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2.0 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Estas instruções operacionais contêm informações básicas 
que devem ser levadas em consideração durante a montagem, 
operação e manutenção.

Dessa forma, devem ser lidas com atenção por técnicos e por 
outros funcionários/operadores técnicos antes da montagem e de 
colocar a unidade em funcionamento. Elas devem estar sempre 
disponíveis no local de instalação do sistema.

Além das instruções de segurança geral relacionadas neste 
capítulo, deve-se também levar em consideração alertas de 
segurança especiais relacionados abaixo. Além disso, todos os 
alertas de segurança nas instruções de operação anexas para 
subsistemas individuais devem ser cumpridos, como também 
aqueles alertas fornecidos pelos fabricantes de quaisquer 
componentes opcionais instalados.

• Leia todas as instruções.

• Mantenha estas instruções operacionais como um documento 
de referência.

• O tanque e o sistema de vedação podem ser removidos ou 
instalados quando o equipamento estiver totalmente desligado 
e seguro, observando-se cuidadosamente os regulamentos 
de segurança, acidentes e ambientais da empresa e leis 
locais, conforme se apliquem aos componentes relevantes do 
sistema.

• Não é permitido o uso deste sistema em condições que difiram 
daquelas especificadas na etiqueta do tanque e na ficha de 
dados técnicos do produto. O operador será responsável por 
esse risco.

• Qualquer operação realizada em condições diferentes deverá 
ser previamente esclarecida com o fabricante.

• O tanque é fornecido sem os equipamentos de segurança 
necessários. Equipamentos apropriados, que cumpram 
com os regulamentos do operador e lei local, devem ser 
disponibilizados e usados antes de colocar o sistema em 
funcionamento.

• Antes de colocar o sistema em funcionamento, devem ser 
realizados testes no tanque equipado, de acordo com os 
regulamentos do operador e lei local.

• O cliente ou operador deve garantir que as pessoas 
encarregadas do manuseio, montagem e operação do sistema 
de vedação tenham familiaridade com o projeto e função 
desse sistema e do respectivo selo mecânico.

• Deve-se assegurar que o selo e seu tanque tenham sido 
plenamente abastecidos e purgados. Nunca se deve inicializar 
a operação com um selo mecânico seco.

1.0 EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

Você encontrará os símbolos seguintes com alertas para a 
segurança no trabalho nestas instruções de operação, quando 
houver riscos potenciais para a vida e membros. Nesses casos, 
observe estas advertências e tome um cuidado especial. 
Informe os demais usuários sobre esses alertas de segurança no 
trabalho. Além dos alertas, devem-se levar em consideração os 
regulamentos válidos de segurança e prevenção de acidentes.

ATENÇÃO:
Uma observação sobre a montagem e 
operação corretas dos sistemas de suporte da 
vedação. Sua inobservância poderá resultar no 
funcionamento indevido ou danos ao sistema de 
suporte da vedação.

CUIDADO:
Quando não observados, os alertas de 
"Cuidado" podem resultar em danos, lesões ou 
na perda do tipo de autorização aprovada.

PERIGO: 
Alertas relativos questões de energia elétrica 
que, se não forem observados, podem resultar 
em danos, lesões ou na perda do tipo de 
autorização aprovada.

Esses alertas são fornecidos em determinados segmentos 
das instruções operacionais quando se deve ter um cuidado 
especial no sentido de assegurar que as diretrizes, regulamentos, 
advertências e procedimentos de trabalho corretos sejam 
cumpridos, de forma a evitar danos ou destruição da máquina 
e de outros componentes do sistema. Esses alertas devem ser 
seguidos à risca.
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3.0 RISCOS

O trabalho com tanques pode representar um risco 
envenenamento ou asfixia.

O trabalho só deve ser executado com o auxílio de medidas 
adequadas de proteção pessoal (p. ex., equipamento de 
respiração, vestuário de proteção, etc.).

Quando houver o risco de o tanque criar uma atmosfera explosiva, 
devem-se tomar as devidas medidas para evitar a produção de 
centelhas. O trabalho nesta área poderá ser executado apenas 
pela equipe técnica, de acordo com as diretrizes de segurança 
pertinentes.

Deve-se tomar o cuidado de desligar e proteger a alimentação 
de energia para subsistemas de acionamento, para evitar a sua 
energização acidental por terceiros.

Ao lidar com fluidos de vedação, é imperativo que se observem 
as instruções de segurança correspondentes. Os equipamentos 
de proteção individual necessários devem ser examinados e 
disponibilizados para as pessoas que trabalharem com  
os tanques.

 

4.0 IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Os tanques incluem uma placa de identificação com a certificação 
e uma placa de identificação com a certificação do sistema/
identificação do produto. 

Os tanques incluem o selo U da ASME e são projetados de acordo 
com a Seção VIII, Divisão 1, do código de Vasos de Pressão e 
Caldeiras da ASME. 

Os tanques são certificados de acordo com  
a 2014/68/EU - Diretiva de Equipamento sob Pressão.

As placas de identificação da certificação incluirão as seguintes 
informações:

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Placa de certificação do 
tanque

Certificação do sistema/Placa 
de identificação do produto

Marcas de certificação Modelo do sistema (número 
para novos pedidos)

Pressão máxima de serviço 
autorizada (PMSA) do tanque Número de série do sistema

Temperatura máxima de 
projeto do metal Ano de construção

Número de série Capacidade de trabalho

Ano de construção Pressão do sistema

Capacidade Temperatura máxima do sistema

Pressão de teste do tanque Pressão de teste para o sistema

Categoria do produto
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5.0 USO E APLICAÇÃO

O tanque de suporte para a vedação só pode ser usado para 
as tarefas especificadas na ficha de dados técnicos. Qualquer 
outra utilização ou a utilização que ultrapasse este limite 
será considerada inapropriada. O fabricante não pode ser 
responsabilizado por quaisquer danos consequentes. O uso 
apropriado inclui também o cumprimento de todas as instruções 
operacionais e dos intervalos de inspeção e manutenção.

Os dados de operação e projeto, tolerância de corrosão e cargas 
de suporte podem ser consultados na ficha de dados técnicos do 
produto. 

Dentre os danos gerais incluem-se danos do sistema de 
suporte de vedação resultantes de picos de pressão, geadas, 
congelamento do material, corrosão ou erosão devido a estados 
operacionais de curta duração ou operação indevida do sistema 
que não possa mais ser verificada. Esses danos não serão 
cobertos garantia.

Consulte a ficha de dados técnicos para quaisquer desvios  
desta regra.

6.0  COMPONENTES, TRANSPORTE E 
ARMAZENAGEM 

• O sistema do suporte de vedação deve ser transportado e 
armazenado em sua embalagem original fechada.

• Use somente equipamentos ou dispositivos de içamento 
adequados para transportar os componentes.

• O local de armazenamento deve ser seco e sem poeira. 
Devem-se evitar as influências de temperatura e radiação.

• As especificações de peso são feitas de acordo com a ficha de 
dados técnicos do produto.

• Não há provisões para a preservação de longo prazo do 
tanque de vedação.

Descrição do tanque de suporte de vedação

O tanque de suporte de vedação foi construído de acordo com 
a ficha de dados técnicos. Ele possui conexões que podem ser 
utilizadas para inspeção e limpeza. Uma luva de conexão foi 
fornecida para a chave de nível, quando necessário. 

Expedição do sistema

Os sistemas de suporte de vedação são expedidos como 
unidades completas. 

Nenhum líquido de vedação foi acrescentado. Líquidos de 
vedação não fazem parte da expedição. Sempre que viável, os 
acessórios foram previamente instalados.

Possíveis sistemas adicionais

Dependendo dos requisitos do cliente, o tanque de suporte de 
vedação pode incluir conexões para sistemas adicionais. Outros 
sistemas poderão ser acrescentados, contanto que se faça uma 
consulta prévia com o fabricante. Detalhes sobre os acessórios 
opcionais podem ser encontrados na documentação do produto.

Teste funcional

Inspeção para verificar danos.

Deve-se realizar uma inspeção visual dos tanques de vedação 
após seu armazenamento prolongado.

Realizar uma inspeção funcional das unidades de monitoramento 
acrescentadas.
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7.0 PROJETO E FUNÇÃO

Projeto

Todas as conexões de soldas pressurizadas utilizam os processos 
MAG/TIG, quer pela fusão ou junção dos materiais. O projeto, 
construção e produção do tanque obedecem a Seção VIII,  
Divisão 1, do código de Vasos de Pressão e Caldeiras  
da ASME, Edição de 2015, e são certificados de acordo com  
a 2014/68/EU - Diretiva de Equipamento sob Pressão.

Função

Os tanques de suporte de vedação são usados para fornecer 
líquido aos selos mecânicos. Eles são abastecidos com um 
líquido apropriado para a vedação. A troca de líquido no selo 
mecânico ocorre pela circulação natural, de acordo com o 
princípio do termossifão, pela bomba de circulação forçada ou por 
um anel bombeador interno. Dependendo do tipo de sistema, a 
pressurização deve ser feita somente com água ou gases inertes. 
O operador assumirá os riscos da pressurização ao utilizar  
outros gases. 

Condições para o uso

• A viscosidade do líquido de vedação na temperatura de 
operação deve ser <10cSt com circulação natural e  
<20cSt com a circulação forçada (inclusive durante a partida).

• Somente materiais compatíveis, neutros, limpos, e inócuos 
para o produto devem ser usados como líquido de vedação. 
Ao usar uma bomba de circulação forçada, devem-se levar 
em consideração as informações de viscosidade fornecidas 
pelo fabricante da bomba, porém os valores não devem ser 
superiores àqueles relacionados acima. 

• A disposição dos tanques em relação ao selo mecânico deve 
ser de acordo com o modo de operação (consulte as Seções 
8.1 e 8.2) e deve receber aprovação do fabricante do selo 
mecânico.

• Quando o circuito de vedação incluir válvulas de passagem 
(válvulas de esfera), essas válvulas devem estar abertas e com 
passagem plena, oferecendo resistência mínima ou nenhuma 
resistência. O uso de registros de gaveta ou válvulas de agulha 
não é recomendado.

• O nível de líquido no tanque deve ficar sempre acima do nível 
mínimo do visor de nível (se houver).

• A temperatura do líquido de vedação deve ser mantida pelo 
menos 40 °C (72 °F) abaixo da temperatura de ebulição do 
ponto de vapor do líquido de vedação sob a pressão aplicada.

• Quando necessário, o material de vedação pode ser resfriado 
ou aquecido mediante uma serpentina de refrigeração (se 
instalada).

• Todas as conexões de transbordamento/ventilação devem 
ser canalizadas para um sistema com drenagem apropriada 
sob pressão atmosférica, sem barreiras ou redução na seção 
transversal do tubo. Os tubos devem ser inspecionados 
regularmente quanto a bloqueios.

8.0  MODO DE OPERAÇÃO

8.1 De acordo com o API-PLANO 52  
(BSS/BSSC)

O modo de operação deve ser uma alimentação não pressurizada 
(de tanque de alimentação)

a)  de acordo com o princípio de termossifão

b)  com circulação forçada (bomba de circulação forçada, bomba 
de parafuso)

Diagrama simbólico - Norma ISO 21049 -  
Plano de tubulação 52 
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ORIFÍCIO DE ESCAPE

• Não requer pressurização, o selo mecânico opera segundo o 
princípio tandem. Líquido de alimentação (quench) na pressão 
atmosférica.

• Ponto de conexão pela placa de orifícios integrada na tampa, 
com tubo para chaminé-tochas ou sistema de drenagem.

• O monitoramento é feito por uma janela de visualização 
ou com termômetro, manômetro e equipamento de 
monitoramento adequado como uma chave de nível  
"MÍN-MÁX" ou "contato MÍN-MÁX", chave de temperatura e/
ou dispositivo similar. Talvez sejam necessários equipamentos 
opcionais.

• Durante a operação, o nível de abastecimento nunca deve cair 
abaixo do nível "MÍN". O efeito de termossifão e a circulação 
do líquido de vedação serão interrompidos quando esse nível 
não for atingido e ocorrerão danos no selo mecânico.

• Observação: ultrapassar a indicação de "MÁX" não representa 
um fator de risco, visto que o líquido de quenching é 
canalizado para uma chaminé-tocha ou sistema de drenagem. 
Entretanto, o alarme de "MÁX" é importante! Ele indica defeitos 
no selo mecânico interno. 

• Quando necessário, o líquido de barreira pode ser resfriado 
e/ou aquecido e a vazão do agente arrefecedor deve ser 
ajustada de acordo com as especificações de temperatura do 
líquido de vedação.

http://www.chesterton.com
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8.0  MODO (continuação)

8.2 De acordo com o API-PLANO 53  
(PSS/PSSC)

Operação com circulação pressurizada (tanque de vedação 
pressurizado)

a.) de acordo com o princípio de termossifão

b.) com circulação forçada (bomba de circulação forçada, bomba 
de parafuso)

Diagrama simbólico - NORMA 21049 - Plano 53 
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• Para o gasoduto: Conecte o nitrogênio na conexão de ar/N2.

• Um regulador de pressão reversível deve ser instalado para 
fins de controle da pressão. Uma válvula de retenção deve ser 
instalada entre fornecimento de gás e o regulador de pressão.

• Defina uma pressão de vedação constante 1 a 2 bars (15 – 30 
psi) acima da máxima pressão possível no selo mecânico. 
Deve-se levar em consideração quaisquer flutuações de 
pressão que possam ocorrer.

• O monitoramento é feito por uma janela de visualização ou 
com termômetro, manômetro ou outro equipamento de 
monitoramento opcional como uma chave de nível "MÍN-MÁX" 
ou contato "MÍN-MÁX", chave de temperatura e/ou dispositivo 
similar.

• Durante a operação, o nível do fluido nunca deve cair abaixo 
do nível "MÍN". O efeito de termossifão e a circulação do 
líquido de vedação serão interrompidos quando esse nível não 
for atingido e ocorrerão danos no selo mecânico.

• As perdas de fluido (vazamentos) podem ser compensadas 
com uma bomba de reabastecimento manual sob pressão. 
Não abra a válvula de enchimento enquanto o sistema estiver 
pressurizado.

• Quando necessário, o líquido de barreira pode ser resfriado 
e/ou aquecido e a vazão do agente arrefecedor deve ser 
ajustada de acordo com as especificações de temperatura do 
líquido de vedação.

9.0 MONTAGEM

A montagem baseia-se no desenho do tanque. Ela deve ser 
feita de forma que nenhuma outra força significativa atue sobre 
o tanque, como a vibração ou os esforços do travamento com 
parafusos causados pela fixação.  
Recomenda-se usar um suporte preso ao piso.

Montagem do sistema de suporte de vedação

O tanque deve ser montado utilizando somente o suporte anexo. 
A montagem deve ser feita de forma tal que não haja vibração 
no sistema de suporte de vedação. Quando necessário, deve-se 
usar buchas isolantes de borracha para a montagem. Não se deve 
soldar ou fazer qualquer outra modificação física no tanque. 

Instalação elétrica

A montagem deve ser inspecionada por um especialista antes 
do comissionamento, para assegurar que existem as devidas 
medidas de segurança. O aterramento, anulamento, transformador 
de isolamento, fuga à terra ou chaves de segurança de sinais de 
erro devem atender aos requisitos do fornecedor de energia e dos 
regulamentos locais pertinentes. 

A tensão definida nas especificações de componentes opcionais 
deve igual à tensão de rede existente.

Certifique-se de que as conexões elétricas são instaladas acima 
de potenciais linhas de inundação e que estão protegidas contra 
a umidade. Soquetes e cabos de conexão da rede elétrica devem 
ser inspecionados quanto a danos antes de seu uso. 

As extremidades de conexão não devem ser imersas na água,  
pois isso pode causar a penetração de água na área de conexão 
do motor.

Caixas de segurança e de distribuição do motor nunca devem ser 
instaladas em áreas suscetíveis ao risco de explosões.

A conexão elétrica deve ser feita de acordo com os regulamentos 
locais. A frequência e tensão de alimentação devem ser verificadas 
na etiqueta da bomba e na etiqueta do dispositivo elétrico. Deve-
se observar se os dados fornecidos nas etiquetas estão de acordo 
com a alimentação de energia existente.

• O dispositivo comutador deve ser instalado nas imediações da 
estação de bombeamento. Devem-se levar em consideração 
os comprimentos máximos dos cabos de alimentação de 
energia e cabos do sistema de medição de nível.

• O local de instalação não deve ficar situado dentro da zona de 
risco "EX" (mesmo para as bombas à prova de explosão).



7

9.0  MONTAGEM (continuação)

• Avalie a provisão dos conduítes para cabos.

• Avalie a provisão de alimentação da tensão.

• Puxe as linhas de controle e cabos de alimentação de energia 
pele tubo de cabos e conecte os controles de acordo com as 
instruções de operação e plano de terminais para a caixa de 
distribuição.

• Realize o aterramento necessário.

• Aplicam-se as instruções de operação da bomba e sensores

Montagem dos tubos

As informações abaixo devem ser observadas durante a 
montagem do sistema de tubos.

 • A seção transversal do tubo deve ser a maior possível. As 
conexões devem ser tipo parafuso ou com braçadeira para 
aplicações estéreis.

• Os tubos devem ser ascendentes, sem estreitamentos ou 
dobras, do selo mecânico ao tanque. No caso de haver 
necessidade de dispositivos de corte, deve-se usar válvulas de 
esfera.

• Os tubos devem ser encaixados em arcos de no máximo  
90° (preferencialmente de 45°) e raio >80 mm (>3 polegadas); 
preferencialmente >100 mm (>4 polegadas).

• A disposição deve levar em consideração quaisquer mudanças 
no comprimento dos tubos causadas pela expansão térmica 
ou vibrações.

• Os tubos devem ser presos com abraçadeiras em intervalos 
regulares. Acessórios e conexões aparafusadas não devem 
ficar sujeitas à carga mecânica.

• O tanque deve ficar no mínimo 0,3 m (1 pé) e no máximo  
2,0 m (6 pés) acima do selo mecânico para assegurar que o 
efeito de termossifão possa ser iniciado. Uma menor distância 
é aceitável quando se usar uma bomba de circulação.

• O tubo de retorno do selo mecânico deve ser conduzido à 
conexão lateral do tanque. 

• Conexões de transbordamento e purga devem ser conectadas 
de acordo com a Seção 7.

Tubo de água de arrefecimento

Deve-se verificar e corrigir, quando necessário, a máxima pressão 
permita. Pode-se ajustar a vazão da água de arrefecimento. 
(Consulte o fabricante do selo quanto aos valores.)

Isolamento

O sistema de suporte da vedação é geralmente fornecido pelo 
fabricante sem qualquer isolamento. O operador deve verificar 
a necessidade de acrescentar isolamento ou outra proteção de 
acordo com as regulamentações legais. O isolamento deverá ser 
fornecido pelo cliente. Ao isolar o trocador de calor (se houver), 
deve-se cuidar para que as aberturas de limpeza sejam fornecidas 
com tampas de isolamento de fácil remoção.

Limpeza dos sistemas de abastecimento

Tubos e conexões aparafusadas devem ser limpos antes da 
montagem final (p.ex., com ar comprimido, benzeno ou álcool 
apropriado). O material de limpeza deve ser descartado de acordo 
com as especificações.

http://www.chesterton.com
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10.0  OPERAÇÃO INICIAL

O processo de flushing é necessário antes da instalação e 
comissionamento, para remover quaisquer detritos e materiais 
depositados no tanque. 

As bombas nunca devem operar a seco (devido ao risco de 
superaquecimento).

Todas as válvulas devem ser abertas antes do comissionamento 
do sistema.

Ao usar equipamento com corrente trifásica, deve-se ter o cuidado 
de ajustar o sentido de fluxo da corrente.

O material de flushing deve ser compatível com o líquido de 
vedação.

Para assegurar uma operação contínua, o operador deve 
realizar inspeções regulares com o auxílio de dispositivos de 
monitoramento. Cabe ao operador definir os intervalos de 
inspeções. Novos selos deverão ser usados quando o sistema 
voltar ao serviço após a desmontagem para fins de manutenção 
ou limpeza.

Plano 53A e Plano 52

1.  Instale o sistema em um local sem vibrações. Ele não 
deve ficar a mais de 2 m (6 pés) acima e , lateralmente, a 
mais de 1 metro (3 pés) do selo mecânico. Se o tanque de 
vedação possuir uma serpentina de refrigeração, consulte as 
informações da opção de serpentina de refrigeração no final 
da Seção 10 para obter mais informações sobre a partida.

2.  Conecte o tanque de vedação usando a mangueira à 
conexão de suprimento do selo (50) e de volta da conexão de 
retorno do selo (51). Certifique-se de que toda a tubulação é 
ascendente, sem arquear, curvas devem ser < 45° e possuir 
um raio superior a 100 mm (4 polegadas). Para informações 
adicionais sobre a montagem de tubos aletados (22), consulte 
a opção com tubos aletados ao final da Seção 10.

3.  Para remover o ar do selo durante o abastecimento, 
desconecte a mangueira de retorno do selo de volta ao tanque 
(13) a partir da entrada no tanque (11). Agora o ar no selo pode 
ser removido e o tempo de abastecimento é reduzido. Quando 
o fluido alcançar o topo da mangueira de retorno do selo, 
reconecte-a e prossiga para a próxima etapa.

4.  Abra o orifício de abastecimento (N3) e abasteça o tanque com 
o devido fluido amortecedor (óleo ou água). 

5.  Abasteça o tanque do selo até que se possa visualizar o nível. 
Recomenda-se abastecer abaixo da linha de abastecimento 
máxima (2).

MÁX.

MÍN.

Plano 53A

6.  Conecte o abastecimento de gás (isole o tubo de 
abastecimento e use gás inerte) à válvula de retenção  
(9) antes do regulador de pressão (8). O regulador de pressão 
possui uma pressão de entrada máxima de 20 bars (290 psi)  
e, dependendo da opção do regulador de pressão fornecida,  
a pressão de saída regulada pode ficar na faixa de 9 bars  
(125 psi) a 17 bars (250 psi).

7.  Feche o regulador de pressão girando o botão no sentido 
horário.

Ajuste da pressão de operação do sistema

8.  Abra o suprimento de nitrogênio e ajuste a pressão com o 
regulador de pressão (8). Girar a tampa no sentido horário 
aumenta a pressão; girá-la no sentido anti-horário reduz a 
pressão. Quando a pressão necessária estiver ajustada pelo 
regulador, pode-se fixar a pressão empurrando a tampa ou 
contraporca para baixo.

9.  O suprimento de gás deve permanecer conectado.

10. Verifique o sentido de fluxo do fluido amortecedor durante a 
partida inicial. Se o tubo esquentar, ele deverá ser conectado 
ao orifício de retorno do tanque. Caso contrário, o efeito de 
termossifão será interrompido. Se houver problemas com a 
circulação, troque os tubos no tanque de vedação.

Opção com serpentina de refrigeração

1.  Conecte o abastecimento de água de arrefecimento na entrada 
da bobina de refrigeração (N9) no tanque de vedação e a saída 
da bobina de refrigeração (N8) a um sistema de drenagem 
apropriado.

2.  Abra o abastecimento de água de arrefecimento.

Opção com tubos aletados

1.  Instalar o tubo aletado (se houver) no retorno do selo (51).

2.  Cabe ao usuário final conectar a tubulação existente do selo 
mecânico às conexões do tubo aletado (22).
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10.0  OPERAÇÃO INICIAL (continuação)

Esquema de instalação BSS/C - Plano 52

RESPIRO

V
6 LS

20

 OPCIONAL

ABASTECIMENTO

PI
15

PS
16

 OPCIONAL

DRENO

ÁGUA DE 
ARREFECIMENTO
ENTRADA 
E SAÍDA

 OPCIONAL

V
5

P
21

 OPCIONAL

22

TI
17

SELO

 OPCIONAL

 OPCIONAL

Esquema de instalação PSS/C - Plano 53A

LS
20

OPCIONAL

ABASTECIMENTO E RESPIRO

PI
15

PS
16

OPCIONAL

DRENO

ÁGUA 
DE ARREFECIMENTO
ENTRADA 
E SAÍDA

OPCIONAL

V
5

P
21

OPCIONAL

22

OPCIONAL

22

TI
17

SELO

OPCIONAL

OPCIONAL

SV
7

GÁS N²

PRV
8

CV
9

HP
18

OPCIONAL

LS
20

OPCIONAL

ABASTECIMENTO E RESPIRO

PI
15

PS
16

OPCIONAL

DRENO

ÁGUA 
DE ARREFECIMENTO
ENTRADA 
E SAÍDA

OPCIONAL

V
5

P
21

OPCIONAL

22

TI
17

SELO

OPCIONAL

OPCIONAL

SV
7

GÁS N²

PRV
8

CV
9

HP
18

OPCIONAL

http://www.chesterton.com


10

11.0 DESLIGAMENTO 

Antes de desligar a bomba de circulação (se houver), deve-se 
cuidar para que o abastecimento do tanque seja interrompido 
desligando o mesmo. Deve-se cuidar para que o tempo de 
parada da bomba seja suficientemente longo, pois os materiais 
de paredes quentes usados podem apresentar um aquecimento 
retardado e representar um risco para formação de bolhas e 
destruição do equipamento.

As válvulas devem ser sempre abertas e fechadas gradualmente 
para se evitar picos de pressão.

Abra o tanque apenas após ele ter resfriado e 
despressurizado. Isso se aplica a todos os elementos de 
vedação aos quais o tanque foi conectado.

Nota:

Dependendo do material usado há risco de congelamento quando 
as temperaturas caírem abaixo de 5 °C (41 °F). Nesses casos, o 
tanque do líquido de vedação deverá ser completamente drenado 
pelas conexões de drenagem fornecidas (N5) antes da retirada de 
operação.  
Isso é feito para evitar danos causados por geadas.

As válvulas de drenagem só podem ser removidas quando 
despressurizadas e o material tiver alcançado uma temperatura 
segura.  
Deve-se assegurar tempo adequado para o resfriamento.

Abra as válvulas de drenagem e deixe o material drenar pela 
conexão de drenagem (5).

Colete o material de acordo com os regulamentos da empresa 
e regulamentos locais, alertas de risco, e descarte de forma 
apropriada.

Esvazie o trocador de calor completamente.

Atenção:

Ao abrir componentes pressurizados, há um risco de que o 
parafuso de bloqueio seja ejetado com força e também riscos de 
queimaduras quando as temperaturas forem elevadas.

12.0 MANUTENÇÃO E DESCARTE

Devem-se observar os padrões e regulamentos locais. 

Quando devidamente instalados e operados, os sistemas de 
líquidos de vedação quase não exigem manutenção. O líquido de 
barreira ou vedação deve estar sempre disponível em quantidades 
adequadas.

Intervalos de manutenção 

Diariamente
• Inspecione e anote a pressão do sistema

• Procure por sinais de vazamentos do selo, sistema e tubos.

• Verifique o nível/temperatura do líquido de vedação e ajuste 
quando necessário.

• Verifique a temperatura e vazão do material de resfriamento.

• Verifique todos os sinais de alarme. Tome as medidas 
necessárias.

Mensalmente
• Todos os filtros (se houver) devem ser inspecionados e 

trocados quando estiverem sujos ou obstruídos.

• A descoloração do líquido de vedação ou contaminação do 
filtro pode indicar a presença de vazamentos do selo mecânico 
interno e deve ser investigada imediatamente. 

A cada 5 anos
• Recomenda-se fazer a inspeção completa (interna e externa) 

do tanque e de todos os componentes do sistema a cada 
cinco anos.

Limpeza
Os intervalos de limpeza do sistema do líquido de vedação 
dependem da localização e do material usado no sistema. 

A limpeza pode ser feita:

• Mecanicamente usando-se uma escova de náilon.

• Limpeza de alta pressão de cada tubo individual utilizando-se 
bocais especiais e água

• Limpeza química de todo o espaço no lado da tubulação. O 
líquido usado não deve conter cloretos. Recomenda-se que a 
limpeza química seja feita por uma empresa especializada.

O líquido utilizado para o enxágue do tanque deve ser descartado 
corretamente. O material de enxágue deve ser compatível com o 
da vedação. A limpeza externa não é absolutamente necessária, 
mas é uma boa prática de manutenção.

Ao utilizar os sistemas de líquido de vedação em áreas estéreis, 
devem-se observar as temperaturas e tempos necessários para a 
esterilização, que devem ser estabelecidos pelo operador.
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12.0 MANUTENÇÃO E DESCARTE 
(continuação)

 
Nota:

Deve-se usar uma escova de nylon ou de aço inoxidável para 
a limpeza de tubos e tanques de aço inoxidável. O uso de uma 
escova de aço comum resultará em corrosão.

Panes
O tanque e equipamento de monitoramento devem ser 
inspecionados após quaisquer panes. Componentes defeituosos 
e aqueles que não estão mais funcionais devem ser removidos, 
reparados ou trocados.

 
Reparos

Todos os reparos devem ser feitos por uma equipe especializada. 
Peças de reposição originais devem ser usadas para garantir uma 
operação correta.

Não é permitida a soldagem ou aquecimento do tanque por outros 
motivos, assim como trabalhos que poderiam resultar na redução 
da espessura da parede do tanque.

Descarte
Deve-se observar o procedimento abaixo para o descarte 
adequado:

Retirar o sistema do líquido de vedação de serviço.

Drenar os líquidos do tanque, tubos e componentes, e  
descartá-los corretamente. O mesmo se aplica a panos  
de limpeza e elementos aglutinantes contaminados.

Remover e descartar cabos e equipamentos de comutação como 
lixo eletrônico.

Todas as peças plásticas devem ser descartadas separadamente.

Materiais de aço e alumínio são geralmente entregues a uma 
empresa especializada no descarte desses materiais.

13.0 VAZAMENTO DO SISTEMA 

Observar o procedimento abaixo:

1. Identifique o vazamento

2. Retire o sistema de serviço, conforme detalhado na  
Seção 11.

3. Aguarde até que o sistema fique despressurizado e aperte 
as conexões. Se o vazamento persistir, o selante deve ser 
trocado. As roscas devem ser limpas minuciosamente após 
a remoção do selante antigo. Inspecione as roscas quanto a 
danos e repare ou troque-as de acordo com estas instruções.

4. Aplicar novo selante nas roscas e apertar as conexões 
rosqueadas. Quando a conexão possuir diversos parafusos, 
deve-se ter o cuidado de instalá-los em um padrão cruzado e 
apertá-los de maneira uniforme.

14.0 ATEX 

Antes do comissionamento, o operador deve inspecionar os 
componentes usados quando à sua adequação para zonas 
EX, tipo de proteção contra ignição e nível de proteção dos 
equipamentos (EPL). 

Certifique-se de que a temperatura de ignição do líquido  
de vedação ou material de transferência está, no mínimo,  
50 °C (90 °F) acima da temperatura máxima permitida para a 
superfície da bomba.

Todas as partes condutoras de um dispositivo devem ser 
conectadas de forma que não haja uma diferença de potencial 
perigosa entre elas. Se houver a possibilidade de que os 
componentes metálicos isolados fiquem carregados e, dessa 
forma, agir como uma fonte de ignição, deverão ser fornecidas 
conexões de aterramento. A resistência de aterramento não deve 
exceder 106 ohms.

http://www.chesterton.com
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15.0 VISÃO GERAL DOS ITENS E LISTA DE COMPONENTES

BSS Plano 52 com serpentina de refrigeração

Pos
içã

o:

Plan
o 

52
 B

SSC/B
SS

Plan
o 

53
A P

SSC/P
SS

Des
cr

içã
o 

1 X X Tanque de vedação
2 X X Visor
3 X X Placa de identificação
4 X X Suporte de montagem
5 X X Válvula de drenagem NPT de 1/2"
6 X — Válvula de admissão/respiro NPT de 1/2"
7 — X Válvula de segurança
8 — X Regulador de pressão com manômetro
9 — X Válvula de retenção

10 X X Conexão reta NPT de 1/2", tubo de pressão de 1/2"
11 X X Cotovelo NPT de 1/2", tubo de pressão de 1/2"

13 X X Tubo de 1/2" de diâmetro
14 X X Bujão NPT de 2"
15 X O Manômetro
16 O O Pressostato
17 O O Termômetro
18 — O Unidade da bomba manual
19 O O Válvula de reabastecimento na posição 18 incluída
20 O O Chave de nível
21 O O Bomba de circulação
22 O O Kit de tubos aletados

50 X X Conexão reta NPT de 1/2", tubo de pressão de 1/2"
51 X X Conexão reta NPT de 1/2", tubo de pressão de 1/2" 

N1 X X Bocal da chave de nível NPT de 2" com bujão 
N2 X X Entrada de N2 NPT de 1/2"

N3 X X
Bocal do indicador de abastecimento/pressão NPT 
de 1/2" 

N4 X X Conexão de retorno do selo NPT de 1/2"
N5 X X Dreno NPT de 1/2"
N6 X X Conexão de abastecimento do selo NPT de 1/2"
N7 — X Reabastecimento NPT de 1/8"
N8 X X Saída da água de arrefecimento NPT de 1/2"

N9 — X Entrada da água de arrefecimento NPT de 1/2"

X = Standard / O = Opcional

PSS Plano 53A com serpentina de refrigeração

Selo

Selo

AR/N2
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