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Parabéns pela compra de um produto PWR Mission 

Para perguntas, comentários ou sugestões sobre garantia, 

Suporte ou serviços relacionados a este produto, 

Por favor, entre em contato com: 

 

Tel.: 55 21 3448-9001 

Fax: 55 21 3448-9102 

E-mail: comercial@pwrmission.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO. 

 

Este manual explica os recursos necessários à instalação, operação e solução de. 

Problema básico relacionados à Bomba centrifuga PWR Mission – S & W. 

Por favor, reserve um tempo para esta leitura, garantindo assim um. 

Correto funcionamento do equipamento e usufruindo de um produto confiável e de qualidade. 

Este é um manual de usuário, onde intervenções de manutenção mais severas dos que. 

As descritas devem ser realizadas pelo fabricante do equipamento. 

Utilize apenas componentes originais PWR Mission para reposição. 

A utilização de quaisquer outros materiais invalida a condição de garantia, 

Podendo trazer riscos operacionais. 
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1. CONHECENDO A BOMBA W 

Peso aproximado do conjunto: 260 kg 
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Tabela 1 – Lista de componentes da Bomba centrífuga TIPO W 

POS. QTD DENOMINAÇÃO MATERIAL DES. Nº 

1A 12 PRISIONEIRO DA CARCAÇA 5/8”-11UNC-3A, COMP 3” 11907-83 

1B 12 PORCA DO PRISIONEIRO DA CARCAÇA PORCA SEXT. 5/8”-11UNC-2B” 3932-1 

1C 1 JUNTA DA CARCAÇA PAPELÃO HIDRAULICO ****10399-20-1 

3A 1 CHAVETA DO ROTOR AÇO INOX 4372-3-XX 

3B 1 CHAVETA DO ACOPLAMENTO AÇO INOX 4372-5-21 

3C 2 PORCA DO ROTOR AÇO INOX 6209-8-04 

3D 1 ARRUELA DO ROTOR AÇO INOX 3936-16-04 

5 1 PEDESTAL FERRO FUNDIDO L3785-01 

5A 2 BUJÃO DA BANDEJA ¾” NPT-AÇO CARBONO 8505-5-B7 

5B 1 GRAXEIRA AÇO CARBONO 7W-227-002 

5C 1 BUJÃO DO PEDESTAL AÇO INOX 8505-2-04 

6 1JG ENGAXETAMENTO GRAFITADO 6 ANÉIS 3/8’ TEFLON GRAFITADO e ITEM 6A *8264-17W 

6A 2 SEMI-ANEL LANTERNA PLASTICO MOLDADO 6480-2 

7 2 SEMI-SOBREPOSTA BRONZE 21865-11 

8 1 CJ CONJ. PARAFUSOS DA SOBREPOSTA ITENS 8A, 8B E 8C 3701-A 

8A 2 PARAFUSO DA SOBREPOSTA AÇO INOX 3701 

8B 2 CONTRAPINO CONTRAPINO PADRÃO Ø 1/8” 3937-1 

8C 2 PORCA DO PARAFUSO DA SOBREPOSTA PORCA SEXT. 3/8”-16UNC – AÇO CARBONO 3932-8 

8D 2 PRESILHA DA SOBREPOSTA AÇO INOX 5067-2 

9 1 CONJUNTO DEFLETOR DE AGUA ITENS 9A, 9B E 9C C3787A 

9A 1 ANEL DEFLETOR AÇO CARBONO C3787-1 

9B 1 PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARAF. ALLEN S/ CAB. ½’-13UNC-3A 3935-3 

9C 1 ANEL “O” BORRACHA NITRÍLICA 7496-3 

10 2 TAMPA DO MANCAL FERRO FUNDIDO 3790 

10A 4 PARAFUSO DA TAMPA DO MANCAL PARAF. CAB. SEXT. 3/8”-16UNC COMPR. 2” – AÇO CARBONO 3861-1 

10B 4 PORCA DO PARAF. DA TAMPA DO MANCAL PORCA SEXT. 3/8”-16 UNC – AÇO CARBONO 3932-2 

10C 2 JUNTA DA TAMPA DO MANCAL PAPELÃO HIDRAULICO 10399-23-1 

10D 2 RETENTOR BORRACHA NITRÍLICA 3943-14 

11 2 MANCAL (ROLAMENTO) AÇO LIGA 3944-18 

12 1 GRAXEIRA AÇO CARBONO 7W-227-001 

TAMANHO DA 
BOMBA 

COMPONENTE INTERCAMBIÁVEL DA BOMBA 

POSIÇÃO 1 
CARACAÇA 

POSIÇÃO 2 
ROTOR SEMI-

ABERTO 

POSIÇÃO 4 
PLACA DESGASTE 

POSIÇAO 3 
EIXO 

POSIÇÃO 2 
ROTOR ABERTO 

2 X 3 G4676-X 4610-Z-X 3779-X 
1)3786-X ENCAIXE 

DESLIZANTE 
2)4932-21 ENCAIXE 

DESLIZANTE 
3)X770-001 C/ PORCAE 

CONTRA PORCA 

5631-Z-X 

3 X 4 F4644-X 4605-Z-X 3779-X 5278-Z-X 

4 X 5 F4732-X 4705-Z-X 3779-X 9212-Z-X 

5 X 6 F4742-X 4710-Z-X 3779-X 9226-Z-X 

6 X 8 F5144-X 5142-Z-X 3779-X  

X = Material de Construção (Vide tabela Abaixo) Z = Código do Diâmetro do Rotor 

 

Notas: 

*PEÇA Nº8474-17W PARA CONJUNTO TIPO KING 

**BOMBA 6X8R USA Nº DE CHAVETA  4372-22-X 

**** PARA CARCAÇA DE INOX, A JUNTA É Nº10399-20-3. 
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1.1 CONHECENDO A BOMBA S 

Peso aproximado do conjunto: 95 kg 

 

 

 

 



 MANUAL TÉCNICO 
INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

PAG. 
7 de 24 

 

 
BOMBA CENTRIFUGA W Catálogo 2015 www.pwrmission.com.br 
 

 

Tabela 2 – Lista de componentes da Bomba centrífuga TIPO S 

POS. QTD DENOMINAÇÃO MATERIAL DES. Nº. 

1A 12 PRISIONEIRO DA CARCAÇA 5/8”-11UNC-3A, COMPR. 3” 11907-82 

1B 12 PORCA DO PRISIONEIRO DA CARCAÇA PORCA SEXT. 5/8”-11UNC-2B 3932-1 

1C 1 JUNTA DA CARCAÇA PAPELÃO HIDRAULICO ****10399-20-1 

3A 1 CHAVETA DO ROTOR AÇO INOX 4372-3-XX 

3B 1 CHAVETA DO ACOPLAMENTO AÇO INOX 4372-5-21 

3C 2 PORCA DO ROTOR AÇO INOX ***6209-8-04 

3D 1 ARRUELA DO ROTOR AÇO INOX ***3936-16-04 

5 1 PEDESTAL FERRO FUNDIDO L3785-01 

5A 2 BUJÃO DA BANDEJA ¼” NPT – AÇO 8505-5-B7 

5B 1 GRAXEIRA AÇO CARBONO 7W-227-002 

5C 1 BUJÃO DO PEDESTAL AÇO INOX 8505-2-04 

6 1JG ENGAXETAMENTO GRAFITADO 5 ANÉIS 3/8’ TEFLON GRAFITADO E ITEM 6A *8264-17W 

6A 2 SEMI-ANEL LANTERNA PLASTICO MOLDADO 6480-2 

7 2 SEMI-SOBREPOSTA BRONZE 21865-11 

8 1 CJ CONJ. PARAFUSOS DA SOBREPOSTA ITENS 8A, 8B E 8C 3701-A 

8A 2 PARAFUSO DA SOBREPOSTA INOX 316 3701 

8B 2 CONTRAPINO CONTRAPINO PADRÃO Ø 1/8” 3937-1 

8C 2 PORCA DO PARAFUSO DA SOBREPOSTA PORCA SEXT. 3/8”-16UNC 3932-8 

8D 2 PRESILHA DA SOBREPOSTA INOX 316 5067-2 

9 1 CONJUNTO DEFLETOR DE AGUA ITENS 9A, 9B E 9C C3787A 

9A 1 ANEL DEFLETOR AÇO C3787-1 

9B 1 PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARAF. ALLEN S/ CAB. 3/8”-13UNC-3A 3935-3 

9C 1 ANEL “O” BUNA N 7496-3 

10 2 TAMPA DO MANCAL FERRO FUNDIDO 3790 

10A 4 PARAFUSO DA TAMPA DO MANCAL PARAF. CAB. SEXT. 3/8”-16UNC COMPR. 2” – AÇO CARBONO 3861-1 

10B 4 PORCA DO PARAF. DA TAMPA DO MANCAL PORCA SEXT. 3/8”-16 UNC – AÇO CARBONO 3932-2 

10C 2 JUNTA DA TAMPA DO MANCAL PAPELÃO HIDRAULICO 10399-23-1 

10D 2 RETENTOR BORRACHA NITRÍLICA 3943-14 

11 2 MANCAL (ROLAMENTO) AÇO LIGA 3944-17 

12 1 GRAXEIRA AÇO CARBONO 7W-227-001 

TAMANHO DA 
BOMBA 

COMPONENTE INTERCAMBIÁVEL DA BOMBA 

POSIÇÃO 1 
CARACAÇA 

POSIÇAÃO 2 
ROTOR SEMI-ABERTO 

POSIÇAO 4 
PLACA DESGASTE 

POSIÇÃO 3 
EIXO 

POSIÇÃO 2 
ROTOR ABERTO 

1 X 1.1/2 18646-X 4571-Z-X 10732-Z-X 

3769-X (EIXO INCLUI 
ITENS 3A, 3B, 3C E 3D). 

3762-X 

1.1/2 X 2 G 4576-X 4571-Z-X 10732-Z-X 3762-X 

2 X 3-R11 F 4672-X 4574-Z-X 9922-Z-X 3762-X 

3 X 4-R11 F 5162-X 5170-Z-X 5319-Z-X 3762-X 

X = Material de Construção (Vide tabela Abaixo) Z = Código do Diâmetro do Rotor 

Notas: 

*Peça n.º 8475-11s para engaxetamento “Chevron” 

*Peça n.º 8474-11s para engaxetamento “king” 
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2 - CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO 

As bombas centrifugas PWR Mission S e W são para serviços pesados, de sucção axial, simples estágio e 

eixo horizontal; - especialmente projetada para líquidos corrosivos, abrasivos e pastosos, com sólidos em 

suspensão. 

Existem quatro tamanhos de carcaça para o pedestal “S” com eixo de ø 1.1/8” e cinco tamanhos de carcaça para 

o pedestal “W” com eixo de ø 1.7/8”. Para variar a capacidade da bomba, troca-se somente o rotor ou a carcaça e 

o rotor. 

2.1 - CARCAÇA CONCÊNTRICA 

Reduz a turbulência e cavitação. A eliminação do “cut-water” torna mínima a excessiva turbulência e 

cavitação encontrada nas bombas convencionais. Consequentemente diminui vibrações e aumenta a vida da 

carcaça e do rotor em serviços abrasivos. O formato concêntrico reduz a carga nos rolamentos e evita a deflexão 

do eixo. 

2.2 - ROTOR SEMI-ABERTO 

Evita entupimentos. Ideal para uso com fluidos contendo sólidos em suspensão, como também fluidos 

viscosos. As palhetas traseiras reduzem as pressões na caixa de engaxetamento, aumentando a vida útil das 

gaxetas. Para fluidos altamente viscosos fornecemos o rotor tipo “aberto”. 

2.3 - ROLAMENTOS ESPECIAIS 

Os rolamentos utilizados têm um colar que facilita a montagem e a desmontagem usando uma simples 

chave allen. 

2.4 - GAXETAS 

A construção do pedestal permite fácil acesso para instalação e substituição da gaxeta sem que seja 

necessário desmontar a bomba. 

2.5 - PLACA DE DESGASTE 

A placa protege o pedestal contra todos os desgastes e pode ser substituída a custo reduzido. 

2.6 – FATORES PARA SELEÇÃO DAS BOMBAS 

Ao selecionar uma bomba centrífuga deverão ser observados os seguintes fatores: 

 A natureza do fluido bombeado, a maior densidade do fluido, presença de sólidos em suspensão e 

o potencial de corrosão; 

 O NPSH disponível onde a bomba será instalada; 

 Os valores de vazão e altura manométrica para o ponto de operação determinado; 

 A potência máxima requerida; 

 As bombas serão fornecidas para ser operadas de preferência com motores elétricos de 4 pólos operando 

a 1750 RPM por ser mais econômico. 

Estes são os dados suficientes à correta seleção de uma bomba PWR Mission – S e W, porém é 

recomendável que a decisão final sobre as características do equipamento deve ser tomada sempre em conjunto 

com a PWR Mission. 
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O atendimento a estas orientações garante o funcionamento esperado, desde que a bomba trabalhe 

somente no ponto de operação pré-selecionado e nas demais condições para as quais ela foi projetada. Estas 

informações estão contidas na ficha técnica do conjunto. 

 

3 - INSTALAÇÃO 

3.1 - Localização: Instalar o mais próximo possível da origem do fluido a ser bombeado com o objetivo da linha de 

sucção ser curta e direta. Instalar a bomba abaixo do nível do fluido succionado, eliminando-se assim a 

necessidade de escorvamento. 

 

3.2 - Fundações: As fundações deverão ser suficientemente rígidas para absorver qualquer vibração e dar 

suporte permanente a todos os pontos da base, principalmente quando utilizar bases/skids pré-fabricadas. A 

base/skid deverá se instalada e nivelada na posição horizontal. 

 

3.3 - Alinhamento: O alinhamento entre bomba e motor é fundamental para o desempenho esperado do sistema 

e mesmo que seja realizado ainda na fábrica, antes da entrega, este deve ser inspecionado após a instalação 

antes da pré-operação, assegurando que o transporte e o manuseio não tenham causado desalinhamento do 

conjunto. Caso o alinhamento final tenha sido executado pelo usuário obrigatoriamente terá que ser 

verificado conforme os procedimentos abaixo, e  deverá ser emitido o certificado de alinhamento a ser 

enviado a PWR Mission para não comprometer a garantia. O procedimento de alinhamento com utilização de 

relógio comparador é ilustrado nas figuras 1 e 2 e segue á seguinte rotina: 

Alinhamento axial (Figura 1) 

 Fixar a base do relógio comparador em uma das metades do acoplamento. Esta metade deverá estar livre 

para rotação suave; 

 Apoiar a haste móvel do relógio comparador no diâmetro externo da outra metade do acoplamento e 

“zerar” o indicador. Esta metade deverá estar fixa; 

 Girar o a metade onde a base do relógio está posicionada em uma revolução completa, enquanto a outra 

permanece fixa avaliando o desalinhamento máximo, equivalente à L.T.I. (Leitura Total do Indicador); 

 A L.T.I. (Leitura Total do Indicador) do desalinhamento axial será limitada a 0,010” (0,25 mm) ou a outros 

limites especificados pelo fabricante do acoplamento. 

Alinhamento angular (Figura 2) 

 Afastar as duas metades do acoplamento o suficiente para o relógio comparador ser posicionado entre 

elas; 

 Fixar a base do relógio comparador em uma das metades do acoplamento. Esta metade deverá estar livre 

para rotação suave; 

 Apoiar a haste móvel do relógio comparador na face interna da outra metade do acoplamento, próximo ao 

diâmetro externo. Esta metade deverá estar fixa; 
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 Girar o eixo da metade onde a base do relógio está posicionada em uma revolução completa, enquanto a 

outra permanece fixa avaliando o desalinhamento máximo, equivalente à L.T.I. (Leitura Total do 

Indicador); 

 A L.T.I. (Leitura Total do Indicador) do desalinhamento angular deverá ser limitado a 0,005” (0,13 mm), ou 

a outros limites especificados pelo fabricante do acoplamento. 

O ajuste do alinhamento para o motor ou para bomba é feito pelo aperto ou afrouxamento dos parafusos de 

fixação e a utilização de calços, normalmente instalados sob o pedestal da bomba (1). Onde não exista a 

possibilidade de uso de relógio comparador, esse alinhamento pode ser feito por calibradores de folga. Esse 

método é especialmente usado para acoplamentos com elementos de borracha. O procedimento de alinhamento 

com base em calibradores de folga é ilustrado conforme figuras 3 e 4 e segue á seguinte rotina: 

Alinhamento axial (Figura 3) 

 Aproximar as duas partes do acoplamento buscando o contato entre as faces; 

 Posicione uma régua ou bloco no diâmetro externo de uma das metades; 

 Verifique o desalinhamento entre as duas metades em dois pontos distantes 90° entre si; 

 Não deverá haver folga abaixo da régua ou bloco; 

 Não deverá haver mais do que 1/64” (0,38 mm) de folga sob a régua ou bloco. 

Alinhamento angular (Figura 4) 

 Aproximar as duas partes do acoplamento buscando o contato entre as faces; 

 Meça a folga máxima entre as faces do acoplamento; 

 Este valor não pode exceder a 1/64” (0,38 mm). 

  

Figura 1 – Alinhamento axial com relógio Figura 2 – Alinhamento radial com relógio 
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Figura 3 – Alinhamento axial com régua Figura 4 – Alinhamento radial com apalpador 

 

3.4 - Tubulação: A tubulação deverá ser alinhada independentemente da bomba e com os flanges ainda livres. O 

diâmetro da linha de sucção deverá ser da sucção da bomba. Deverá existir um trecho reto na tubulação (Figura 

5) de sucção de comprimento no mínimo igual ao dobro do diâmetro deste trecho da linha, entre a bomba e 

qualquer outro equipamento. Uma válvula de bloqueio que cause o mínimo de turbulência durante seu 

acionamento deverá ser instalada na linha de sucção (Figura 6) para permitir o fechamento da linha e remoção da 

bomba para inspeção e manutenção da bomba. A linha de sucção deverá ser projetada para eliminar o 

aprisionamento de ar (bolsas de ar) através de uma inclinação ascendente da fonte alimentadora para a bomba 

centrífuga (Figura 6) ou da instalação de uma redução excêntrica na sucção (Figura 6). A configuração com uma 

redução concêntrica ilustrada na figura 7 não é recomendável. Mesmo para ligações temporárias, use um duto 

rígido na sucção, evitando o colapso de linhas flexíveis, um baixo rendimento ou completa interrupção do fluxo. 

Uma válvula de bloqueio deverá ser colocada na tubulação de descarga, permitindo a inspeção e 

manutenção da bomba (Figura 6). Em instalações onde o fluido retorna para o tanque, caindo ou sendo jogado no 

mesmo ou onde gás ou ar são redissolvidos no fluido, parte deste gás ou ar tende a ser aprisionado no fluido em 

forma de bolhas, podendo ocasionar a perda de escorva e tende a diminuir a vida útil da bomba. Nestes casos, 

quando em operação, o retorno do fluido ao tanque deve ser abaixo do nível normal e longe da entrada de sucção 

da bomba no tanque (Figura 8). 

Se as condições de operação não são conhecidas com exatidão, será necessário providenciar uma 

válvula reguladora na linha de descarga para assegurar que a bomba vai operar no ponto projetado. 

Se a bomba está conectada em sua descarga a um sistema pressurizado, é importante instalar uma válvula de 

retenção entre a descarga da bomba e válvula de bloqueio reguladora (Figura 6). A válvula de retenção irá 

prevenir o retorno do fluxo à bomba que pode causar soltura do rotor. 
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FIGURA 5 – Trecho reto da tubulação de sucção 

 

 

FIGURA 6 – Trecho inclinado da tubulação de sucção, redução excêntrica, válvulas de bloqueio e 

retenção. 
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FIGURA 7 – Redução concêntrica (configuração incorreta) 

 

 

FIGURA 8 – Retorno de fluido ao tanque 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE TUBULAÇÕES 

 Nunca puxe as tubulações usando os parafusos dos flanges; 

 A capacidade de uma bomba nunca poderá ser ajustada pelo estrangulamento da linha de sucção; 

 Nunca use uma redução concêntrica na linha de sucção. 
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4 - PREPARAÇÃO PARA OPERAÇÃO 

4.1 - OBSEVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE OPERAÇÃO E MAXIMO DESEMPENHO 

_ Planeje e execute um programa de manutenção, com base nesse manual e nas condições de trabalho para 

garantir a vida útil esperada, confiabilidade e desempenho do equipamento: 

_Para modelos com caixa de gaxetas, ajustar a sobreposta para que um pequeno gotejamento permaneça (6 a 10 

gotas/minuto) para a lubrificação e refrigeração do conjunto (gaxeta e eixo): 

_O resultado deste gotejamento deverá ser recolhido da bandeja do pedestal (5) e adequadamente descartado 

_Operando com fluidos de perfuração (lamas), evite que o gotejamento da caixa de gaxetas (stuffing box) obstrua 

a bandeja e endureça o contorno do defletor (9) e a área em frente ao retentor (10D). 

4.2 - SELOS MECÂNICOS: Devido à complexidade das condições de serviço, em alguns casos torna-se 

impossível usar arranjos para caixas de gaxetas convencionais. Com o objetivo de vencer essas dificuldades, 

diversos tipos de dispositivos de vedação mecânica foram projetados e provaram ser satisfatórios sob condições 

severas de operação. 

Um selo mecânico consiste em um elemento rotativo e um estacionário tendo faces de vedação que são 

postas em contato deslizante sob uma pressão suficiente para evitar o escape do líquido bombeado. 

Há algumas condições de serviço onde é necessário utilizar uma dupla vedação para evitar que o líquido 

bombeado entre em contato com as partes da vedação. 

Para vedações duplas, é necessário ter um equipamento adicional como uma bomba, reguladores de 

pressão e encanamentos para injeção de líquido refrigerador na caixa do engaxetamento. 

Selos mecânicos são usados quando o gotejamento da caixa das gaxetas não pode ser tolerado por 

causa de corrosão, volatilidade, ou altas pressões e temperaturas. Também são utilizados quando a coagulação 

do líquido bombeado é um problema. 

4.3 - Problemas com a vida do eixo, do engaxetamento, rotor e carcaça. 

Quando a bomba não trabalha totalmente afogada (escorvada) provocará problemas no eixo, gaxeta, rotor 

e carcaça. 

4.3.1 – Arranjo e montagem da caixa do engaxetamento 

1º -  Primeiro deve-se assegurar de que a caixa está limpa e todo o engaxetamento velho foi removido. Instalar 

três gaxetas no fundo da caixa de modo que , quando comprimidas, o anel lanterna esteja em seu lugar certo, sob 

a graxeira. A emenda dos anéis gaxetas deve ser alternada. Nesse ponto, a caixa está cheia pela metade. 

Empurrar para ajustar apenas com sobreposta. Colocar as gaxetas restantes, apertar com a sobreposta, afrouxar 

novamente e apertar com a mão. 

As gaxetas se expandem com o calor e se a sobreposta estiver mais apertada que com a mão, 

provavelmente fará fumaça durante a partida da bomba. 

O gotejamento é necessário para assegurar uma lubrificação adequada através da caixa. Portanto, não se deve 

manter a sobreposta apertada de modo a evitar o gotejamento. O engaxetamento deve ser lubrificado. Caso isto 

não ocorra, obviamente resultará em uma super compressão no engaxetamento, danificando o eixo. 

Não adicionar gaxetas extras quando o gotejamento for excessivo. Trocar todo engaxetamento. Caso contrario, os 

danos da superfície do eixo serão tais que será impossível obter vedamento sem troca do eixo. 
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2º -  Quando uma bomba está trabalhando com alguma altura manométrica de sucção é necessário injetar um 

liquido de algum tipo na graxeira do anel lanterna a uma pressão de 10 a 15 Psi maior que a pressão de sucção 

da bomba. 

Isto pode ser conseguido por uma vedação externa com uma fonte situada longe da bomba ou uma 

vedação interna que poderia ser uma canalização da descarga da própria bomba. 

Uma vedação líquida é formada em volta do eixo, o que evita a passagem do ar através da caixa para carcaça da 

bomba. 

3º -  Os arranjos da caixa das gaxetas variam com o líquido, com a temperatura e com a pressão. Eles podem 

ser classificados como sendo sólida ou tendo um anel lanterna, localizado aproxidamente no meio da caixa. Os 

arranjos seguintes cobrirão a maioria das condições de bombeamento. 

A - Pressão positiva na sucção - Quando houver uma pressão positiva na sucção, o anel lanterna pode ser 

omitido e a caixa do engaxetamento pode ser vedada solidamente. (Fig. 3) 
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B - Com altura manométrica de sucção: Quando a bomba está trabalhando com uma altura manométrica de 

sucção, é importante evitar que o ar entre na bomba através da caixa do engaxetamento, pois isso causará uma 

redução na vazão ou perda de escorva. Para evitar vazamento de ar e para lubrificar o engaxetamento, um liquido 

vedador é injetado num anel lanterna geralmente localizado no centro da caixa .Quando o líquido vedador  vem de 

uma fonte externa é conhecido como vedação externa (ver fig. 5).quando o líquido vedador é o meio bombeado é 

conhecido como vedação(fig.4) 

C - Sucção afogada: Uma vedação interna ou externa deve ser usada para refrigerar e lubrificar o engaxetamento 

(ver fig. 4 e 5) 

D-Liquidos arenosos ou corrosivos: _ Quando o liquido bombeado é arenoso ou corrosivo, a caixa de 

engaxetamento deve ser vedada externamente com um liquido frio e limpo numa pressão de aproximadamente 10 

Psi, além da pressão de sucção da bomba. 

Todos os arranjos acima especificam um líquido vedador. Um líquido é o melhor tipo de fluido vedador, no 

entanto, em muitos casos, não é conveniente utilizar um líquido. Graxa de bomba de água pode ser usado como 

Vedação e lubrificante 

4.3.2 - Rolamentos e Lubrificação: 

Rolamentos de esfera consistem em série de esferas montadas entre um batente interno e um externo. O 

batente interno é fixado no eixo e gira com ele. O batente externo é fixado no alojamento dos rolamentos no 

pedestal e permanece estacionário. 

Rolamento de esfera têm ajuste levemente deslizante no eixo e deslizante no rebaixo dos rolamentos. O 

rolamento na extremidade do acoplamento da montagem recebe o primeiro impulso em ambas as direções .O 

rolamento da frente flutua e recebe principalmente a carga radial. 

Um rolamento de esfera requer uma pequena quantidade de graxa, mas deve-se ter muito cuidado para 

ter-se certeza que o produto é de alta qualidade de um fabricante de lubrificantes reconhecido e confiável. 

Quando se instala um novo rolamento, a tampa dos mancais deve ser cheia com dois terços de graxa. A 

quantidade correta de graxa será forçada para os rolamentos quando a bomba for montada. 

No caso de os rolamentos esquentarem, verificar se não há lubrificante em excesso. 

O programa de lubrificação depende do serviço. As bombas são entregues prontas para operação e o 

seguinte programa pode ser usado para relubrificação. (utilizar a graxeira posição 12) 

SERVIÇO                          Temperatura do Ambiente                             Intervalo de Lubrificação 

8 horas/dia 

7 dias/semana                                       baixa                                                         6 meses 

7 dias/semana                                        alta                                                           3 meses 

24 horas/dia 

7 dias/semana                                       baixa                                                         6 semanas 

7 dias/semana                                        alta                                                           3 semanas 
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Graxa, mesmo de boa qualidade, após um longo período de tempo é sujeita a se deteriorar. Portanto, 

quando a bomba parar por tempo suficiente (manutenção), o rolamento e seu rebaixo devem ser limpos da 

seguinte maneira: 

Remover o rolamento do eixo. Usar uma escova e lavar todo o rebaixo dos rolamentos com querosene 

morno( 45°- 52°C) 

Embeber o rolamento em querosene quente e roda-lo devagar com uma mangueira de ar, se disponível, 

até que toda a graxa seja removida das esferas e dos batentes. Mergulhar o rolamento em óleo, e se girar 

facilmente, instale-o no rebaixo.Caso contrario , ele está sujo ainda ou defeituoso. 

Rolamentos lubrificados a óleo são lubrificados port serem mergulhados em óleo até um certo nível, 

mostrado na figura 7. 

Lubrificação a óleo é usualmente recomendada para uso em altas temperaturas ou altas velocidades. 

 

5-Métodos de Escorvamento 

Antes de ser ligada, qualquer bomba centrífuga PWR MISSION deve ser totalmente escorvada, isto é, a 

carcaça e a tubulação de sucção devem estar completamente cheios de líquido a ser bombeado. Entrada de 

ar na bomba ou no encanamento de sucção durante a operação quebrará o escorvamento e a bomba terá que 

ser rescorvada.Diversos métodos diferentes podem ser usados , dependendo do serviço e tipo de instalação. 

5.1 - Pressão positiva na sucção - Bombas que foram instaladas de modo a estarem abaixo do nível do 

líquido a ser bombeado se escorvarão automaticamente quando o suspiro no alto da carcaça for aberto 

para libertar o ar preso. 

5.2 - Altura manométrica de sucção – Quando a bomba opera com altura manométrica de sucção, pode ser 

escorvada por exaustão do ar da carcaça da bomba por meio de uma bomba de vácuo. Um visor de vidro 

na linha de sucção seria recomendável para indicar quando a bomba esta escorvada. 

5.3 - Escorvamento com válvula de pé – Se uma válvula de pé precisar ser usada ela deve ser instalada na 

extremidade do tubo de sucção, tendo uma área de passagem de cerca de 150% da área do tubo de 

sucção. 
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Quando não há líquido no tubo de descarga, deve-se desunir o tubo de descarga da extremidade 

de descarga da bomba para expor a abertura de descarga. Encher completamente a tubulação de sucção 

e a carcaça da bomba. Reunir a tubulação de descarga. A bomba está pronta para a operação. 

Qualquer pequeno pedaço de sujeira pode causar vazamento na válvula de pé e assim esvaziar a 

carcaça. Recomendamos que inspecione e limpe a válvula de pé semestralmente. 

6 – 11 Regras para um Melhor Engaxetamento 

Cuidados que devem ser tomados no manuseio de gaxetas em qualquer tipo de caixa engaxetamento. Se 

as regras gerais que se seguem forem observadas, os problemas das gaxetas das caixas de 

engaxetamento serão eliminados, ou bastante amenizados. 

6.1  – Verificar equipamento onde serão instaladas as gaxetas. 

– Os rolamentos estão em bom estado? 

– O eixo esta liso, sem marcas? 

6.2  – Escolher cuidadosamente a gaxeta certa (ver parágrafo). Baseara seleção no líquido, temperatura e 

pressão envolvidos. 

– A gaxeta tem que ser quimicamente resistente ao meio. 

– Deve ser feita de ingredientes que resistam à temperatura. 

– A gaxeta deve ser construída para vedar sob as pressões envolvidas. 

6.3  – Cortar anéis que irão se ajustar no espaço de engaxetamento. 

– Usar o tamanho correto (seção reta) da gaxeta em espiral. A PWR MISSION fornece anéis formados 

em moldes de tamanhos próprios. As espirais da gaxeta devem ser cotadas no tamanho do eixo. 

6.4  – Instalar a gaxeta cuidadosamente. 

– Ter certeza que a caixa de engaxetamento e o eixo estão limpos. 

– Remover toda gaxeta antiga e o anel lanterna. 

– Instalar cada anel, socando-o no lugar. 

– Alternar as juntas dos anéis sucessivos. 

– Quando todos os anéis estiverem no lugar, apertar com a sobreposta para ajustar as gaxetas e 

desapertar duas ou três voltas nas porcas. 

– Estar certo de que o anel lanterna esta colocado profundamente de modo que ele fique da graxeira, 

depois da instalação de três anéis da gaxeta. 

6.5  – Permitir que a bomba goteje. Isto irá lubrificar o engaxetamento e o eixo, minimizando o desgaste. 

Três a seis gotas por minuto é uma boa regra geral. 

– Se for necessário ajustar a sobreposta, dê somente uma volta de cada vez nas porcas dando um 

certo tempo para a acomodação das gaxetas. 

6.6  – Estabelecer um critério geral para o engaxetamento, como uma norma; e somente sair dela quando 

for absolutamente necessário. 

– É mais econômico (Normais têm preço menor que especiais). 
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– O estoque de gaxetas é minimizado. 

– gaxetas normais têm uma longa vida de trabalho. 

– Não usar uma gaxeta resistente ao ácido, só porque o meio é um ácido; talvez a sua gaxeta normal 

resista a esse meio. 

6.7  – Usar fluido no anel lanterna; se possível regule a pressão desse fluido para 10 a 15 psi acima da 

pressão de sucção de uma bomba MISSION. Uma pressão constante, mas não muito alta, na gaxeta, é 

necessária. 

6.8  – Acrescentando: Para se ter uma gaxeta quimicamente resistente, não é aconselhável usar grafite, 

se o fluido é um eletrólito. Cuidado com o chumbo ou outros desses materiais de gaxeta em H2 SO4 

(ácido sulfúrico), pois fortes corrosões galvânicas podem ocorrer. 

6.9  – Gaxetas metálicas tais como as de alumínio ou chumbo, são geralmente indesejáveis em bombas 

para produtos químicos; a menos que o fluido seja limpo sob uma pressão significativa. 

6.10  – O engaxetamento deve ser ajustado definitivamente quando a bomba está em funcionamento, e 

checado frequentemente para assegurar do gotejamento adequado. A pressão do fluido em fluxo 

constante é essencial. O ajuste deverá mudar sempre que a pressão mudar. 

6.11  – Não apertar demasiadamente a sobreposta. Aperto excessivo produz desgaste e um eixo 

desgastado não pode ter uma vedação satisfatória. 

 

7 – Temperatura Máxima dos Rolamentos 

As Bombas Centrífugas PWR Mission podem operar com rolamentos em temperaturas de 200º F 

(93ºC) até 225º F (107ºC), a grosso modo a temperatura de água fervente – sem prejuízo. Altas 

temperaturas, por períodos prolongados, tendem a eliminar o efeito das graxas lubrificantes e, 

consequentemente, danificar os retentores de óleo. 

7.1 - A verificação da temperatura pode ser por: 

A – Tato - Você não pode manter as mãos numa tampa do mancal de rolamento com temperaturas de 

130º F (54ºC) até 140ºF(60ºC). Estes limites permitem um funcionamento perfeitamente seguro. 

B – Lápis (giz) indicador de temperatura, que muda de cor em determinadas temperaturas. 

7.2 - O superaquecimento pode ser causado por: 

A - Óleo e graxa em demasia. 

B – Pouco lubrificante. 

C – Lubrificante contaminado. 

D – Gaxetas muito apertadas na caixa de engaxetamento. 

E – Gaxetas montadas incorretamente ocasionam atrito no eixo, aumentando o calor que poderá passar 

para a capa do rolamento. 

F – Retentores de óleo secos, excessivamente apertados. 

G – Retentores de óleo instalados com a borda virada para dentro, em vez de para fora, causam um 

aumento de pressão ressecamento dos lábios. 
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H – Desalinhamento da bomba e desalinhamento entre bomba e o motor 

I – Distorção do pedestal resulta em tensões na carcaça ou na montagem desnilvalada da base. 

8 – Se os Rolamentos se Aquecerem em Demasia 

8.1 – Verifique a lubrificação. 

Não misturar óleo e graxa na capa do rolamento. 

8.2 – Verificar a gaxeta na caixa de engaxetamento. 

8.3 – Verifique a instalação dos retentores 

A – As bordas devem ser viradas para fora para evitar a entrada de contaminantes. 

B – As bordas dos retentores de óleo devem ser lubrificadas para evitar calor e falha prematura. 

C – As bombas são, inicialmente, equipadas com retentores adequados, mas se os retentores de 

reposição ficarem muito apertados nos eixo, esticar levemente a mola para reduzir a pressão da borda. 

8.4 – Verificar o alinhamento do acoplamento. 

A – Deve-se verificar uma nova instalação antes do seu funcionamento porque sempre há uma distorção 

no aparafusamento da base. 

B – Alinhar o acoplamento de acordo com as instruções do fabricante do acoplamento. O uso de um 

relógio indicador permite um alinhamento perfeito, mas os calibres apalpadores são também adequados. 

As metades dos acoplamentos devem girar centradas tanto na posição angular como na axial. A vida útil 

do acoplamento como a do rolamento são aumentadas consideravelmente quando o alinhamento está 

perfeito. 

8.5 – Verificar tensões. 

A - Remover os parafusos dos flanges de sucção e descarga. Os flanges devem permanecer na mesma 

posição; um deslocamento indica que a carcaça da bomba foi solicitada para agir como suporte dos tubos. 

Tornar a alinhar o tubo e fornecer apoio externo. Instalar conexões flexíveis se ocorrer a expansão 

térmica. As bombas PWR Mission são usinadas de maneira que o elemento rotativo possa ser girado 

manualmente com facilidade; deve ser evitada qualquer tensão externa que porventura venha modificar 

este alinhamento. 

8.6 – Verificar as Instruções de Instalação do Rolamento. 

A – Desembrulhar os rolamentos somente quando estiverem prontos para serem instalados. 

B – Pressionar o anel externo para instalar os rolamentos dentro da capa; não pressionar o anel das 

esferas. 

C – Se for necessário força excessiva para completar a montagem, parar e verificar a perpendicularidade. 

D – O rolamento da extremidade do rotor deve ser bem posicionado, ou seja, encostado firmemente no 

batente. O rolamento da extremidade do acoplamento deve ser montado no pedestal, mantendo-o 1/16”, 

afastado do batente afim de permitir espaço para a expansão térmica. 

E – Apertar a contraporca firmemente e prender com a arruela no lugar. Não deixar aparas de metal 

dentro da capa do rolamento. 
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F – Manter a parte interna da capa e todos os recipientes de lubrificantes limpos. A contaminação do 

lubrificante é a maior causa das dificuldades nos rolamentos. 

Nas Bombas Centrífugas PWR Mission são usados rolamentos de esferas e retentores de graxa 

padronizados que possam ser obtidos na PWR MISSION S.A. Os rolamentos foram projetados para obter-

se o máximo de vida útil em condições normais de operações e, se cuidados normalmente, darão muitos 

meses de serviços livre de problemas. 

 

9 – Pressões Máximas de Trabalho e Pressões Mínimas de Teste 

A tabela relaciona cada tamanho de bomba centrífuga PWR Mission com sua rotação máxima 

recomendada com a máxima de trabalho (obtida com a máxima rotação e com o rotor de maior diâmetro) 

e com pressão mínima de teste. 

Carcaça para 

Bomba 

RPM Pressão Máxima 

de Trabalho 

Pressão Mínima 

de Teste 

(PSI) (kg/cm²) (PSI) (kg/cm²) 

1 x 1.1/2 R e C 3500 146 10,3 219 15,4 

1.1/2 x 2 R e C 3500 142 10,0 213 15,0 

2 x 3 R11 e C11 3500 144 10,1 216 15,1 

3 x 4 R11 e C11 3500 147 10,3 221 15,5 

2 x 3 R 3500 155 10,9 233 16,4 

3 x 4 R 3500 154.2 10,8 231 16,2 

4 x 5 R 1750 77 5,4 116 8,1 

5 x 6 R 1750 74.4 5,2 112 7,9 

6 x 8 R 1750 86 6,1 129 9,0 

Magnum Todas 180 12,6 275 19,3 

 

10 – Colocação de um Furo para Saída de Ar (ventilação em toda carcaça) 

Motivos: 1) Melhorar o rendimento da Bomba. 

2) A saída de sujeiras aumentará a vida útil do eixo. 

Nota: Só é feito quando solicitado pelo cliente. 

11 – Limites de Temperatura para Bombas Centrífugas PWR Mission 
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As Bombas Centrífugas PWR Mission podem ser recomendadas para manipulação de líquidos até 

no máximo de 232ºC de temperatura e são garantidas para produzir alturas e vazões, caso operadas de 

acordo com as nossas instruções. 

Para se operar em temperaturas abaixo de -40ºC têm que ser usadas peças de metal selecionado, 

lubrificantes para baixas temperaturas, retentores de graxa e gaxetas de vedação adequadas. 

O ferro fundido começa a perder a sua resistência na temperatura de 232ºC e, além disso, pode 

racha se a água fria atingi-lo quando estiver quente. Por esta razão, não devem ser usados pedestais de 

ferro fundido padronizados em temperaturas acima de 232ºC. É recomendado o pedestal de aço, quando 

a temperatura do Líquido bombeado exceder 117ºC, como precaução contra a quebra do ferro fundido em 

alta temperatura. 

Tem que ser usado um resfriamento na gaxeta quando a temperatura do líquido bombeado 

exceder 107°C. É também recomendável quando a bomba for equipada com resfriador, que a água seja 

resfriada quando a temperatura do líquido bombeado exceder 66°C. Este resfriamento deve ser 

descarregado sobre o eixo entre a caixa de gaxeta e o defletor de água afim de ajudar a proteger do 

superaquecimento os rolamentos , a graxa e os retentores de graxa. 

Muitas das graxas usadas para as esferas dos rolamentos começarão a decompor-se quando 

aquecidas acima de 66ºC. As graxas de silicone e alguns óleos lubrificantes têm operado 

satisfatoriamente em altas temperaturas até 135ºC. Por causa destes limites, os fabricantes de rolamentos 

de esferas têm, geralmente, especificados 121°C como a mais alta temperatura, às quais estes 

rolamentos podem ser submetidos. 

Além do mais, o anel de vedação de borracha sintética do retentor de graxa não dever ser 

aquecida acima de 121°C por causa do perigo de deterioração e subseqüente do lubrificante. 

Os selos mecânicos com anéis em “O” (O Ring) podem ser usados até mais ou menos 149ºC; os 

selos em teflon podem ser usados em temperaturas mais altas. Afim de evitar danos no selo mecânico 

quando manipular líquidos quentes, pode-se utilizar , as vezes, o resfriamento. 

12 – Montagem da Bomba Centrífuga S & W 

12.1 – Preparação das peças referenciadas no desenho, onde são posicionados todas as peças com seu 

PN, inspecionada e liberada. 

A – Inserir os rolamentos (11) no rebaixo do pedestal (5). 

B – Aplicar tinta de primer na superfície posterior da placa de desgaste (4) e pressiona-la no pedestal tão 

fundo quanto possível. 

C – Inserir eixo (3) através da placa de desgaste, caixa do engaxetamento, conjunto defletor de água (9), 

retentor da graxa (10D), junta da tampa do mancal (10C), anel de fixação do rolamento, rolamentos (11), 

anel de fixação do rolamento, junta da tampa do mancal (10C), tampa do mancal e retentor da graxa (10) 

e (10D) nessa ordem. 

Note-se que o anel “O” do conjunto do defletor de água deve estar do lado da sobreposta. 

D – Montar o rotor (2) no eixo (3), assegurando – se que a chaveta do rotor está corretamente colocada. 

Deslizar a arruela do rotor (2A) sobre a rosca do eixo. Colocar uma porca (2B) no rotor e apertar 

firmemente contra a arruela. Apertar a segunda porca do rotor. 
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E – Montar a carcaça (1) no pedestal com a descarga na posição desejada, assegurar-se que a junta da 

carcaça (1C) está corretamente localizada no rebaixo da junta. Colocar os prisioneiros da carcaça (1A) 

apertando-os com as porcas dos prisioneiros da carcaça. 

F – Inserir um apalpador de 0.015” na sucção da carcaça entre o rotor e a perde da carcaça. Com a mão 

na extremidade de acoplamento do eixo, empurrar tanto quanto possível. Empurrar o rolamento traseiro 

(extremidade de acoplamento) até o fundo, no rebaixo do pedestal. Deslizar o anel de retenção contra o 

rolamento e apertar na direção da rotação da bomba. Apertar o parafuso de fixação. 

G – Colocar a parte interna da tampa do mancal contra o batente externo do rolamento e empurrar o 

rolamento para dentro do rebaixo do pedestal até que a tampa do mancal encoste no alojamento do 

rolamento. Empurrar o rolamento por mais 1/16” no seu alojamento. Deslizar o anel de retenção contra o 

rolamento e apertar na direção da rotação. Apertar o parafuso de fixação. 

H – Colocar as tampas do mancal nos alojamento dos rolamentos, instalar e apertar os parafusos e porcas 

das tampas do mancal. 

I – Colocar o conjunto defletor de água a aproximadamente 1/8” da tampa do mancal. Apertar o parafuso 

de fixação. 

J – Instalar três gaxetas (6) na caixa das gaxetas juntamente com as duas metades do anel lanterna. (6A) 

Usando a semi-sobreposta (7) empurrar três gaxetas e o anel lanterna até que a montagem esteja 

ajustada. Verificar se o anel lanterna está alinhado com a graxeira na parte superior da caixa das gaxetas. 

Remover as semi-sobrepostas e instalar os engaxetamentos remanescentes na caixa da gaxeta. 

L – Colocar os parafusos da sobreposta através dos furos na parte traseira do flange do pedestal, com 

furos contrapino virados para baixo. Instalar os contrapinos. Montar as presilhas da sobreposta e as 

porcas da sobreposta. 

M – Inserir a semi-sobreposta na caixa das gaxetas e girar o parafuso da sobreposta para a posição com 

as semi-sobrepostas presas em volta dos parafusos. Posicionar a presilha das sobrepostas para prendê-

las juntas. 

12.2 – Instruções de Desmontagem 

A – Parar a bomba e drenar os encanamentos que chegam à bomba 

B – Afrouxar os parafusos nos flanges de sucção e descarga e remover os tubos da carcaça 

C – Remover as porcas dos prisioneiros da carcaça (1B) e retirar a carcaça (1), puxando-a 

horizontalmente do pedestal (5) até uma distância suficiente para ultrapassar o rotor (2), tamanho cuidado 

para não danificá-lo. 

D – Afrouxar as porcas (2B) e remove-las, juntamente com a arruela do rotor (2A). Não prender o eixo com 

ferramentas no espaço entre a tampa do mancal das gaxetas. Prender na extremidade de acoplamento. 

Remover o rotor. 

E – Afrouxar as porcas da sobreposta o suficiente para permitir que as presilhas soltem as semi-

sobrepostas. Girar os parafusos das sobrepostas e liberar as semi-sobrepostas. Retira-las. 

F – Afrouxar o parafuso de fixação (9A) do conjunto defletor de água e deslizar o conjunto defletor de água 

(9) sobre o eixo (3) na direção oposta do mancal (10). 
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G – Afrouxar e remover os parafusos da tampa do mancal (10A) e deslizar a tampa do mancal ao longo do 

eixo. Remover a tampa do mancal da extremidade do acoplamento. 

H – Os rolamentos (11) estão expostos. Eles são fixados ao eixo por um anel de fixação excêntrico e um 

parafuso de fixação. Afrouxar o parafuso de fixação do rolamento e bater de leve no anel de fixação do 

rolamento na direção oposta da rotação da bomba. Isto ira afrouxar o anel de fixação do batente interno do 

rolamento. Deve-se notar que o anel de fixação pode afrouxar para qualquer direção, portanto, se o anel 

não estiver livre quando rodado na direção indicada anteriormente, deve-se tentar a direção oposta. O 

anel de fixação estará livre quando girar cerca de ¼” de volta. Ambos os rolamentos devem ser soltos. 

Lixar quaisquer defeitos provocador pelos parafusos de fixação. 

I – Separar o acoplamento e afrouxar o semi-acoplamento montado no eixo da bomba 

J – Remover o eixo da bomba pela extremidade rosqueada. Isto soltará as tampas dos mancais, conjunto 

defletor de água e os anéis de fixação dos rolamentos. 

L – Remover o anel lanterna e gaxetas da caixa das gaxetas. Remover os rolamentos dos rebaixos dos 

rolamentos. 

M – Remover a placa de desgaste aplicando uma pressão no cubo placa de desgaste através da caixa de 

engaxetamento. 

12.3 – Inspeções e ensaios 

Todas as inspeções e ensaios aplicáveis estão descritos na instrução de trabalho IT – CQ – 04. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


