAÇÃO E INSTRUÇÕES DO PESSOAL..........................................................   1 

1.5 TRANSPORTE....................................................................................................................   1 

1.6 PARTIDA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.....................................................................   2 

1.7 REPAROS............................................................................................................................   2 

1.8 RISCOS NO CASO DE INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SEGURANÇA ............ 2 

1.9 FUNCIONAMENTO SEGURO............................................................................................ 2 

1.10 ADVERTÊNCIAS RELATIVAS À SEGURANÇA PARA A EMPRESA E PARA O  

OPERADOR.........................................................................................................................   2 

1.11 ADVERTÊNCIAS RELATIVAS A SEGURANÇA NOS TRABALHOS DE 

MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E MONTAGEM................................................................ . 2 

1.12 TRANSFORMAÇÃO E PRODUÇÃO ARBITRÁRIA DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.... 3 

1.13 FORMAS DE FUNCIONAMENTO PERMITIDO.............................................................  3 

1.14 ADVERTÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS 

HELICOIDAIS ...................................................................................................................... 3 

2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO DO PRODUTO .................................................. 3 

3 DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PRODUTO ........................................................................ 4 

3.1 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DAS BOMBAS     

HELICOIDAIS ...................................................................................................................... 4 

3.2       CLASSIFICAÇÃO ................................................................................................................  5 

3.3       MOTORIZAÇÕES POSSÍVEIS ..........................................................................................   5 

3.4       CONFIGURAÇÕES POSSÍVEIS ........................................................................................   5 

4 DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO PRODUTO ................................................   5 

4.1 ROTOR .................................................................................................................................  5 

4.2 ESTATOR.............................................................................................................................  5 

4.3 SUPORTES ..........................................................................................................................  6 

4.3.1 MANCAL DO ROLAMENTO ............................................................................................  6 

4.3.2  SUPORTE MONOBLOCO ..................................................................................................  6 

4.4  ARTICULAÇÕES DO EIXO DE TRANSMISSÃO ...........................................................  6 

4.5  SISTEMA DE VEDAÇÃO ..................................................................................................  6 

4.6 ACESSÓRIOS ...................................................................................................................... 7 

4.6.1 PROTEÇÕES CONTRA O FUNCIONAMENTO À SECO ............................................... 7 

4.6.2      PROTEÇÕES CONTRA O EXCESSO DE PRESSÃO NA ENTRADA ........................... 7 

4.6.3 VÁLVULA DE RETORNO NA ENTRADA ...................................................................... 7 

4.6.4 PAINEL ELÉTRICO ............................................................................................................ 8 

5 EMBALAGEM, TRANSPORTE , ESTACAGEM ................................................................. 8  



 

 

5.1 EMBALAGEM, TRANSPORTE .............................................................................................. 8 

5.2 ESTOCAGEM ........................................................................................................................ 9 

6 LIGAÇÃO ELÉTRICA, MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES ....................................  9 

6.1 INSTALAÇÃO DA MOTORIZAÇÃO ............................................................................... 9 

6.1.1 LIGAÇÃO ELÉTRICA ........................................................................................................ 9 

6.1.2 ACOPLAMENTO BOMBA-MOTORIZAÇÃO ................................................................. 9 

 

 

28 

 

 

NOVA ROTORS Srl 

Quality System Certificate UNI EN ISO 2001/2000 
6.1.2.1  VERSÃO MONOBLOCO ................................................................................................... 9 

6.1.2.2 VERSÃO COM SUPORTE ROLAMENTADO (COM ARTICULAÇÃO ELÁSTICA DE 

ACOPLAGEM) ..................................................................................................................  10 

6.1.3 SENTIDO DE ROTAÇÃO .................................................................................................  10 

6.2 MONTAGEM COM TUBULAÇÃO  ................................................................................. 11 

6.2.1 PREMISSAS IMPORTANTES ..........................................................................................  11 

6.2.2 PRESSÕES ADMISSÍVEIS ................................................................................................ 11 

6.2.3 CONSELHOS ÚTEIS ........................................................................................................  11 

7 PARTIDA ..........................................................................................................................  12 

7.1 CONSELHOS PARA UM FUNCIONAMENTO PERFEITO ..........................................  12 

7.2 BOMBAS PARA USO ALIMENTAR ..............................................................................  12 

7.2.1 QUANDO REALIZAR A LIMPEZA ................................................................................  12 

7.2.2 CICLO CIP .........................................................................................................................  12 

7.3 PARADA DE TRABALHO TEMPORÁRIO ..................................................................  13 

7.3.1 PROCEDIMENTOS ........................................................................................................... 13 

7.3.1.1 ESTATOR ........................................................................................................................... 13 

7.3.1.2 ROTOR ............................................................................................................................... 13 

8 MANUTENÇÃO ...............................................................................................................  13 

8.1 LIMPEZA SUPERFICIAL ...................................................................................................... 13 

8.2  ESTATORES E SISTEMAS DE VEDAÇÃO ........................................................................... 13 

8.2.1 ESTATORES ......................................................................................................................... 13 

8.2.2 VEDAÇÃO ........................................................................................................................... 14 

8.2.2.1 GAXETA ............................................................................................................................. 14 

8.2.2.2 SELO MECÂNICO SIMPLES ............................................................................................ 14 

8.2.2.3 SELO MECÂNICO PARA BOMBAS VERTICAIS .......................................................... 14 

8.3 VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA ARTICULADORA............................. 14 

8.4  LUBRIFICAÇÃO ................................................................................................................ 14 

8.4.1 GENERALIDADES ............................................................................................................ 14 

8.4.2   ROLAMENTOS  ................................................................................................................. 15 

8.4.3  ARTICULAÇÃO DO EIXO DE TRANSMISSÃO ............................................................ 15 

8.4.4 VARIADORES MECÂNICOS ........................................................................................... 15 

8.5 IRREGULARIDADES NO FUNCIONAMENTO ............................................................. 15 

9 DESMONTAGEM E REMONTAGEM DOS COMPONENTES ...............................  16 

9.1 DESMONTAGEM ROTOR-ESTATOR ...........................................................................  16 

9.1.1 ROTOR EM CERÂMICA ..................................................................................................  17 

9.2 DESMONTAGEM ROTOR-ESTATOR ...........................................................................  17 

9.3  DESMONTAGEM ROTOR/ARTICULAÇÃO E TROCA DAS ARTICULAÇÕES ......  18 

9.3.1 CUIDADOS PRELIMINARES ..........................................................................................  18 

9.3.2 ARTICULAÇÃO TIPO SN1 ..............................................................................................  18 

9.3.3  ARTICULAÇÃO TIPO SN2 ..............................................................................................  18 

9.3.4  ARTICULAÇÃO TIPO SN3 ..............................................................................................  19 

9.3.5  ARTICULAÇÃO TIPO SN4 ..............................................................................................  19 



 

 

9.3.6  ARTICULAÇÃO TIPO SN5 ..............................................................................................  20 

9.3.7  ARTICULAÇÃO TIPO SN6 ..............................................................................................  21 

9.3.8  ARTICULAÇÃO TIPO SN7 ..............................................................................................  21 

9.3.9  ARTICULAÇÃO TIPO SN8 ..............................................................................................  21 

9.3.10  ARTICULAÇÃO TIPO SN9 ..............................................................................................  22 

9.4 SUBSTITUIÇÃO DA VEDAÇÃO ....................................................................................  23 

9.4.1 VEDAÇÃO COM GAXETA .............................................................................................  23 

9.4.2 TROCA DO SELO MECÂNICO .......................................................................................  23 

9.4.2.1 MODELOS DE BOMBAS PEQUENAS (MOD. 010 – 015 – 020 – 022) ......................... 23 

9.4.2.2 MODELOS DE BOMBAS MÉDIAS E GRANDES .........................................................  24 

 

29 

NOVA ROTORS Srl 

Quality System Certificate UNI EN ISO 2001/2000 
9.4.2.2.1.1 DESMONTAGEM ......................................................................................................... 24 

9.4.2.2.1.2 REMONTAGEM ...........................................................................................................  25 

9.4.2.2.1.3 DESMONTAGEM ........................................................................................................  26 

9.4.2.2.1.4 REMONTAGEM ...........................................................................................................  26            

9.5 MOTORES .........................................................................................................................  27   

9.5.1 INFORMAÇÕES UTEIS ...................................................................................................  27   

9.5.1.1 TIPO DE SERVIÇO (SEG. IEC 34-1) ...............................................................................  27   

9.5.1.2 CONDIÇÕES DE TRABALHO ........................................................................................  27   

9.5.2 LIGAÇÕES DOS MOTORES ...........................................................................................  27   

10 INDICE DOS ANEXOS ....................................................................................................  27   

10.1 MANUAL DE OPERAÇÃO .............................................................................................  27   

10.2  ANEXO PARA BOMBA ATEX ......................................................................................  27   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 


