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         O tema da eficiência energética vem ganhando cada vez mais importância no 

cenário industrial. A competividade, a escassez de recursos hídricos e o cenário de crise 

econômica estão fazendo com que indústrias busquem a otimização de suas operações, o 

que fatalmente passa pela diminuição do consumo de energia elétrica. No Brasil, a 

questão torna-se crítica, pois a média de idade do parque industrial é de quase vinte anos. 

Consequentemente, a quantidade de equipamentos ultrapassados e superdimensionados é 

grande, possibilitando uma significativa economia energética com a adequação ou 

substituição desses equipamentos.  

          O objetivo deste trabalho é o dimensionamento e a seleção de uma bomba 

industrial para transferência de butadieno para queima nas caldeiras de uma planta 

petroquímica. A bomba selecionada substituirá a bomba que atualmente realiza a 

transferência, a qual encontra-se superdimensionada para tal serviço. Além disso, será 

estimada a economia de energia alcançada com a substituição. 
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          The topic of energy efficiency has been gaining increasing importance in the 

industrial scenario. Competitiveness, scarcity of water resources and the scenario of 

economic crisis are causing industries to seek the optimization of their operations, which 

inevitably involves the reduction of electricity consumption. In Brazil, the issue becomes 

critical, since the average age of the industrial park is almost twenty years. Consequently, 

the quantity of outdated and oversized equipment is large, allowing significant energy 

savings with the adequacy or replacement of such equipment. 

          The objective of this study is the sizing and selection of an industrial pump for the 

transfer of butadiene to the boilers of a petrochemical plant. The pump selected will 

replace the pump that is currently performing the transfer, which is oversized. In addition, 

the energy savings achieved with the replacement will be estimated. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

           O tema da eficiência energética ganhou bastante destaque no Brasil nos últimos 

anos, entretanto programas governamentais relacionados ao tema têm concentrando 

seus esforços quase que exclusivamente no setor comercial e residencial, como as 

iniciativas do selo PROCEL e da etiqueta nacional de conservação de energia. O setor 

industrial ainda carece de esforços concentrados e programas mais abrangentes e 

efetivos de estímulos à eficiência energética, sendo assim um dos setores da economia 

com maior potencial de otimização na utilização de tal recurso.  

          Segundo o Balanço Energético Nacional – 2016 [4], divulgado pelo Ministério de 

Minas e Energia, o setor industrial foi responsável por 37,61% do consumo de energia 

elétrica do Brasil no ano de 2015, consolidando-se como o setor econômico que mais 

consome, já os setores residencial e comercial, que têm recebido maior prioridade nas 

políticas governamentais, responderam respectivamente por 25,12% e 17,48% do total 

do consumo, os setores energético, público, agropecuário e de transportes foram 

responsáveis pelo consumo dos 19,79% restantes. Diante dos números, fica evidente a 

importância do setor industrial para que se alcance resultados expressivos em programas 

de incentivo à eficiência energética.  

 

Consumo Energia Elétrica no Brasil - 2015 
SETOR PARTICIPAÇÃO 

Industrial 37,61% 

Residencial 25,12% 

Comercial 17,48% 

Público 8,16% 

Energético 6,10% 

Agropecuário 5,14% 

Transporte 0,39% 
 

Tabela 1.1 – Participação Por Setor no Consumo de Energia Elétrica no Brasil em 2015 

 

 

          Para ilustrar o atual cenário brasileiro no que se refere à eficiência energética na 

indústria, pode-se citar o relatório "The 2016 International Energy Efficiency 

Scorecard" do ACEEE (American Council for an Energy-Efficient Economy) [5]. O 

relatório apresenta um ranking que classifica os países quanto à eficiência energética, 

utilizando uma escala de 100 pontos possíveis em 27 categorias, estas divididas em 
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quatro grupos: esforços nacionais (legislações e políticas), construções, indústria e 

transporte. 

          Neste relatório, considerando-se a categoria indústria, o Brasil figura na 20º 

posição dentre os 23 países pesquisados, com uma pontuação de seis em vinte e cinco 

possíveis. Em comparação com o relatório anterior, emitido em 2014 [5], houve uma 

pequena evolução, na categoria indústria, o Brasil figurava na última posição dentre os 

16 países pesquisados, com uma pontuação de dois em vinte e cinco possíveis. Vale 

citar que no ranking geral, que envolve todas as categorias, o Brasil também não vai 

bem, tendo ocupado a 15ª posição dentre os 16 países pesquisados em 2014 e a 22ª 

posição dentre os 23 países pesquisados em 2016. 

          Nesse cenário, os motores elétricos aparecem como um dos maiores vilões no que 

se refere ao consumo de energia elétrica, pois em grande parte são antigos, com 

coeficientes de rendimento muito baixos ou estão superdimensionados para o serviço 

que executam. Apesar da existência da portaria nº 553 de 08 de dezembro de 2005 [6], 

que regulamenta o rendimento mínimo de motores elétricos, as exigências não 

abrangem os equipamentos já instalados e sem previsão de substituição. Associado ao 

fato do parque industrial nacional ter em média 17 anos [7].  

          Diante dos dados, fica evidente a constatação de que ainda há muito a evoluir. É 

indispensável um plano nacional unificado voltado ao incentivo à eficiência energética 

no setor industrial. Além disso, num cenário cada vez mais competitivo, de instabilidade 

política, desaceleração econômica e incertezas sobre a disponibilidade de recursos 

hídricos, é de fundamental importância que as indústrias, mesmo que paulatinamente, se 

conscientizem da crescente importância do tema e adotem práticas que estejam 

alinhadas a ele.  
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2. OBJETIVO E ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO  

 

          O objetivo deste trabalho é o dimensionamento e a seleção de uma bomba 

industrial para a realização da transferência de butadieno rejeito para a queima nas 

caldeiras de uma planta petroquímica. Além disso, o escopo do trabalho também 

inclui a análise de catálogos de fornecedores e a seleção da bomba que melhor atenda 

o serviço proposto, levando-se em conta os parâmetros considerados. A bomba 

selecionada substituirá a bomba existente atualmente, a qual encontra-se 

superdimensionada, ocasionando um consumo de energia elétrica desnecessário. Ao 

final, será feito um balanço comparativo entre a bomba selecionada no presente 

trabalho e a bomba instalada atualmente, estimando-se a economia em energia 

elétrica anualmente alcançada com a substituição. 

         A sequência para a seleção da bomba será exposta nos próximos capítulos. 

No capítulo 3 é feita uma breve introdução sobre a borracha sintética e seu processo 

de fabricação. No capítulo 4 é feita a exposição e o detalhamento da base teórica 

utilizada como ferramenta para os cálculos que seguem nos capítulos posteriores. O 

capítulo 5 detalha o serviço para o qual a bomba será dimensionada, assim como as 

premissas consideradas e os desafios envolvidos. No capítulo 6 são apresentados os 

cálculos necessários ao dimensionamento da bomba. Após isso, o raciocínio adotado 

no processo de seleção da bomba mais adequada ao serviço e os critérios utilizados 

são apresentados no capítulo 7. O capítulo 8 é dedicado ao sistema de selagem da 

bomba selecionada, aspecto que demanda bastante atenção em virtude da necessidade 

de estanqueidade da bomba devido à natureza cancerígena do fluido bombeado. 

Concluída a seleção da bomba e do sistema de selagem, o capítulo 9 apresenta uma 

análise de eficiência energética por meio da comparação da bomba selecionada com a 

bomba instalada atualmente fornecendo uma estimativa de economia de energia 

alcançada com a substituição. Por fim, o capítulo 10 apresenta as conclusões do 

trabalho. 
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3.  BORRACHA SINTÉTICA 

3.1   HISTÓRICO 

          A importância que ganhou a indústria da borracha desde seu surgimento e o 

papel decisivo que assumiu no desenvolvimento da civilização moderna, despertou o 

interesse pela descoberta da sua composição química e, depois, pela síntese. A 

indústria de pneus via nas pesquisas a possibilidade de se independer das plantações 

mundiais de borracha natural.  

          O declínio da produção de borracha natural no Brasil coincide com o período 

da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e com a necessidade de se obter produto 

mais barato, com suprimento mais seguro para a fabricação de pneus. A pressão 

decorrente da tomada das plantações asiáticas pelos japoneses levou ao 

desenvolvimento de uma borracha que, embora de estrutura diferente da borracha 

natural, satisfazia extraordinariamente a alta demanda requerida pelas tropas na 

época. 

           Foi assim que surgiu a GR-S, Buna S, Hycar OS ou SBR, um copolímero de 

estireno e butadieno. Foi o marco inicial do grande desenvolvimento da indústria de 

borrachas sintéticas. O produto desenvolvido era facilmente vulcanizável e acabou se 

transformando no carro-chefe da indústria da borracha mundial, apesar de suas 

propriedades não corresponderem a todas as qualidades da borracha natural. Mas o 

custo e as características principais foram determinantes para que se tornasse 

concorrente imbatível. Apesar da borracha sintética já ser conhecida desde 1875, sua 

produção até este momento era cara e inexpressiva.  

          Um episódio histórico importante, durante a Segunda Guerra Mundial, foi de 

fundamental importância para o crescimento expressivo da indústria da borracha 

sintética. Na manhã do dia 7 de dezembro de 1941 os Estados Unidos entraram na 

guerra. Três meses após o ataque a Pearl Harbor, os japoneses, desesperados para 

controlar a produção de borracha natural, assim como os aliados, tomaram a Malásia 

e as Índias Orientais holandesas. Assumiram o controle de 95% do suprimento 

mundial do produto e mergulharam os EUA em uma crise.  

          Cada tanque Sherman continha 20 toneladas de aço e meia tonelada de 

borracha. Cada navio de guerra era constituído de 20 mil partes de borracha. A 

borracha era usada para recapear cada centímetro de fio em todas as fábricas, lares, 

escritórios e instalações militares na América. Não havia alternativa sintética. 
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Levando-se em conta todas as fontes possíveis, a nação havia estoques para cerca de 

um ano, mantido os níveis normais de consumo. Essa reserva tinha ainda de alimentar 

a maior e mais crítica indústria em fase de expansão da história mundial: a indústria 

bélica.  

         A resposta de Washington foi rápida. Quatro dias depois de Pearl Harbor, o uso 

da borracha em qualquer produto não essencial para a guerra foi proibido. O limite de 

velocidade nas estradas americanas caiu para 35 milhas por hora (56 km/h), para 

diminuir o desgaste dos pneus em todo o país. As raspas de borracha eram vendidas a 

um penny ou mais por libra peso em mais de 400 mil depósitos em todo o país. 

          Nessas circunstâncias, foi emitida uma ordem a todos os químicos e 

engenheiros para que desenvolvessem uma indústria de borracha sintética. Em 1941, 

a produção total de borracha sintética era de pouco mais de oito mil toneladas, 

principalmente produtos que não serviam para a fabricação de pneus.  

          A indústria americana nunca havia sido convocada a assumir tarefa como essa. 

Conseguir tanto em tão pouco tempo. Os engenheiros tinham dois anos para alcançar 

a meta. Se o programa da borracha sintética não obtivesse êxito, a capacidade dos 

americanos para prosseguir na guerra estaria ameaçada. O esforço americano ajudaria 

a disseminar a borracha sintética nos mercados mundiais, inclusive no Brasil, que 

após a Guerra tratava de consolidar o seu parque industrial. [8] 
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3.2   INDÚSTRIA 

           A indústria da borracha compreende dois subsetores principais: indústria 

pesada, composta pelos pneumáticos, e indústria leve, que inclui os artefatos de 

borracha. Este último divide-se em diversos segmentos, tais como: componentes para 

autopeças, componentes de eletrodomésticos, componentes para calçados, 

revestimentos de pisos, adesivos dentre outros. Porém o grande movimentador da 

indústria da borracha no mundo é a indústria de pneus, representando atualmente mais 

da metade do consumo mundial de borracha. 

          Nas [Figuras 3.1, 3.2 e 3.3] são apresentados os números do consumo e da 

produção de borracha no mundo, nos últimos três anos, a produção dividia por regiões, 

onde EMEA representa Europa, Oriente Médio e África, e a demanda mundial de 

borracha para a indústria de pneus. 

 

 
Figura 3.1 - Produção e Consumo de Borracha Sintética no Mundo [9]. 
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Figura 3.2 - Produção de Borracha Sintética Por Região [9] 

 
Figura 3.3 - Demanda Mundial  de Borracha Para a Indústria de Pneus. 

 

          O Brasil é o maior fabricante de borracha sintética da América Latina, 

respondendo por aproximadamente 3% da produção mundial. Sua produção foi 

iniciada em 1962, com matéria-prima fornecida pela refinaria Duque de Caxias, no 

estado do Rio de Janeiro, e ficou a cargo de uma subsidiária da Petrobrás, a Fabor, 

hoje privatizada com o nome de ARLANXEO,  multinacional com sede na Holanda. 

          Atualmente, 40% da produção nacional de borracha sintética é exportada e 40% 

do consumo interno provém de importação. Abaixo [Figura 3.4] o esquema atual da 

indústria da borracha sintética no Brasil.  

 

 
Figura 3.4 – Esquema da Indústria da Borracha Sintética no Brasil. 
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3.3   PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

 

Figura 3.5 – Processo de Fabricação da Borracha SBR 
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          A fabricação da SBR (styrene-butadiene rubber) envolve a reação em meio 

aquoso do butadieno com o estireno na presença de sabões e eletrólitos. O processo de 

iniciação da reação é por mecanismo de oxiredução, onde os radicais livres são 

gerados no meio de reação e o polímero aumenta gradualmente seu tamanho. O meio 

de emulsão tem a concentração de sabão necessária para formar micelas que são os 

centros ativos onde os monômeros se difundirão. O nível de conversão aumenta para o 

limite definido pela injeção do inibidor, o que interrompe a reação. Um agente de 

transferência de cadeia do tipo mercaptano faz o ajuste do peso molecular médio do 

polímero. As puridades de butadieno e estireno são ajustadas antes do passo de 

polimerização. No caso do Butadieno, a remoção de seu inibidor de p-TBC (terc-

butilcatecol) também é feita. 

        Fisicamente, a polimerização é feita em reatores dispostos em série. Os fluxos de 

butadieno, estireno, ativador, oxidante, modificador, água desmineralizada, e 

emulsionante são contínuos no início da cadeia do reator. O inibidor é injetado 

continuamente no final da corrente. À medida que ocorre a polimerização, ocorre uma 

forte geração de calor. Como o controle da temperatura durante o processo é de 

importância essencial para a qualidade do polímero, é necessário remover o calor 

gerado, o que é feito através de trocadores de calor internos aos reatores e 

refrigerados por amônia. 

           O produto obtido da polimerização denomina-se látex e contém monômeros 

que não reagiram. O látex é então enviado para a recuperação de monômeros em que 

o butadieno inicialmente não reagido será removido em vasos flash, onde uma menor 

pressão promoverá a expansão do butadieno na fase de vapor do látex para a fase de 

compressão e condensação. O butadieno recuperado, denominado butadieno reciclo, é 

então enviado a tanques de armazenamento para retornar novamente à polimerização 

misturado ao butadieno puro. O látex dos vasos "flash" é alimentado ao sistema de 

remoção de estireno onde o látex entra em contato (contracorrente) com vapor de 

baixa pressão nas colunas de separação. Tais colunas internamente possuem placas 

perfuradas que permitem que o vapor borbulhe (para cima) na lâmina de látex em 

cada uma das placas. No final destas colunas, o teor residual de estireno é verificado 

quanto à eficácia e o látex é enviado para armazenamento. No topo, o vapor e o 

estireno são enviados para o estágio de condensação e decantação, onde após a 

separação de fases, o estireno recuperado, denominado estireno reciclo, é enviado 

para o ajuste da pureza e depois de volta à polimerização. 
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          A próxima etapa consiste em transformação do látex em produto final. Após o 

armazenamento do látex, o lote de fabricação (batelada) é preparado na fase de 

mistura. Nesta etapa, o óleo de extensão é adicionado ao polímero. 

          Na etapa de coagulação, o látex recebe antioxidante e é enviado ao trem de 

coagulação. O ácido sulfúrico e o coagulante são adicionados continuamente no 

tanque de coagulação e proporcionam instabilidade da emulsão e são obtidas 

migalhas de borracha. Após a agitação, o tanque de coagulação transborda por 

gravidade para o tanque traseiro (tanque de conversão) e depois para o tanque de 

lavagem, completando o passo de coagulação. O desperdício líquido gerado, 

denominado licor-mãe, é coletado no estágio de peneiração e é parcialmente 

recirculado para o tanque de coagulação, outra parte é enviada para uma área de 

tratamento de efluentes. As migalhas de borracha são enviadas para o estágio de 

desidratação e desintegração. 

        No estágio de secagem, as migalhas de borracha passam por grandes secadores, 

reduzindo o teor de umidade de acordo com a adequação do cliente. Eles consistem 

em esteiras onde a borracha é gradualmente seca. Em cada uma das zonas de 

secagem, o controle de temperatura é realizado. O ar úmido exausto é enviado para a 

atmosfera. 

        Após a secagem, a borracha é transportada para a fase de pressão para obter 

fardos compactados, que passam por um detector de metais, são envolvidos com 

película de polietileno, identificados e pesados. Então os fardos são enviados por 

robôs para caixas de metal que são contadas e enviadas para o armazém final. 
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4.   CONCEITOS GERAIS 

 

4.1   FUNDAMENTOS DE MECÂNICA DOS FLUIDOS 

 

         Para que as bombas hidráulicas possam ser dimensionadas, é fundamental o 

conhecimento de algumas propriedades dos fluidos, dos sistemas hidráulicos e das 

bombas. Essas propriedades serão apresentadas no presente capítulo. 

 

4.1.1   Propriedade dos Fluidos 

 

4.1.1.1  Massa Específica (ρ) 

          Massa específica de uma substância é a quantidade de massa que ocupa uma 

unidade de volume. Neste trabalho sua unidade será a do SI, ou seja, Kg/m³. 

 

                                                                 � = �
�

                                                          (1) 

 

4.1.1.2   Peso Específico (�) 

          Peso específico de uma substância representa a razão entre o seu peso e a 

unidade de volume.  Sua unidade no SI é N/m³ 

 

                                                 	γ = 	ρ	. g                                                         (2) 

 

Onde g representa a aceleração da gravidade local. Neste trabalho o valor adotado 

para g será de 9,81 m/s².  

 

4.1.1.3  Densidade (d) 

          Representa a razão entre a massa específica de uma determinada substância e a 

massa específica de uma substância de referência que é, em geral, para fluidos, a água 

em condição padrão. É uma grandeza adimensional. 

 

d = �� !"#$

�á&!'
                                                       (3) 
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4.1.1.4   Viscosidade Absoluta ou Dinâmica (µ)   

          Viscosidade é a resistência que um fluido oferece ao escoamento. Ela pode ser 

definida como o atrito interno resultante do movimento de uma camada de fluido em 

relação a outra 

 

4.1.1.5   Pressão de Vapor (Pv) 

          Para uma determinada temperatura, só existe um valor de pressão na qual 

existem simultaneamente as fases líquido e vapor. Essa pressão é denominada pressão 

de vapor. [1]  

           

 

4.1.2   Escoamentos em Tubulações 

 

4.1.2.1   Escoamento Laminar e Escoamento Turbulento 

          O escoamento dos líquidos em uma tubulação pode se dar de duas maneiras 

diferentes, chamadas escoamento laminar e escoamento turbulento. No escoamento 

laminar, todos os filetes líquidos são paralelos entre si, em as velocidades em cada 

ponto são invariáveis em direção e em grandeza. No escoamento turbulento, as 

partículas líquidas movem-se em todas as direções, com velocidades variáveis em 

direção e em grandeza de um ponto para o outro, e no mesmo ponto, de um instante 

para o outro.  

          

4.1.2.1   Número de Reynolds (Re) 

          A previsão do tipo de escoamento que se terá em determinada tubulação é feita 

pelo cálculo do número de Reynolds, que é uma quantidade adimensional dada pela 

seguinte expressão: 

 

                                              () = 	 *.�.+
,

                                                   (4) 

 

Onde: 

ρ -  Massa Específica do Fluido [Kg/m3] 

V - Velocidade do Escoamento [m/s] 
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D - Diâmetro da Tubulação [m] 

μ - Viscosidade Absoluta do Fluido [Pa.s] 

           

          Quando o número de Reynolds (Re) for menor que 2000 o escoamento é 

considerado laminar, quando for maior do que 4000 o escoamento é considerado 

turbulento. Para valores compreendidos entre 2000 e 4000 o regime será instável, não 

se podendo prever com certeza seu comportamento. Como Re é adimensional, o seu 

valor numérico será o mesmo, para as mesmas circunstâncias, independentemente do 

sistema de unidades adotado. 

 

4.1.2.2   Teorema de Bernoulli  

          Teorema de Bernoulli descreve o comportamento de um fluido movendo-se ao 

longo de uma linha de corrente e traduz para os fluidos o princípio da conservação da 

energia. 

          O teorema expressa que em um fluido ideal (sem viscosidade nem atrito) em 

regime de circulação por um conduto fechado, a energia total do fluido permanece 

constante ao longo de seu percurso, ou seja: 

 

                          
01

*
	+ 	 	�1

3

4
+ 	5. 67 	= 		03

*
	+ 	 	�3

3

4
+ 	5. 68                              (5) 

 

ou 

 

                         
01

4
	+ 	 		�1

3

8.9
	+ 	67 		= 		03

4
	+ 	 		�3

3

8.9
	+ 	68                                   (6) 

 

 

          Contudo, nas equações acima foi considerada a hipótese de o fluido ser 

perfeito, não levando em conta, portanto, a perda de energia devido ao trabalho de 

atrito, viscosidade e turbulência. Torna-se então necessária uma adaptação da 

equação, para que possa ser utilizada para líquidos reais. Essa adaptação é feita 

introduzindo-se o termo hf, que representará essa perda, tomando a equação a 

seguinte forma: 
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01

4
	+ 	 		�1

3

8.9
	+ 	67 		= 		03

4
	+ 	 		�3

3

8.9
	+ 	68 + ℎ�                              (7) 

 

 

4.1.2.3   Perda de Carga (hf)  

          A perda de carga representa a energia por unidade de peso perdida no trecho de 

tubulação em estudo. Essa perda pode ser dividida em duas parcelas, a perda de carga 

normal (hfn) e perda de carga localizada (hfl), ou seja: 

 

                                                       ℎ� = ℎ� +	ℎ�:                                                  (8) 

 

� Perda de Carga Normal (hfn) 

       A perda de carga normal é a perda decorrente do efeito de atrito entre o fluido e os 

trechos retos da tubulação e pode ser calculada pela fórmula de Darcy-Weisbach: 

 

                                                  ℎ� = �. ;.�²
+.8.9

                                                       (9)  

 
Onde: 

� - Coeficiente de Atrito 

L	- Comprimento do Tubo [m] 

D - Diâmetro da Tubulação [m] 

V - Velocidade do Escoamento [m/s] 

g - Aceleração da Gravidade [m/s²] 

 

          Para escoamentos laminares o coeficiente de atrito f pode ser obtido diretamente 

a partir de: 

 

                                                       � = >?
@A

                                                         (10) 

 

          Para escoamentos turbulentos, o método adotado por este trabalho para o cálculo 

do coeficiente de atrito f será o ábaco de Moody [figura 4.1], onde, conhecendo-se a 
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rugosidade do tubo (ε), seu diâmetro (D) e o número de Reynolds (Re), pode-se 

determinar o coeficiente de atrito. A razão entre rugosidade e diâmetro da tubulação 

(ε/D) é denominada rugosidade relativa. 

 

 
                                         Tabela 4.1 - Rugosidade Absoluta dos Materiais 

 

 
Figura 4.1 - Ábaco de Moody 
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� Perda de Carga Localizada (hfl) 

       A perda de carga localizada representa a parcela da perda de carga total decorrente 

da passagem do fluxo por acidentes na tubulação (válvulas, joelhos, derivações, etc). 

Pode ser obtida de duas formas, descritas a seguir: 

 

- Método Direto 

          Nesse método, a perda de carga localizada é determinada através da 

seguinte fórmula: 

 

                                       ℎ�: = B	 		�²
8	9

                                                       (11) 

 

Onde: 

K	- Coeficiente Experimental Tabelado Para Cada Tipo de Acidente; 

V	- Velocidade do Escoamento [m/s]; 

g - Aceleração da Gravidade [m/s²]. 

 

- Método do Comprimento Equivalente 

          Nesse método, o comprimento equivalente de cada acessório representa o 

comprimento de um trecho reto de tubulação que provocaria, nas mesmas 

condições de escoamento, exatamente a mesma perda de carga provocada pelo 

acidente. Com isso, os comprimentos equivalentes dos vários acessórios podem 

ser somados resultando em um comprimento equivalente total, que por sua vez 

pode ser somado ao comprimento real da tubulação para a obtenção da perda 

de carga total, ou seja: 

 

																																DEFEG: = DHAEF +	∑ DAJ
JK
JK7 																																					(12) 

       

    Onde o termo no somatório representa os vários comprimentos equivalentes 

dos acidentes e acessórios do sistema considerado. 

          O método utilizado neste trabalho para a determinação da perda de carga 

será o método do comprimento equivalente, cujos valores podem ser obtidos 

das tabelas apresentadas a seguir [Tabela 4.2] a [Tabela 4.5]: 



 

17  

 
           Tabela 4.2 - Comprimento Equivalente de Entradas e Saídas [1] 

 

 
Tabela 4.3 - Comprimento Equivalente de Joelhos e Tês [1] 

 

 



 

18  

 
                      Tabela 4.4 - Comprimento Equivalente de Válvulas [1] 

 

 
                   Tabela 4.5 - Comprimento Equivalente de Reduções e Expansões [1] 
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4.2   PROPRIEDADES DE UM SISTEMA HIDRÁULICO 

 

4.2.1  Conceitos Fundamentais 

        

4.2.1.1   Altura Manométrica de Sucção (hs)   

 

         É a energia já disponível no fluido ao passar pelo flange de sucção da bomba. É 

função da altura do nível do reservatório de sucção em relação ao flange de sucção, da 

pressão manométrica no reservatório de sucção, do peso específico do fluido e das 

perdas de cargas na linha que liga o reservatório ao flange de sucção da bomba. 

          Pode ser calculada através do teorema de Bernoulli, considerando-se a 

velocidade nula na superfície livre do reservatório de sucção, ou seja: 

 

                                          ℎ� = 6� + 0L

4
	M ℎ��	                                                (13) 

 

Onde: 
 
Zs - Altura Estática de Sucção;  

Ps - Pressão Manométrica no Reservatório de Sucção;  

�  - Peso Específico do Fluido;  

hfs - Perda de Carga na Linha de Sucção. 

 

 
                                                  Figura 4.2 – Linha de Sucção de Uma Bomba [1] 
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4.2.1.2  Altura Manométrica de Descarga (hd) 

 

          É quantidade de energia que o fluido deve ter no flange de descarga da bomba 

para que atinja o reservatório de descarga. É função da altura do nível do reservatório 

de descarga em relação ao flange de descarga, da pressão manométrica no reservatório 

de descarga, do peso específico do fluido e das perdas de cargas na linha que liga o 

flange de descarga da bomba ao reservatório de descarga. 

          Pode ser calculada através do teorema de Bernoulli, considerando-se a 

velocidade nula na superfície livre do reservatório de descarga, ou seja: 

 

                                           ℎ� = 6� + 0R

4
	+ 	ℎ��	                                        (14) 

 
 
Onde: 
 
Zd	- Altura estática de Descarga;  

Pd - Pressão Manométrica no Reservatório de Descarga;  

�	 - Peso Específico do Fluido;  

hfd - Perda de Carga na Linha de Descarga. 

 

 

 
                                                 Figura 4.3 – Linha de Descarga de Uma Bomba [1] 
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4.2.1.3  Altura Manométrica Total do Sistema (H) 

 

          É a energia que deve ser fornecida ao fluido, a uma determinada vazão, para que 

o mesmo atinja o reservatório de descarga. Podemos considerar a altura manométrica 

total de um sistema como sendo a diferença entre a energia necessária para a realização 

do serviço e a energia já existente no fluido na sucção da bomba. Ou seja, a diferença 

entre a altura manométrica de descarga e a altura manométrica de sucção: 

 

                                           S = ℎ� M	ℎ�                                                          (15) 

 

 

 

Figura 4.4 - Esquema Hidráulico [1] 
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4.2.1.4   Curva Característica do Sistema 

          Denominamos curva característica do sistema a curva que relaciona a variação da 

altura manométrica total do sistema com diferentes vazões, ou seja, a energia total 

requerida pelo sistema em função da vazão. Desenvolvendo (13) e (14) em (15), temos: 

 

S = 	6� +
T�

�
	+ 	ℎ�� M	6� 	M 	

T�

�
	+	ℎ��		 

 

Rearranjando, temos: 

 

                          S =	0RU0L

4
		+ 	V6� M 6�W 		+ 	 Vℎ�� M ℎ��W                     (16) 

 

          Analisando a equação (16) percebe-se que o primeiro e o segundo termos do 

lado direito da equação são independentes da vazão, ou seja, serão fixos para 

diferentes vazões consideradas. Já o terceiro termo a direita da equação, é o termo 

relacionado à perda de carga, que naturalmente depende da velocidade de escoamento 

e consequentemente da vazão considerada.   

          O procedimento para a determinação da curva característica do sistema consiste 

em avaliar a altura manométrica total através da equação (16), para seis diferentes 

vazões, dentre elas a vazão nula e a vazão de operação, os quatro pontos restantes 

deverão estar dois acima e dois abaixo da vazão de operação. Os pontos encontrados 

serão os pontos sobre os quais a curva características do sistema será ajustada. 
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4.3   PROPRIEDADES GERAIS DAS BOMBAS 

 

4.3.1   DEFINIÇÃO 

 

          Bombas são máquinas que tem a finalidade de realizar o deslocamento de um 

líquido de um ponto a outro. Uma bomba transforma o trabalho mecânico recebido de 

uma fonte motora (motor ou turbina) em energia que, posteriormente, será transferida 

ao fluido sob a forma de energia de pressão (onde há um aumento da pressão do 

líquido) ou energia cinética (onde há um aumento da velocidade de escoamento do 

líquido). Alguns autores chamam-nas de máquinas operatrizes hidráulicas, já que 

realizam um trabalho específico ao deslocarem um líquido. O modo pelo qual é feita a 

transformação do trabalho em energia hidráulica e o recurso para cedê-la ao líquido 

aumentando sua pressão e/ou sua velocidade permitem classificar as bombas em dois 

grandes grupos: dinâmicas ou turbobombas e bombas de deslocamento positivo ou 

volumétricas. Abaixo, uma breve descrição do princípio de funcionamento de cada um 

dos tipos: 

 

4.3.2   TIPOS DE BOMBAS 

 

4.3.2.1   Turbobombas ou Dinâmicas 

 

          A energia fornecida ao fluido, nesse caso, é do tipo cinética, que é convertida em 

energia potencial (de pressão). Essa energia pode ter origem puramente centrífuga ou de 

arrasto, ou até mesmo uma combinação destas. A movimentação do fluido ocorre pela 

ação de forças que se desenvolvem na massa do fluido, em consequência do movimento 

rotacional de um eixo no qual é acoplado um rotor (impelidor). O rotor recebe o fluido 

pelo centro e o expulsa para a periferia – com o auxílio de pás (palhetas, hélices) de 

direcionamento. A distinção entre os diversos tipos de bombas dinâmicas ou 

turbobombas e feita fundamentalmente em função da forma como o impelidor cede 

energia ao fluido bem como pela orientação do fluido na saída do impelidor. São eles: 
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a) Bombas Centrífugas  

 

As bombas centrífugas são aquelas em que a energia fornecida ao líquido é 

primordialmente do tipo cinética, sendo posteriormente convertida em grande 

parte em energia de pressão. A energia cinética pode ter origem puramente 

centrífuga ou de arrasto, ou mesmo uma combinação das duas, dependendo da 

forma do impelidor. A conversão de grande parte da energia cinética em 

energia de pressão é realizada fazendo com que o fluido que sai do impelidor 

passe em um conduto de área crescente. [1] 

 

b) Bombas de Fluxo Axial 

 

A movimentação do fluido paralela ao eixo de rotação, onde a energia cinética 

é transmitida ao fluido por forças de arrasto. São, principalmente, em 

utilizadas em serviços de irrigação. 

 

c) Bombas de Fluxo Misto 

São bombas em que a energia fornecida ao fluido se dá parte devido à força 

centrífuga e parte devido à força de arrasto. 

 

d) Bombas Periféricas ou Regenerativas 

São bombas nas quais o fluido é arrastado através de um impelidor com 

palhetas na sua periferia, de tal forma que a energia cinética inicial é 

convertida em energia de pressão pela redução da velocidade na carcaça. 

 

 

4.3.2.2   Volumétricas ou de Deslocamento Positivo 

 

          Fornecem determinada quantidade de fluido a cada rotação ou ciclo. A 

movimentação do fluído é causada diretamente pela ação do órgão de impulsão da 

bomba que obriga o fluído a executar o mesmo movimento a que está sujeito este 

impulsor. Dá-se o nome de volumétrica porque o fluído, de forma sucessiva, ocupa e 

desocupa espaços no interior da bomba, com volumes conhecidos, sendo que o 

movimento geral deste fluído dá-se na mesma direção das forças a ele transmitidas, por 
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isso a chamamos de deslocamento positivo. São classificadas em alternativas e 

rotativas, conforme descrição abaixo: 

 

a) Bombas Alternativas 
 

 
 
Figura 4.5 – Principais tipos de bombas alternativas. (a) Bomba de Pistão; (b) Bomba de Êmbolo; (c) Bomba 

de Duplo Diafragma 
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            Nas bombas alternativas, o líquido recebe a ação das forças diretamente 

de um pistão ou êmbolo (pistão alongado) ou de uma membrana flexível 

(diafragma). Na [Figura 4.5] são mostrados os principais tipos de bombas 

alternativas. Abaixo, os princípios de funcionamento: 

 

• Bomba de Pistão 
 

          O órgão que produz o movimento do líquido é um pistão que se desloca, 

com movimento alternativo, dentro de um cilindro. No curso de aspiração, o 

movimento do pistão tende a produzir vácuo. A pressão do líquido no lado de 

aspiração faz com que a válvula de admissão se abra e o cilindro se encha, e 

enquanto isso ocorre, a válvula de recalque mantém-se fechada pela própria 

diferença de pressões. No curso de recalque, o pistão força o líquido, 

empurrando-o para fora do cilindro, através da válvula de recalque. Mantém-se, 

neste curso, fechada a válvula de admissão devido à diferença de pressão. 

Assim, pode-se observar que o movimento do líquido é efetivamente causado 

pelo movimento do pistão, sendo da mesma grandeza e tipo do movimento 

deste. 

 

• Bomba de Êmbolo 
 
         Difere da anterior somente pela forma do órgão movimentador. O êmbolo 

nada mais é que um "pistão alongado". Tem o mesmo princípio de 

funcionamento e as mesmas aplicações, só que suporta pressões mais elevadas. 

 

• Bomba de Membrana 
 

        Neste tipo de bomba o órgão que fornece a energia ao líquido é uma 

membrana acionada por uma haste com movimento alternativo. O movimento  

da membrana, em um sentido, diminui a pressão da câmara fazendo com que 

seja admitido um volume de líquido. 
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b) Bombas Rotativas 
 
 

 
Figura 4.6 - Exemplos de bombas rotativas. (a) Bomba de Engrenagens Externas; (b) Bomba de 

Engrenagens Internas; (c) Bomba Helicoidal; (d) Bomba de Palhetas Deslizantes; (e) Bomba de 

Lóbulos; (f) Bomba de tubo flexível ou de rolete. 
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          A denominação genérica de bomba rotativa designa uma série de bombas 

volumétricas comandadas por um movimento de rotação de seu dispositivo 

mecânico de impulsão, daí a origem do nome. O líquido recebe a ação das forças 

provenientes desse movimento de rotação que, através da energia de pressão, 

provocam seu escoamento. Na [Figura 4.6] são mostrados os principais tipos de 

bombas rotativas. Abaixo, os seus respectivos princípios de funcionamento: 

 

• Bomba de Engrenagens Externas 
 

          Consiste de duas rodas dentadas, trabalhando dentro de uma caixa com 

folgas muito pequenas em volta e dos lados das rodas. Com o movimento das 

engrenagens, o fluido aprisionado nos vazios entre os dentes e a carcaça, é 

empurrado pelos dentes e forçado a sair pelo lado oposto e assim 

sucessivamente. 

 

• Bomba de Engrenagens Internas 
 

           Possui uma roda dentada exterior presa a um eixo e uma roda dentada 

livre interna acionada pela externa. A cada rotação do eixo da bomba, uma 

determinada quantidade de líquido é conduzida ao interior da bomba, enchendo 

os espaços dos dentes da roda motora e da roda livre quando passa pela 

abertura de aspiração. O líquido é expelido dos espaços entre os dentes em 

direção à saída da bomba pelo engrenamento dos dentes numa posição 

intermediária entre a entrada e a saída. 

 

• Bomba de Lóbulos 
 

           As bombas de lóbulos possuem dois rotores, cada um com dois, três ou 

até quadro lóbulo. O movimento giratório desses lóbulos cria sucessivas 

câmeras que produzem a aspiração e a movimentação do produto sem que haja 

quebra das suas partículas. 
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• Bomba de Parafusos 
 
                    Constam de dois ou três parafusos helicoidais que têm movimento 

sincronizados através de engrenagens e equivalem teoricamente a uma bomba de 

pistão com curso infinito. O fluido é admitido pelas extremidades e, devido ao 

movimento de rotação e aos filetes dos parafusos, é empurrado para a parte central 

onde é descarregado. Os filetes dos parafusos não têm contato entre si.  

 

• Bomba de Tubo Flexível ou Rolete 
 

            Consiste de uma roda excêntrica, dotada em certos casos de dois ou três 

coletes diametralmente opostos, que comprime um tubo de borracha muito 

flexível e resistente. A passagem dos rolos comprimindo o tubo determina um 

escoamento pulsativo do fluido contido no tubo, razão pela qual é também 

conhecida como bomba peristáltica. O fluido passa ao longo do tubo sem 

contato com qualquer parte da bomba. 

 

• Bomba de Palhetas Deslizantes 
 

            Essas bombas apresentam um conjunto de palhetas constantemente 

ajustáveis montadas em um eixo excêntrico dentro de um compartimento 

fechado. Conforme o eixo se move ao redor da cobertura, as palhetas ajustam-

se constantemente para manter suas pontas em contato com a superfície interna 

da caixa. O fluido é introduzido no compartimento e é transportado em torno 

dele, nas palhetas do ponto de descarga, onde é forçado a sair. 
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4.3.3 DIFERENÇAS OPERACIONAIS ENTRE BOMBAS DINÂMICAS E                          

VOLUMÉTRICAS 

 

          Nas seções anteriores foram apresentados os princípios de funcionamento das 

bombas dinâmicas e volumétricas, ou seja, a maneira como a energia é transferida ao 

fluido de trabalho. A seguir, veremos as principais diferenças operacionais desses dois 

tipos de bombas. 

 

4.3.3.1   Curva Head vs. Vazão 

 

          Através da análise e comparação das curvas típicas de operação de bombas 

dinâmicas e volumétricas, percebe-se que as bombas dinâmicas apresentam 

interdependência entre esses dois parâmetros, ou seja, ao operarmos uma maior vazão, 

mantidas os outros parâmetros constantes, necessariamente teremos um head 

alcançado menor e vice-versa. Já nas bombas volumétricas, a vazão é quase constante 

independentemente da carga em determinada velocidade de rotação. 

 

 
                                                            Figura 4.7 – Gráfico Head vs. Vazão 
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4.3.3.2   Influência da Viscosidade na Vazão e Eficiência 

 

          Nas bombas dinâmicas a vazão é fortemente influenciada pela viscosidade do 

líquido bombeado sofrendo uma considerável redução em operações com fluidos mais 

viscosos. Pela curva característica de uma bomba dinâmica, percebe-se que, mantidos 

constantes os demais parâmetros do sistema, um aumento na viscosidade do fluido 

acarreta em uma perda de vazão. Já nas bombas volumétricas, ocorre o contrário, a 

vazão efetiva aumenta com a viscosidade do fluido bombeado, pois quanto mais 

viscoso for o fluido, menor será a tendência de retorno pelas folgas internas da bomba, 

acarretando em uma maior eficiência volumétrica. Esse fenômeno será discutido com 

maiores detalhes na seção 7.1.2 do capítulo 7. 

 

 
                                                        Figura 4.8 – Influência da Viscosidade na Vazão 

 

 

4.3.3.3   Influência do Head na Eficiência 

 

          Nas bombas centrífugas, a eficiência está diretamente relacionada com o head da 

bomba, sendo possível identificar claramente um ponto ótimo de operação (BEP - Best 

Efficient Point), onde a eficiência é máxima. Já as bombas volumétricas apresentam 

pouca variação de sua eficiência em relação ao head considerado. 
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                                               Figura 4.9 – Influência do head na Eficiência 

 

 

4.3.4    FENÔMENO DA CAVITAÇÃO  

 

4.3.4.1   Conceito 

 

          Mantendo-se um fluido a uma temperatura constante e diminuindo-se a pressão 

atuante sobre ele, o mesmo, ao alcançar uma determinada pressão, começará a 

vaporizar, essa pressão é chamada de pressão de vapor do fluido à essa determinada 

temperatura. Este fenômeno ocorre nas bombas centrífugas, pois o fluido perde 

pressão ao longo do escoamento na tubulação de sucção. Se a pressão absoluta do 

líquido, em qualquer ponto do sistema de bombeamento, for reduzida (ou igualada) 

abaixo da pressão de vapor, na temperatura de bombeamento, parte deste líquido se 

vaporizará, formando “cavidades” no interior da massa líquida, iniciando-se assim o 

processo de cavitação. As bolhas de vapor formadas são conduzidas pelo fluxo do 

líquido até atingirem pressões mais elevadas que a pressão de vapor (normalmente na 

região do rotor), onde então ocorre a implosão (colapso) destas bolhas, com a 

condensação do vapor e o retorno à fase líquida. Normalmente a cavitação é 

acompanhada por ruídos, vibrações e com possível erosão das superfícies sólidas 

(pitting). Deve-se salientar, que a erosão por cavitação não ocorre no local onde as 

bolhas se formam, mas sim onde as mesmas implodem. Os efeitos da cavitação 

dependem do tempo de sua duração, da sua intensidade, das propriedades do líquido e 
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da resistência do material à erosão por cavitação. A cavitação, naturalmente, apresenta 

um barulho característico, acompanhado de redução na altura manométrica e no 

rendimento da bomba. Se de grande intensidade, aparecerá vibração, que 

comprometerá o comportamento mecânico da bomba. 

 

 

4.3.4.2   Net Positive Suction Head - NPSH 

 

          O NPSH é um conceito americano, que predomina entre os fabricantes de 

bombas e na norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnica) que trata de 

ensaios de cavitação em bombas. A condição Pabs (pressão absoluta) na entrada > Pv 

(pressão de vapor do fluido na temperatura de bombeamento) é necessária, mas não 

suficiente, pois por detalhes construtivos poderá ocorrer cavitação no interior da 

própria bomba. Em termos práticos, o procedimento usual para analisarmos a operação 

de determinada bomba num sistema, é através do conceito de XTYSHAZ e XTYS�J�[.  

O NPSH representa a “Energia Absoluta” no flange de sucção da bomba, acima da 

pressão de vapor do fluído na temperatura de bombeamento. 

 

• XTYSHAZ	

 

             Cada bomba, em função de seu tamanho, características construtivas, etc, 

necessita de uma determinada energia absoluta (acima da pressão de vapor) em 

seu flange de sucção, de tal modo que a perda de carga que ocorrerá até à entrada 

do rotor não seja suficiente para acarretar cavitação, quando operada naquelas 

condições de vazão. A esta energia damos o nome de XTYS requerido. 

 

• XTYS�J�[ 

 

          O NPSH disponível é uma característica do sistema e representa, ou define, 

a quantidade de energia absoluta disponível no flange de sucção da bomba, acima 

da pressão de vapor do fluído naquela temperatura. Pode ser calculado pela 

seguinte equação: 
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                                            XTYS�J�[ =	ℎ� 		+ 		0\U	0]

4
                               (17) 

Onde: 

 

ℎ� – Altura Manométrica de Sucção; 

TG – Pressão Atmosférica; 

T̂  – Pressão de Vapor do Fluido Bombeado; 

� – Peso Específico do Fluido Bombeado. 

 

De um modo geral, a regra adotada para a seleção de uma bomba, com garantia que 

não ocorra cavitação, é a seguinte: 

 

                                       XTYS�J� > 	XTYSHAZ 	+ 	0,6	c                                          (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35  

5.     ESTUDO DE CASO 
 
 
5.1  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
 
          No processo de fabricação da borracha SBR, descrito na seção 3.3 do capítulo 3, 

o butadieno não reagido nos reatores, denominado butadieno reciclo, é estocado para, 

posteriormente, misturado ao butadieno puro, retornar ao início da cadeia de reação. 

Como se trata de um ciclo fechado e contínuo, a certa altura, o nível de impurezas no 

tanque de butadieno reciclo atinge um nível muito alto, o que torna inviável o seu 

retorno ao início da etapa de reação sem consequências à qualidade da borracha, sendo 

necessário o seu descarte. Neste momento o butadieno reciclo é transferido para outro 

tanque (esfera) e recebe a denominação de butadieno rejeito. Esse butadieno, com alto 

grau de impurezas, é então enviado para queima nas caldeiras da planta, funcionando 

como combustível em complemento ao gás natural. 

          A bomba a ser dimensionada e selecionada no presente trabalho será responsável 

pela transferência do butadieno rejeito, através de um trecho de aproximadamente  

430m, partindo do tanque de armazenamento (esfera) e chegando às caldeiras da planta. 

A bomba originalmente dimensionada para tal serviço encontra-se desativada por não 

conseguir fornecer a pressão necessária na entrada do queimador das caldeiras, sendo 

assim, a bomba que hoje, de forma improvisada, realiza o serviço, é originalmente 

usada para equalização das esferas e encontra-se superdimensionada para o serviço.  

          O serviço de transferência de butadieno rejeito para as caldeiras pode ser 

considerado um serviço crítico, pois atualmente é a única forma de descarte do 

butadieno não aproveitado do processo de produção da borracha. Além disso, uma 

possível falha na bomba, resultando na interrupção da transferência de butadieno para as 

caldeiras, representa um alto custo para a empresa, pois hoje, aproximadamente 30% do 

total de combustíveis queimados nas caldeiras é formado por butadieno, parcela que 

teria que ser substituída por gás natural, o que acarretaria em um aumento considerável 

no custo específico do combustível.  
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5.2   PREMISSAS CONSIDERADAS 

 

          Algumas premissas devem ser levadas em consideração antes do início do 

dimensionamento da bomba: 

 

i. A bomba dimensionada no presente trabalho irá substituir a bomba que 

atualmente realiza o serviço. Trata-se de uma bomba centrífuga vertical com 

vazão de projeto de 56 m³/h acionada por um motor de 30 HP. [Figura 5.3]. 

ii. Existe instalada, porém desativada, uma bomba de lóbulos que anteriormente era 

usada para realização desse serviço, porém a bomba foi desativada por não 

conseguir fornecer o head necessário para que a pressão mínima na entrada do 

queimador fosse atingida. [Figura 5.4] e [Figura 5.5]. 

iii.  A operação de transferência de butadieno para as caldeiras é contínua, ou seja, 

uma possível falha na bomba acarreta em impacto imediato no processo, com 

consequentes prejuízos financeiros.  

iv. Por ser o butadieno uma substância cancerígena, vazamentos em selos 

mecânicos não são tolerados. Atualmente a planta vem implantando o plano de 

selagem dupla API 53A para a selagem das bombas de butadieno. Faz parte do 

escopo do presente trabalho a análise e seleção do plano de selagem API mais 

adequado à bomba dimensionada. 

v. O butadieno tem forte tendência à auto-polimerização em temperaturas acima de 

35ºC, formando pequenos sólidos esbranquiçados denominados "popcorn". 

Apesar de substâncias antipolimeralizantes (ACTRENE e Terc-butilcatecol), 

serem dosadas nos tanques de armazenamento, o fenômeno ainda pode ocorrer, 

principalmente no verão e para baixas vazões (menor velocidade e 

consequentemente maior tempo de exposição à altas temperaturas nas 

tubulações). 

vi. Experiências anteriores mostraram que bombas herméticas (motor encapsulado e 

magnéticas) não devem ser utilizadas na transferência de butadieno, como 

consequência do fenômeno descrito no item ii. Além disso, o uso de bomba de 

diafragma também não é indicado, como consequência de experiências de outras 

unidades produtivas. 
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vii.  De acordo com o manual de operações das caldeiras, a pressão ideal de entrada 

do butadieno nos queimadores é de 7,0 Kgf/cm², havendo intertravamentos para 

pressões abaixo de 4,9 Kgf/cm² e maiores que 9,0 Kgf/cm². 

viii.  Apesar de possuir três caldeiras, na prática a planta opera na maior parte do 

tempo com duas caldeiras em funcionamento, ficando a terceira como substituta. 

Cada caldeira possui dois queimadores que operam com vazão de butadieno 

combustível de 261 Kg/h cada um. As três vazões consideradas no 

dimensionamento da bomba serão as vazões referentes ao funcionamento de 

uma caldeira, chamada de vazão mínima, de duas caldeiras, chamada de vazão 

normal e o funcionamento das três caldeiras, chamada de vazão máxima.  

ix. No trecho final da linha, derivação do header para as linhas individuais dos 

queimadores, a perda de carga será calculada considerando-se o pior caso, ou 

seja, o queimador que possui a linha de alimentação com maior comprimento. 

x. A tubulação de descarga da bomba já existe, possuindo diâmetro nominal de 2" 

da descarga da bomba até o header de distribuição para as caldeiras, o qual 

possui 1" de diâmetro nominal e finalmente reduzindo para 3/4" nas linhas 

individuais dos queimadores a partir do header, como indicado em vermelho na 

[Figura 5.2]. Já a tubulação de sucção, a partir da derivação da linha de fundo na 

esfera (tie-in), não existe, deverá ter seu diâmetro dimensionado e 

encaminhamento e acidentes definidos, como indicado em vermelho na [Figura 

5.1]. 

xi. A pressão interna do tanque de sucção (esfera) de butadieno varia de acordo com 

o nível e a temperatura. Nesse trabalho a pressão interna adotada será a pressão 

mínima de operação, ou seja, a esfera com o nível mínimo de operação (crítico) 

a uma temperatura de aproximadamente 25ºC, como indicado na [Figura 5.9] 
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Figura 5.1 – Esquema Mostrando Saída da Linha da Esfera 

 
 
 
 
 

 

 
                                  Figura 5.2 – Esquema Mostrando a Chegada das Linhas nas Caldeiras 
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  Figura 5.3 – Bomba Centrífuga Vertical que Realiza a Transferência 

Atualmente. 

 

 
Figura 5.4 – Bomba de Lóbulos Originalmente Dimensionada Para o Serviço. 
Encontra-se Desativada Por Não Atender a Demanda de Pressão na Entrada 

das Caldeiras 
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Figura 5.5 – Bomba de Lóbulos Desativada 

 

 

 
Figura 5.6 – Saída da Linha da Esfera 
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Figura 5.7 – Tanque (Esfera) de Armazenamento de Butadieno Combustível. 

 

 
Figura 5.8 – Vista Aérea do Caminho Percorrido Pela Linha (aproximadamente 430 metros). 
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Figura 5.9 – Tela de Controle no Painel Mostrando as Condições Para Nível Mínimo de Butadieno no 

Tanque de armazenamento (esfera). 

 

 

 

 
Figura 5.10  – Indicação das alturas estáticas de sucção e descarga bem como o nível crítico de butadieno no 

tanque. 

 

 

 

 



 

43  

5.3   DADOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

 

Descrição Valor Unidade Símbolo Obs. 

Fluido Bombeado 1,3 - Butadieno - - - 

Vazão Volumétrica 
Min Norm Max 

   m³/h Q - 
0,83 1,67 2,50 

Temperatura de Bombeio 25 ºC T - 

Viscosidade Dinâmica 0,14 cP µ T = 25˚C 

Massa Específica 627 kg/m³ ρ T = 25˚C 

Pressão de Vapor 2,30 kgf/cm² T̂  T = 25˚C 

Pressão Atmosférica 1,03 kgf/cm² TGE� T = 25˚C 

Pressão Mínima de Operação 
da Esfera 

1,79 kgf/cm² T� - 

Pressão Recomendada de 
Entrada nas Caldeiras 

7,00 kgf/cm² T� -  

Altura Geométrica mínima de 
Sucção 

2,10 m 6� - 

Altura Geométrica de Descarga 1,50 m 6�  - 

Aceleração da Gravidade 9,81 m/s² g - 

 
Tabela 5.1 – Dados de Entrada do Sistema 

 

 

        A pressão mínima de operação da esfera é aquela obtida considerando-se o nível 

mínimo (crítico) de butadieno na esfera, conforme [Figura 5.9]. 

        A altura geométrica de sucção representa a diferença entre o nível de butadieno 

dentro da esfera e o bocal de sucção da bomba [Figura 5.10] e foi calculada 

considerando-se o nível mínimo (crítico) de operação da esfera, novamente tomando 

como base as informações de operação para o nível mínimo no tanque, contidas na 

[Figura 5.9]. 

       A altura manométrica de descarga representa a diferença de nível entre o bocal de 

entrada da caldeira e o bocal de descarga da bomba [Figura 5.10]. 
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6    CÁLCULOS E RESULTADOS 

 

6.1   DIMENSIONAMENTO DA LINHA DE SUCÇÃO    

 

          Como dito anteriormente, o trecho que liga o tie-in da linha de fundo da esfera 

à sucção da bomba, não existe, precisando também ter seu diâmetro dimensionado. 

          Para o cálculo do diâmetro da tubulação de sucção será considerada a 

velocidade econômica de escoamento para hidrocarbonetos [3]. Posteriormente o 

diâmetro aqui encontrado será validado quanto à perda de carga em seções 

posteriores. 

 

 
Tabela 6.1 - Velocidades Econômicas em Tubulações (m/s) 

 
          Para estimarmos o diâmetro da tubulação de sucção, inicialmente consideraremos, 

para a vazão máxima, a maior velocidade do intervalo recomendado (1,0 a 2,0 m/s), de 

forma a tentar que, para as vazões normal e mínima, a velocidade permaneça dentro 

desse intervalo. Portanto, considerando a velocidade 2,0 m/s para a vazão máxima, 

temos: 

 
� d = 2,0	c/g 

� h = 2,5	c³/ℎ	 = 0,000694	c³/g 

� h = d	m	n    

� n = V�²	oW/4 

� Portanto: � = p4	h/d	o 

� Substituindo encontramos:  q = rs, tr	uu 
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Onde: 

 

d = Velocidade de Escoamento; 

h = Vazão Volumétrica do Escoamento; 

n =	Área de Escoamento; 

� = Diâmetro Interno da Tubulação. 

 

       Através da tabela de diâmetros nominais comerciais [tabela 6.2], percebemos 

que a tubulação que possui o diâmetro que mais se aproxima do diâmetro calculado 

acima é a tubulação de diâmetro nominal 3/4" SCH 40. De posse do diâmetro 

comercial, podemos agora calcular a velocidade real do escoamento: 

 

Nominal Externo (mm) Interno (mm) Parede (mm) Schedule 

1/4" 13,72 
9,24 2,24 40 
7,68 3,02 80 

3/8" 17,15 
12,53 2,31 40 
10,75 3,2 80 

1/2" 21,34 
15,8 2,77 40 
14,16 3,59 80 

3/4" 26,67 
20,93 2,87 40 
18,85 3,91 80 

1" 33,4 
26,64 3,38 40 
24,3 4,55 80 

1. 1/4" 42,16 
35,04 3,56 40 
32,46 4,85 80 

1. 1/2" 48,26 
40,9 3,68 40 
38,1 5,08 80 

2" 60,32 
52,5 3,91 40 
49,24 5,54 80 

2. 1/2" 73,03 
62,71 5,16 40 
59,01 7,01 80 

3" 88,9 
77,92 5,49 40 
73,66 7,62 80 

 
Tabela 6.2 – Diâmetros Nominais Comerciais 

 

 

• � = 20,93	cc 

• d = 4h/�8o 

• Portanto 	x = r, tsy	u/z 
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          A velocidade real para o escoamento da vazão máxima pela tubulação ultrapassa 

um pouco o valor superior do intervalo recomendado (2,0 m/s). Seguindo os passos 

anteriores, podemos calcular a velocidade real para o escoamento da vazão normal e da 

vazão mínima: 

 

• Velocidade do escoamento para vazão normal em ¾”  SCH 40 = 1,349 m/s 

• Velocidade do escoamento para vazão mínima em ¾”  SCH 40 = 0,671 m/s 

 

          Como a velocidade de escoamento ficou fora do intervalo recomendado (1,0 a 

2,0 m/s) na vazão máxima e na vazão mínima, faremos outra tentativa, agora 

considerando uma velocidade de 1,5 m/s para a vazão máxima. 

 

� d = 1,5	c/g 

� h = 2,5	c³/ℎ	 = 0,000694	c³/g 

� h = d	m	n    

� n = V�²	oW/4 

� Portanto: � = p4	h/d	o 

� Substituindo encontramos:  q = r|, ry	uu 

 

          Novamente, através da tabela de diâmetros nominais comerciais, percebemos 

que a tubulação que possui o diâmetro que mais se aproxima do diâmetro calculado 

acima é a tubulação de diâmetro nominal 1" SCH 80. Com isso podemos calcular a 

velocidade real: 

 

• � = 24,30	cc 

• d = 4h/�8o 

• Portanto 	x = s, |}~	u/z 

 

          Logo, a velocidade real para o escoamento da vazão máxima pela tubulação fica 

dentro do intervalo recomendado (1,0 a 2,0 m/s). Seguindo os passos anteriores 

podemos calcular a velocidade real para o escoamento da vazão normal e da vazão 

mínima. 

• Velocidade do escoamento para vazão normal em 1” SCH 80 = 1,00 m/s 



 

47  

• Velocidade do escoamento para vazão mínima em 1” SCH 80 = 0,498 m/s 

 

         Percebe-se que as velocidades de escoamento para as vazões normal e máxima 

ficaram dentro do intervalo recomendado, já a velocidade de escoamento para a vazão 

mínima ficou fora deste intervalo. Os cálculos acima foram repetidos para outros 

diâmetros comerciais. Os resultados dos cálculos encontram-se resumidos abaixo 

[tabela 6.3]: 

 

Cálculo do Diâmetro da Linha de Sucção 

� � Y�S d�í	Vc/gW dFH�	Vc/gW d�G� 	Vc/gW 

  ¾” 20,93 40 0,671 1,349 2,017 

 ¾” 18,85 80 0,828 1,663 2,487 

1”   26,64 40 0,414 0,832 1,245 

1”  24,3 80 0,498 1,000 1,496 

1 ¼”  35,04 40 0,24 0,481 0,72 

1 ¼” 32,46 80 0,279 0,561 0,839 
 

Tabela 6.3 – Cálculo do Diâmetro da Linha de Sucção 

    

 

          Portanto, dentro dos diâmetros avaliados, o único que possui duas das 

velocidades de escoamento dentro da faixa recomendada é o diâmetro de 1" SCH 80, 

por esse motivo ele será o escolhido para o diâmetro nominal da linha de sucção da 

bomba:  Logo: 

 

�	���çãF = 1"	Y�S	80 
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6.2        DIMENSIONAMENTO DA BOMBA 

 

6.2.1   Cálculo da Perda de Carga 

 

          Para um correto dimensionamento da bomba, é imprescindível que a perda de 

carga calculada esteja o mais próximo possível da perda de carga real, caso contrário 

teremos uma bomba superdimensionada ou no pior caso subdimensionada. Neste 

trabalho, a linha que liga a esfera de butadieno às caldeiras foi dividida em seis 

trechos, levando-se em conta seus diferentes diâmetros nominais, após isso, foi 

calculada a velocidade de escoamento nos diferentes trechos. Lançando mão da 

seguinte equação: 

 

                                                        d = ?�
+3�

                                          (19) 

 

Onde: 

 

d = d)�������)	�)	�g���c)���	Vc/gW 

h = d��ã�	�ágg���	Vc³/gW  

� = ��âc)���	���)���	��	������çã�	VcW 

 

          Cabe lembrar, que no trecho final do escoamento (trecho 6), ligando o header até 

a entrada dos queimadores das caldeiras, a vazão é diferente das demais, pois o fluxo 

total foi dividido para alimentação individual de cada queimador. 

          Um levantamento de campo foi necessário para a determinação do comprimento 

reto e dos acessórios dos trechos, de posse dessas informações os resultados foram 

sumarizados nas tabelas a seguir: 
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Trecho 1 - Fundo da Esfera até Tie-in 

Diâmetro Nominal 6" 

Diâmetro Interno 154,0 mm 

Vazão Volumétrica 
min. norm. máx. 

0,83 m³/h 1,67 m³/h 2,50 m³/h 

Velocidade de Escoamento 0,0124 m/s 0,0249 m/s 0,0373 m/s 

Comprimento Reto 2,5 m 

Acessórios 

Tipo Qtd.    DAZ.	VcW  DAZ.EFEG:	VcW 

Entrada Normal 1 5,49  5,49 

Tê Fluxo Direto 2 3,05 6,1 

Tê Fluxo Ramal 1 9,15 9,15 

Comprimento Equivalente Total do Trecho 23,24 m 

 
Tabela 6.4 – Dados Trecho 1 
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Trecho 2 - Tie-in até a redução para 1" 

Diâmetro Nominal 2" 

Diâmetro Interno 52,5 mm 

Vazão Volumétrica 
min. norm. máx. 

0,83 m³/h 1,67 m³/h 2,50 m³/h 

Velocidade de Escoamento 0,1065 m/s 0,2143 m/s 0,3208 m/s 

Comprimento Reto 0,35 m 

Acessórios 

Tipo Qtd.    DAZ.	VcW  DAZ.EFEG:	VcW 

Redução 6”x2” 1 1,90  1,90 

Válvula Macho 1 1,07 1,07 

Comprimento Equivalente Total do Trecho 3,32 m 

 
Tabela 6.5 – Dados Trecho 2 
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Trecho 3 - Redução 2"x1" até o flange de sucção da bomba 

Diâmetro Nominal 1" 

Diâmetro Interno 26,6 mm 

Vazão Volumétrica 
min. norm. máx. 

0,83 m³/h 1,67 m³/h 2,50 m³/h 

Velocidade de Escoamento 0,4971 m/s 1,0003 m/s 1,4974 m/s 

Comprimento Reto 9,92 m 

Acessórios 

Tipo Qtd.    DAZ.	VcW  DAZ.EFEG:	VcW 

Redução 2"x1" 1 0,40 0,40 

Joelho 90º 1 1,37 1,37 

Joelho 45º 2 0,69 1,38 

Tê Fluxo Direto 1 0,91 0,91 

Válvula Macho 1 0,76 0,76 

Comprimento Equivalente Total do Trecho 14,74 m 

 
Tabela 6.6 – Dados Trecho 3 
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Trecho 4 - Descarga da bomba até redução 2"x1" 

Diâmetro Nominal 2" 

Diâmetro Interno 52,5 mm 

Vazão Volumétrica 
min. norm. máx. 

0,83 m³/h 1,67 m³/h 2,50 m³/h 

Velocidade de Escoamento 0,1065 m/s 0,2143 m/s 0,3208 m/s 

Comprimento Reto 339,61 m 

Acessórios 

Tipo Qtd.    DAZ.	VcW  DAZ.EFEG:	VcW 

Joelho 90º 16 1,6 25,6 

Joelho 45º 10 0,8 8,00 

Tê Fluxo Direto 5 1,07 5,35 

Tê Fluxo Ramal 1 3,35 3,35 

Válvula Gaveta 1 0,69 0,69 

Válvula Esfera 1 1,07 1,07 

Válvula Retenção Portinhola 1 6,71 6,71 

Comprimento Equivalente Total do Trecho 390,38 m 

 
Tabela 6.7 – Dados Trecho 4 
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Trecho 5 - Da redução 2"x1" até os trechos individuais dos queimadores 

 
Diâmetro Nominal 

1" 

Diâmetro Interno 26,6 mm 

Vazão Volumétrica 
min. norm. máx. 

0,83 m³/h 1,67 m³/h 2,50 m³/h 

Velocidade de Escoamento 0,4149 m/s 0,8348 m/s 1,2496 m/s 

Comprimento Reto 56,47 m 

Acessórios 

Tipo Qtd.    DAZ.	VcW  DAZ.EFEG:	VcW 

Joelho 90º 8 1,37 10,96 

Tê Fluxo Direto 3 0,91 2,73 

Tê Fluxo Ramal 1 2,44 2,44 

Válvula Macho 1 0,76 0,76 

Medidor de Vazão Coriolis 1 2,55 2,55 

Comprimento Equivalente Total do Trecho 75,91 m 

 
Tabela 6.8 – Dados Trecho 5 

 

          A perda de carga no medidor de vazão tipo Coriolis foi calculada através da 

ferramenta disponibilizada pelo fornecedor em seu site, por questões de segurança, 

considerou-se a vazão máxima, ou seja, 2,5 m³/h. A folha de dados completa encontra-

se em anexo. Os valores foram convertidos para metros. 

 

 
Tabela 6.9 – Perda de Carga no Primeiro Medidor de Vazão. 
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Trecho 6 - Do header de distribuição até a entrada dos queimadores 

Diâmetro Nominal ¾” 

Diâmetro Interno 20,09 mm 

Vazão Volumétrica 
norm. 

0,42 m³/h 

Velocidade de Escoamento 0,3401 m/s 

Comprimento Reto 18,04 m 

Acessórios 

Tipo Qtd.    DAZ.	VcW  DAZ.EFEG:	VcW 

Joelho 90º 12 1,37 16,44 

Tê Fluxo Direto 3 0,91 2,73 

Válvula Macho 3 0,76 2,28 

Válvula Globo 1 0,8 0,8 

Válvula on-off  Macho 1 1,0 1,0 

Medidor de Vazão Coriolis 1 0,47 0,47 

Comprimento Equivalente Total do Trecho 41,76 m 

 
Tabela 6.10 – Dados Trecho 6 

 

 

          A perda de carga no medidor de vazão tipo coriolis foi calculada através da 

ferramenta disponibilizada pelo fornecedor em seu site, por questões de segurança, 

considerou-se a vazão máxima, ou seja, 2,5 m³/h. Os valores foram convertidos para 

metros. A folha de dados completa encontra-se em anexo.  

 

          A perda de carga na válvula on-off e na válvula globo foi determinada através da 

análise da folha de dados desses equipamentos. Novamente considerando-se a vazão 

máxima, que no caso desse trecho é de 0,42 m³/h. As folhas de dados completas 

encontram-se em anexo. 
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Tabela 6.11 – Perda de Carga no Segundo Medidor de Vazão. 

 

 

 

 
Tabela 6.12 – Perda de Carga na Válvula Globo. 

 

 

 

 
Tabela 6.13 – Perda de Carga na Válvula On-off. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56  

         Na tabela abaixo, encontram-se os valores dos comprimentos equivalentes de 

cada um dos trechos de tubulação considerados: 

 

Comprimento Equivalente 

Trecho DAZ	VcW  

1 23,24 

2 3,32 

3 14,74 

4 390,38 

5 75,91 

6 41,76 
 

Tabela 6.14 – Comprimento Equivalente dos Trechos Considerados 
 

 

          Nos trechos de 3/4" e 1", o comprimento equivalente de alguns acessórios não foi 

encontrado na bibliografia indicada e em nenhuma outra fonte. A postura adotada foi 

conservadora e considerou-se o comprimento equivalente do acessório para o diâmetro 

nominal imediatamente superior, disponível nas tabelas de consulta, ou seja, um 

comprimento equivalente ligeiramente superior ao real.       

          A perda de carga considerada nos medidores de vazão tipo coriolis foi extraída 

diretamente de dados fornecidos pelo fabricante, para os dados de entrada 

considerados.  

           O próximo passo para o cálculo da perda de carga na tubulação é a 

determinação do número de Reynolds para cada um dos trechos considerados. Com a 

utilização da equação (4), e com os valores da massa específica (ρ) e da viscosidade 

dinâmica (µ) fornecidos [tabela 5.1], chegamos aos seguintes valores: 
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Número de Reynolds 

��)�ℎ� �  �	VccW h	Vc³/ℎW d	Vc/gW () ()5�c) 

1 6" 154 
0,83 0,0124 8537 Turb. 
1,67 0,0249 17177 Turb. 
2,50 0,0373 25714 Turb. 

2 2" 52,5 
0,83 0,1065 25042 Turb. 
1,67 0,2143 50385 Turb. 
2,50 0,3208 75427 Turb. 

3 1" 24,3 
0,83 0,4971 54103 Turb. 
1,67 1,0003 108857 Turb. 
2,50 1,4974 162960 Turb. 

4 2" 52,5 
0,83 0,1065 25042 Turb. 
1,67 0,2143 50385 Turb. 
2,50 0,3208 75427 Turb. 

5 1" 26,6 
0,83 0,4149 49425 Turb. 
1,67 0,8348 99445 Turb. 
2,50 1,2496 148869 Turb. 

6 3/4" 20,9 0,42 0,3401 31831 Turb. 
 

Tabela 6.15 – Número de Reynolds do Escoamento em Cada Trecho Considerado 
      

 

          A vazão no trecho individual de alimentação dos queimadores (trecho 6) é 

sempre a mesma, para uma, duas ou três caldeiras em operação. 

 

          Podemos perceber que o número de Reynolds calculado para cada um dos 

trechos e para as diferentes vazões, encontra-se sempre acima de 4000, ou seja, o 

escoamento, em todos os trechos e para todas as vazões consideradas, se dá em regime 

turbulento.  

          Finalmente, para podermos calcular a perda de carga em cada trecho, 

necessitamos determinar o fator de atrito (�W, que por sua vez é uma função do número 

de Reynolds, calculado acima, e da rugosidade relativa (�/�). Visto que toda a 

tubulação é feita do de aço comercial, todos os trechos terão a mesma rugosidade 

absoluta (ε), que pode ser determinada utilizando-se a [tabela 4.1]. Por fim, utiliza-se o 

ábaco de Moody [Figura 4.1] para determinação do fator de atrito. 

 

          Os valores encontrados para a rugosidade relativa e fator de atrito para cada um 

dos trechos considerados encontram-se abaixo [tabela 6.16]. 
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Fator de Atrito 
��)�ℎ�   �	VccW �/� h	Vc³/ℎW � 

1 0,046 0,0003 
0,83 0,0325 
1,67 0,0275 
2,50 0,0255 

2 0,046 0,0009 
0,83 0,0270 
1,67 0,0240 
2,50 0,0225 

3 0,046 0,0019 
0,83 0,0260 
1,67 0,0250 
2,50 0,0245 

4 0,046 0,0009 
0,83 0,0270 
1,67 0,0240 
2,50 0,0225 

5 0,046 0,0017 
0,83 0,0260 
1,67 0,0245 
2,5 0,0240 

6 0,046 0,0022 0,42 0,0250 
 

Tabela 6.16 – Fator de Atrito de Cada Trecho Considerado 
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          De posse do diâmetro interno V�W, do comprimento equivalente (DAZ), da 

velocidade de escoamento (dW e do fator de atrito (�W de cada um dos trechos, todos os 

dados expostos nas tabelas acima, além da aceleração da gravidade [tabela 5.1], pode-

se calcular a perda de carga para cada trecho utilizando-se a equação (9).  

 

Perda de Carga 

Trecho h	Vc³/ℎW ℎ� 	VcW 

1 
0,83 0,00004 
1,67 0,00013 
2,50 0,00027 

2 
0,83 0,00099 
1,67 0,00355 
2,50 0,00746 

3 
0,83 0,19866 
1,67 0,77331 
2,50 1,69835 

4 
0,83 0,11607 
1,67 0,41769 
2,50 0,87755 

5 
0,83 0,65093 
1,67 2,48317 
2,50 5,45128 

6 0,42 0,29380 
 

Tabela 6.17 – Perda de Carga em Cada Trecho Considerado 
 

          Os trechos 1, 2 e 3 estão situação a montante da bomba, ou seja, referem-se ao 

trecho de sucção, já os trechos 4, 5 e 6 estão situados à jusante da bomba, o que 

configura o trecho de descarga, conforme [Tabela 6.18]. 

 

Perda de Carga 
Trecho h	Vc³/ℎW ℎ�	VcW 

Sucção Vℎ��W 
0,83 0,19969 
1,67 0,77700 
2,50 1,70609 

Descarga Vℎ��W 
0,83 1,06080 
1,67 3,19465 
2,50 6,62262 

 

Tabela 6.18 – Perda de Carga Total na Sucção e Descarga 
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           Com a obtenção da perda de carga, podemos calcular a altura manométrica de 

sucção, a altura manométrica de descarga e a altura manométrica total do sistema para 

as diferentes vazões consideradas. 

 

6.2.2   Cálculo da Altura Manométrica de Sucção 

 

          Podemos calcular a altura manométrica de sucção para as vazões consideradas 

através da equação (13), com as seguintes variáveis: 

 

• 6� = 2,1	c 

• T� = 1,79	�5�/�c² = 	1755539	T� 

• � = 	� ∗ 5 = 627 ∗ 9,81 = 6150,87	X/c³	

• ℎ�� = 0,19969	c		 M 			T���	h = 0,83	c�/ℎ		

• ℎ�� = 0,77700	c		 M 			T���	h = 1,67	c�/ℎ			

• ℎ�� = 1,70609	c		 M 			T���	h = 2,50	c�/ℎ		

	

Logo, substituindo na equação temos: 

 

ℎ� = 2,1	 + 	
1755539
6150,87

	M	ℎ��	 

 

Portanto, para a altura manométrica de sucção, para as três vazões consideradas, 

temos: 

 

• �z =  t, ||	u		 M 	T���	h = 0,83	c�/ℎ			 

• �z = r}, ¡~	u		 M 	T���	h = 1,67	c�/ℎ			 

• �z = r¡, } 	u		 M 	T���	h = 2,50	c�/ℎ			 
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6.2.3   Cálculo da Altura Manométrica de Descarga 

 

          Podemos calcular a altura manométrica de sucção através da equação (14), com 

as seguintes variáveis: 

 

• 6� = 1,5	c 

• T� = 7,0	�5�/�c² = 	686466	T� 

• � = 	� ∗ 5 = 627 ∗ 9,81 = 6150,87	X/c³	

• ℎ�� = 1,06080	c		 M 			T���	h = 0,83	c�/ℎ		

• ℎ�� = 3,19465	c		 M 			T���	h = 1,67	c�/ℎ			

• ℎ�� = 6,62262	c		 M 			T���	h = 2,50	c�/ℎ		

	

Logo, substituindo na equação temos: 

 

ℎ� = 1,5	 +	
686466
6150,87

	+ 	ℎ�� 

 

Portanto, para a altura manométrica de descarga, para as três vazões consideradas, 

temos: 

 

• �¢ = ss|, sy	u		 M 	T���	h = 0,83	c�/ℎ			 

• �¢ = ss~,  t	u		 M 	T���	h = 1,67	c�/ℎ			 

• �¢ = ss}, y 	u		 M 	T���	h = 2,50	c�/ℎ			 

 

 

6.2.4   Cálculo da Altura Manométrica Total do Sistema 

 

          Agora podemos calcular a altura manométrica total do sistema, para as vazões 

consideradas, utilizando a equação (15). 

          Portanto, para a altura manométrica total do sistema, para as três vazões 

consideradas, temos: 
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• £ = ¡ , y 	u		 M 	T���	h = 0,83	c�/ℎ			 

• £ = ¡~, ||	u		 M 	T���	h = 1,67	c�/ℎ			 

• £ = }t, ¡t	u		 M 	T���	h = 2,50	c�/ℎ			 

 

As alturas manométricas encontradas acima foram sumarizadas na tabela abaixo 

[Tabela 6.19]: 

 

Alturas Manométricas 
  h	Vc³/ℎW n�����	VcW 

Y��çã� M 	ℎ� 

0,83 30,44 
1,67 29,86 
2,50 28,93 

�)g���5� M 	ℎ� 

0,83 114,17 
1,67 116,30 
2,50 119,73 

����� M S 

0,83 83,73 
1,67 86,44 
2,50 90,80 

 
Tabela 6.19 – Alturas Manométricas Para as Vazões Consideradas 

           

          Para facilitar a consulta a catálogos de fabricantes, as alturas manométricas 

totais foram convertidas em outras unidades de pressão [tabela 6.20]: 

 

Altura Manométrica Total   

h	Vc³/ℎW S	VcW S	VT�W S	V�5�/�c²W S	V���W S	V¤g�W 

0,83 83,73 515012 5,25 5,15 74,70 
1,67 86,44 531681 5,42 5,32 77,11 

2,5 90,8 558499 5,70 5,58 81,00 
 

Tabela 6.20 – Alturas Manométricas em Diferentes Unidades 
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6.2.5   Cálculo do NPSH Disponível 

          O cálculo do NPSH disponível será feito utilizando a equação (17) com as 

seguintes variáveis já calculadas anteriormente: 

 

• ℎ� = 30,44	c		 M 	T���	h = 0,83	c�/ℎ			 

• ℎ� = 29,86	c		 M 	T���	h = 1,67	c�/ℎ			 

• ℎ� = 28,93	c		 M 	T���	h = 2,50	c�/ℎ			 

• TG = 1,03	�5�/�c² = 101008,5	T�	 

• T̂ = 2,3	�5�/�c² = 225553	T� 

• �	 = 6150,87	X/c³ 

 

Substituindo na equação temos: 

 

XTYS� = ℎ� 	+ 		
101008,5 M 225553

6150,87
 

 

Portanto, para o NPSH disponível, para as três vazões consideradas, temos: 

 

¥¦§£¢ = st, s}	u		 M T���	h = 0,83	c�/ℎ			 

¥¦§£¢ = }, ~s	u		 M 	T���	h = 1,67	c�/ℎ			 

¥¦§£¢ = ¡, ~¡	u		 M 	T���	h = 2,50	c�/ℎ 
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6.3   CURVA CARACTERÍSTICA DO SISTEMA 

 

          Os cálculos realizados nas seções anteriores, para as vazões de projeto, foram 

repetidos para outras duas vazões além da vazão nula a fim de se determinar a curva 

característica do sistema. Os resultados obtidos estão na [tabela 6.21] e a curva do 

sistema na [figura 6.1]. 

 

Head x Vazão 

h	Vc³/ℎW S	VcW 
0 82,47 

0,42 83,07 

0,83 83,73 

1,67 86,44 

2,50 90,80 

3,33 97,04 
 

Tabela 6.21 – Dados da Curva do Sistema 
 
 

 

 
Figura 6.1 – Curva Característica do Sistema 

 

 

 

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

H
 (

m
)

Q (m³/h)

Curva do Sistema



 

65  

7.   SELEÇÃO DA BOMBA 

 

7.1   ANÁLISE DE CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

 

          Com os requisitos do sistema determinados no capítulo 6, e considerando as 

premissas impostas anteriormente, o próximo passo é a seleção do princípio de 

funcionamento da bomba a ser utilizada, dinâmica ou volumétrica. Definido o 

princípio, o passo seguinte será a determinação do melhor tipo de bomba dentro do 

princípio escolhido, levando-se em conta as especificidades do serviço. Finalmente, o 

último passo será a escolha do fabricante e modelo mais indicado, considerando-se os 

dados calculados nos capítulos anteriores e as recomendações de fornecedores. Os 

passos acima descritos serão detalhados nas próximas seções.  

 

7.1.1     Determinação do Princípio de Funcionamento: Dinâmica vs. Volumétrica 

 

         Para a determinação do princípio de funcionamento da bomba a ser selecionada, 

os seguintes aspectos críticos foram analisados e levados em consideração: 

 

• Vazão de Projeto 

 

          Para o serviço considerado no presente trabalho temos uma vazão mínima de 

0,83 m³/h e vazão máxima de 2,5 m³/h. Em aplicações industriais, essas vazões são 

consideradas muito baixas. De um modo geral, as bombas dinâmicas são indicadas 

para altas e médias vazões ao passo que bombas volumétricas são indicadas 

principalmente quando operamos pequenas vazões. De fato, fica claro ao analisarmos a 

curva típica de uma bomba centrífuga [Figura 7.1] que esse tipo de bomba possui 

rendimento baixo ao trabalhar com pequenas vazões, ou seja, pontos distantes do BEP. 

Nesse caso, considerando-se as vazões de operação, a escolha por uma bomba 

volumétrica é a escolha mais indicada, o que pôde ser confirmado levando-se em conta 

a observação de Thurlow [1] que diz não se encontrar no mercado bomba centrífuga 

industrial para vazões inferiores à 1,0 m³/h. Este fato pode ser confirmado pela análise 

da faixa de operação das principais bombas dos fabricantes tradicionais.  
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                         Figura 7.1 - Curva Característica Típica de Uma Bomba Centrífuga. 

 

 

          Além disso, como constatado no tópico 4.3.3.1 do capítulo 4, através da análise 

da [Figura 4.7], a vazão da bomba dinâmica é fortemente dependente da altura 

manométrica total de operação do sistema. No presente estudo, para um determinado 

modo de operação (uma, duas ou três caldeiras), precisamos assegurar que a vazão de 

alimentação de butadieno seja constante, mesmo com alteração na altura manométrica 

do sistema devido à variação do nível de fluido na esfera, ou mudanças operacionais 

que possam alterar a pressão de entrada de butadieno nas caldeiras por exemplo.  

 

• Altura Manométrica Total 

 

          Conforme calculado no capítulo 6, a altura manométrica total máxima do 

sistema é de 90 m, referente à vazão de 2,5 m³/h. Para bombas centrífugas de simples 

estágio o limite máximo normalmente citado na literatura especializada é da ordem de 

75m a 150m, entretanto bombas especiais podem atingir pressões maiores. No caso das 

bombas volumétricas, essa faixa de pressão é facilmente atingida tanto pelas bombas 

rotativas e principalmente pelas bombas alternativas, capazes de alcançar pressões bem 

superiores do que as consideradas no presente trabalho. 
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• Viscosidade do Fluido Bombeado 

 

          Uma das particularidades do butadieno líquido é sua baixíssima viscosidade 

(0,14 Cp). No geral, as bombas volumétricas trabalham bem com fluidos de baixa 

viscosidade e tem uma queda acentuada no rendimento à medida que a viscosidade 

aumenta. Já as bombas volumétricas devem ser analisadas individualmente, dentre 

seus diferentes tipos, no que tange o trabalho com fluidos pouco viscosos. Uma 

limitação para o uso de bombas volumétricas para bombear fluidos poucos viscosos é 

o fenômeno conhecido como “slip”, detalhado na próxima seção. 

 

• Manutenção e Custo 

 

          No geral, as bombas centrífugas possuem um projeto simples, com poucas peças 

móveis, resultando em menores requisitos de manutenção e custos. Isso as torna 

adequados para aplicações onde a bomba é usada com frequência ou é operada 

continuamente. Já as bombas volumétricas geralmente apresentam características 

construtivas mais complexas, o que as torna mais caras e na maioria das vezes de mais 

difícil manutenção e operação. Além disso, requerem válvula de alívio na descarga. 

 

 

• Velocidade Específica da Bomba 

 

          Por fim, para fins de análise e auxílio na escolha do princípio da bomba, será 

estimada a velocidade específica da bomba. Como evidentemente, anda não temos a 

bomba selecionada, vamos estimar sua velocidade baseando-se na vazão máxima e 

considerando uma rotação máxima de 3600 RPM. 

 

 

                              X� = 		¨	�	p�

©ª/«                                     (20) 
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Onde: 

 

X� M 	d)�������)	�g¤)�í����	[n����XY�XnD] 

X M 	(���çã�	��	¯�c��	[(T�] 

h M d��ã�	��	¯�c��	[5¤c] 

S M ���5�	��	¯�c�� [pés] 

 

Com isso temos: 

X� =		
3600	m	√11
295,3	�/? 	= 167,6 

 

De [1] temos a seguinte recomendação para seleção do tipo da bomba: 

 

 
Tabela 7.1 – Recomendação Para Seleção da Bomba Baseando-se na Velocidade Específica 

 

          Considerando-se a análise de cada um dos fatores expostos acima, fica claro que 

o fator determinante para a seleção do princípio de funcionamento da bomba nesse 

caso é a vazão de operação. Apesar de as bombas dinâmicas no geral trabalharem bem 

com fluidos poucos viscosos, possuírem custos de manutenção menores e operarem 

pressões que atendam o serviço em questão, o grande limitante para a escolha desse 

tipo de bomba é a baixíssima vazão de operação do sistema. Em consultas realizadas 

em catálogos de diversos fornecedores (KSB, SULZER, FLOWSERVE, LEWA, 

WORTEC, GILKES, RUHRPUMPEN, SUNDYNE) não foi possível encontrar 

bombas projetadas para operarem vazões tão baixas quando as vazões consideradas no 

presente trabalho. Logo, a escolha será por uma bomba volumétrica, que além de 

atender as premissas do serviço, é capaz de operar em faixas extremamente baixas de 

vazão. 
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7.1.2   Determinação do Tipo de Bomba Volumétrica  

 

          O próximo passo é a seleção do tipo de bomba volumétrica. Para isso será feita 

uma análise individual de cada um dos tipos de bombas apresentados na seção 4.3.2.2    

do capítulo 4, após isso, considerando-se as premissas do projeto, será feita a escolha 

daquela que melhor atenda as particularidades do serviço.   

         Antes da análise individual de cada um dos tipos de bombas volumétricas, será 

feita uma descrição do fenômeno conhecido como “slip”, bastante comum em bombas 

volumétricas e que deve ser levado em consideração na seleção do tipo de bomba.  

 

• Fenômeno do Escorregaremto ("slip") 

 

        Um fator a considerado ao se selecionar uma bomba volumétrica é o fenômeno 

conhecido como escorregamento ou "slip". Como fica claro pela [figura 4.8], as 

bombas volumétricas possuem melhor aproveitamento trabalhando com fluidos 

viscosos, ao contrário das bombas dinâmicas. Isso ocorre, pois, fluidos viscosos 

dificilmente escoam pelas pequenas folgas internas existentes nas bombas 

volumétricas, como as folgas existentes entre os dentes da engrenagem e a carcaça de 

uma bomba de engrenagens, por exemplo, aumentando a eficiência volumétrica. Já 

fluidos pouco viscosos tendem a retornar por esses espaços, gerando um contra fluxo, 

diminuindo o fluxo efetivo de fluido e provocando uma queda no rendimento da 

bomba. Fica então evidente, que quanto maiores forem esses espaços internos nas 

bombas volumétricas e quanto menos viscoso for o fluido bombeado, maior será a 

ocorrência desse fenômeno e menor será o fluxo efetivo da bomba e sua eficiência. A 

existência de folgas internas nas bombas volumétricas, bem como suas dimensões, 

depende do tipo de bomba e de suas características construtivas. Pela [Figura 7.3] fica 

claro que, dado uma determinada pressão se operação, temos uma gradativa perda de 

vazão ao diminuirmos a viscosidade do fluido bombeado.  
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              Figura 7.2 - "Slip" entre os dentes e a carcaça de uma bomba de engrenagens externas 

 

 

 

 
Figura 7.3 - Influência da viscosidade na vazão efetiva das bombas volumétricas. 

 

 

 

          Como mostra a [Figura 4.5], existem diversos tipos de bombas volumétricas, 

cada uma das quais sendo particularmente indicada para determinadas característica do 

serviço a ser realizado e do fluido bombeado. O princípio de funcionamento das 

principais bombas volumétricas foi exposto no tópico 4.3.2.2, do capítulo 4. A seguir 

as principais características operacionais dos tipos de bombas volumétricas: 
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• Bomba de Engrenagens  

 

          As bombas de engrenagem constituem o tipo mais usado de bombas 

volumétricas, trabalham particularmente bem com fluidos viscosos, como por exemplo 

em bases de transferência e estocagem de produtos de petróleo e em sistemas de 

lubrificação de grandes máquinas. Possuem vazões usais máximas limitadas por 900 

gpm (205 m³/h), entretanto certas linhas especiais de bombas de engrenagem podem 

atingir vazões maiores. Em termos de pressão, o limite usual é da ordem de 400 psig. 

Usualmente operam com rotação máxima de 1800 rpm. [1] 

          Dependendo do tipo de bomba de engrenagem e de suas características 

construtivas, as folgas existentes entre os dentes das engrenagens, bem como entre as 

engrenagens e a carcaça da bomba podem ser consideráveis, o que torna-se crítico ao 

se trabalhar com fluidos pouco viscosos, devido ao fenômeno “slip”, detalhado 

anteriormente. 

 

 
• Bomba de Palhetas Deslizantes 

 

          Ideais para utilização em máquinas industriais que trabalham em ambientes 

fechados e em regimes contínuos, as bombas de palhetas são mais silenciosas e 

duráveis do que os modelos de engrenagem, por isso, são indicadas para máquinas de 

usinagem e injetoras de plástico, por exemplo. 

          A característica construtiva da bomba e o tensionamento das palhetas 

proporciona um efetivo contato entre as palhetas deslizantes e as  paredes nas quais a 

bomba gira, minimizando a existência de folgas internas, o que torna esse tipo de 

bomba indicada para operar com fluidos de baixa viscosidade [Figura 7.4].          

 

      

• Bomba de Pistão / Êmbolo 

 

          As bombas alternativas são usadas em aplicações que requerem baixas vazões e 

pressões elevadas, podendo alcançar pressões da ordem de 10000 psi. Sua grande 

desvantagem operacional é que o fluxo gerado por bombas alternativas é de natureza 

pulsante. 
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• Bomba de Lóbulos 

 

           As bombas de lóbulos possuem características operacionais semelhantes às 

bombas de engrenagens. Esta tecnologia fornece um bombeamento suave, com fluxo 

linear e sem pulsação, ideal para fluidos sensíveis ao cisalhamento ou que não podem 

sofrer processo de emulsificação durante a transferência.  

          Não são indicadas para trabalhar com fluidos de baixa viscosidade pois as folgas 

internas são ainda maiores que em bombas de engrenagens, pois não há contato entre 

os lóbulos, cada qual possuindo tração própria. Uma grande desvantagem das bombas 

de lóbulos é a necessidade de dois conjuntos de selos mecânicos, pois, como dito 

anteriormente, possuem dois eixos de acionamento, um para cada lóbulo. 

 

 

          Como dito anteriormente uma das características críticas do sistema estudado é a 

baixíssima viscosidade do fluido bombeado, essa característica foi determinante na 

seleção do tipo de bomba volumétrica. Com isso, dentre as bombas acima, aquela que 

melhor trabalha com fluidos de baixa viscosidade é a bomba de palhetas deslizantes. 

 

 
Figura 7.4 - Esquema Bomba de Palhetas Deslizantes. 

 

          Com isso, a escolha será pela bomba de palhetas deslizantes, que de longe é a 

melhor escolha para serviços que envolvam fluidos de baixas viscosidades. Na [Figura 

7.1] um comparativo entre as principais características operacionais das bombas 

volumétricas. 
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Tabela 7.2 - Guia de Seleção de Bomba Volumétrica 
 

        

7.1.3   Seleção do Modelo da Bomba de Palhetas  

 

         Com a determinação do tipo de bomba volumétrica, pode-se agora selecionar o 

tipo de bomba de palhetas atendendo às condições de operação e as premissas do 

projeto. 

          Pela análise de catálogos e simuladores de diferentes fornecedores, foi escolhido 

o modelo LVP41017M-P, da Viking. Suas características construtivas estão em anexo. 

Além disso, também foi solicitada a curva de uma bomba de engrenagens externas, 

para possíveis comparações futuras.  

 

 

7.1.4   Curvas da Bomba Selecionada 

 

          Com o modelo da bomba selecionado e com os dados de processo, podemos 

obter as curvas da bomba para as diferentes vazões de operação. As curvas foram 

obtidas através da ferramenta “Viking Pump Selector” [11], disponibilizada pelo 

fornecedor.  As curvas encontram-se nas [Figuras 7.5 7.6 e 7.7]. 
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Figura 7.5 – Curva da Bomba Para Vazão Q = 0,83 m³/h. 
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Figura 7.6 – Curva da Bomba Para Vazão Q = 1,67 m³/h. 
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Figura 7.7 – Curva da Bomba Para Vazão Q = 2,50 m³/h. 
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7.1.5   Características Construtivas da Bomba Selecionada 
 
          O fabricante oferece opções para os materiais de alguns componentes da bomba 

de palhetas [Tabela 7.3]. A escolha da melhor opção será feita baseando-se na 

compatibilidade química entre o material do componente e o butadieno. Para análise da 

compatibilidade será utilizada a ferramenta “Chemical Compatibility Database” [10] 

além do catálogo “CHEMICAL RESISTANCE CHART – Liquiflo” [11]. 

          Sendo assim, foi determinada a compatibilidade dos materiais de cada um dos 

componentes com o butadieno. Os resultados encontram-se na tabela [Tabela 7.4], onde 

os materiais que apresentaram melhor compatibilidade foram selecionados e encontram-

se destacados. 

 

 
Tabela 7.3 – Opções de Materiais Para Componentes da Bomba 

 

 
Figura 7.8 - Componentes da Bomba Selecionada - Série LVP Viking 
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Componente Tipo Material Compatibilidade 

Palhetas 
Padrão 

Carbon-Reinforced 
PEEK® 

N/D 

Opcional Carbon Graphite A - Excellent 

Hastes de 
Acionamento 

Padrão PEEK® N/D 

Opcional Torlon® B - Good 

Discos 
Padrão Carbon Graphite A - Excellent 

Opcional High Temp. Carbon 
Graphite 

A - Excellent 

Bucha de Suporte 
Bucha de Cabeça 

Padrão Silicon Carbide A - Excellent 

Opcional Carbon Graphite A - Excellent 

Componentes do 
Selo Mecânico 

Padrão 

Viton® B - Good 

Carbon Steel A - Excellent 

Silicon Carbide A - Excellent 

Opcional 

EPR N/D 

Kalrez® A - Excellent 

PTFE A - Excellent 

O-Rings 

Padrão Viton® A - Excellent 

Opcional 

EPR N/D 

Kalrez® A - Excellent 

PTFE A - Excellent 
 

Tabela 7.4 – Compatibilidade do Material dos Componentes com o Butadieno 
 

 

         Adicionalmente, o fabricante também oferece algumas opções para o modelo do  

selo mecânico. Este assunto será discutido no Capítulo 8. 
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7.2   Análise NPSH 

 

          Pelo catálogo do fornecedor, para o modelo da bomba selecionada temos que, 

para a máxima rotação (máxima vazão): 

 

XTYSHAZ = 16,4	�� = 	5	c 

 

 
Tabela 7.5 - NPSH Requerido Para Diferentes RPM's. 

 

          Porém, para fluidos diferentes da água, o fornecedor pede que seja feita a 

correção dos valores apresentados dividindo os mesmos pela massa específica do 

fluido bombeado, então temos: 

 

XTYSHAZ =
5,0

0,627
	= 7,97	c 

 

Dos valores calculados na seção 6.2.5 do capítulo 6, temos que o menor XTYS�J�[ 

(maior vazão) vale: 

XTYS�J�[ = 8,68	c 

 

Logo a condição necessária para não ocorrência da cavitação é satisfeita; 

 

XTYS�J�[ > 	XTYSHAZ + 0,6	c 

 

                                                8,68	c	 > 		7,97	c	 + 		0,6	c 

 

          Nota-se que o XTYS�J�[ fica quase no limite do recomendado para se evitar a 



 

80  

cavitação. Porém os cálculos foram realizados para o “pior” cenário, o de vazão 

máxima, onde temos o maior XTYSHAZ e o menor XTYS�J�[ dentre as vazões 

consideradas. Os resultados para as vazões normal e mínima forma calculados e os 

resultados resumidos na tabela abaixo 

 

Análise NPSH 

h	Vc³/ℎW XTYSHAZ	VcW XTYS�J�[	VcW 

0,83 2,58 10,19 

1,67 4,37 9,61 

2,50 7,97 8,68 
 

Tabela 7.6 – ±²³´µ¶· e ±²³´¸¹º»  para as vazões de projeto. 
 
 
 

 
Conclui-se então, que para todas as faixas de operação da bomba temos sempre a 
relação (18) atendida.  
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8.   SISTEMA DE SELAGEM 

 

8.1   CONSIDERAÇÕES SOBRE O BUTADIENO 

 

          O butadieno é um fluido extremamente tóxico, que além de ser cancerígeno 

pode provocar uma série de doenças que vão desde irritações nos olhos e nas vias 

respiratórias à mutações genéticas.  

          Por isso, vazamentos para a atmosfera não podem ser tolerados. Sendo assim, 

uma atenção especial deve ser dada ao sistema de selagem da bomba dimensionada. 

Selos mecânicos são a principal fonte de vazamentos em bombas e devem ser 

corretamente dimensionados, montados e inspecionados periodicamente a fim de se 

garantir a estanqueidade da operação de bombeamento. 

          A estratégia adotada para garantir a estanqueidade da operação será a adoção de 

um sistema de selagem dupla. Os selos mecânicos duplos são recomendados em 

situações onde as taxas de emissão do selo simples não são toleradas. Normalmente 

isso ocorre em aplicações que envolvem líquidos tóxicos e danosos à saúde e ao meio 

ambiente, substâncias abrasivas e corrosivas, dentre outras. Os selos duplos podem ser 

pressurizados e funcionam com a aplicação de um fluido a ser utilizado como barreira 

entre o selo primário e o selo secundário, com pressão superior à pressão existente no 

processo. Com essa estratégia, podemos garantir que não haverá vazamento de 

butadieno para a atmosfera pelo selo mecânico. 

 

8.2   SELEÇÃO DO TIPO DE SELO MECÂNICO 

 

          Analisando as opções construtivas da bomba selecionada [Figura 7.3],        

constata-se que o fabricante oferece cinco opções de selagem para a bomba. Os 

modelos disponíveis foram sumarizados na [Tabela 8.1]. 

 

Modelo Fabricante Tipo Configuração 
Component Type 2100 John Crane Não Cartucho Simples 
Component Type 58U John Crane Não Cartucho Simples 
Component Type 59U John Crane Não Cartucho Simples 
Cartridge Type 5610 John Crane Cartucho Simples 
Cartridge Type 5620 John Crane Cartucho Duplo 

 

Tabela 8.1 – Selos Mecânicos Recomendados Pelo Fabricante 
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          Dentre os modelos recomendados, o único com configuração dupla é o modelo 

Tipo Cartucho 5620. Logo, esse será o modelo escolhido para a selagem da bomba 

dimensionada. 

 

 
Figura 8.1 – Configuração do Selo Mecânico John Crane Type 5620 

 

 

 

8.3   SELEÇÃO DO PLANO DE SELAGEM 

 

          Como dito anteriormente, devido à natureza cancerígena do butadieno, deve-se 

adotar um plano de selagem em complemente à utilização do selo duplo.  

          Através na análise do manual de instalação e operação do selo modelo 5620 

[Anexo L], nota-se que o fornecedor recomenda a utilização dos planos de selagem 

API 52 ou API 53A. Os planos indicados possuem configuração semelhantes, valendo-

se da utilização de um fluido de barreira que preenche a câmara de selagem. A 

diferença dá-se no fato de o plano API 53A fluido de barreira e pressurizado, o que nos 

garante a estanqueidade em caso de falha no selo, ao passo que o plano API 52 é 

suscetível à vazamentos para a atmosfera em caso de falha no sistema de selagem. 

         Portanto, para garantir que não haverá vazamento de butadieno para a atmosfera, 

o plano selecionado será o API 53A. 
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8.4   PLANO DE SELAGEM API 53A 

 

          O plano de selagem API 53A utiliza um fluido de barreira pressurizado por uma 

fonte de pressão externa de modo a manter uma pressão constante na câmara de 

selagem, impedindo, desse modo, vazamento do fluido de processo para a atmosfera. 

O fluido de barreira usualmente é água e o agente pressurizador externo usualmente 

um gás inerte, como o nitrogênio por exemplo. O suprimento de nitrogênio pode ser 

feito através de uma linha ligada diretamente ao pote de selagem ou por alimentações 

periódicas através de cilindros. 

 

 

 
Figura 8.2 – Esquema do Plano de Selagem API 53A 

 
 
          A fonte externa de pressão pressuriza o pote de selagem, mantendo sua pressão 

interna ligeiramente superior à pressão do processo (descarga da bomba). O líquido de 

barreira circulando pelo pote se selagem, por sua vez, pressuriza a câmara de selagem. 

O fluxo é mantido pelo efeito sifão e um anel de bombeamento contido no selo 

mecânico. O pote de selagem possui uma serpentina interna e pode comportar uma 

linha de água refrigeração para operações em que necessita-se resfriar o selo mecânico. 

          Nota-se que no plano 53A, temos sempre que a pressão na câmara de selagem é 

superior à pressão do processo (descarga da bomba), ou seja, caso aja alguma falha no 

selo mecânico, haverá vazamento do fluido de barreira para o processo e nunca o 

contrário. 
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          Diversos instrumentos podem ser acoplados ao sistema de modo a torná-lo mais 

seguro e eficiente. Usualmente, utiliza-se transmissores de nível e de pressão, além de 

indicadores locais dessas variáveis (visor de nível e manômetro) permitindo um 

monitoramento mais eficiente. Além disso, uma PSV (pressure safety valve) deve ser 

instalada no pote de selagem a fim de evitar sobrepressão. 

           

 

8.5   ENQUADRAMENTO NR-13 

 

          Deve-se estar atento ao enquadramento do pote de selagem na NR-13, que 

estabelece requisitos mínimos para gestão da integridade estrutural de caldeiras a 

vapor, vasos de pressão e suas tubulações de interligação nos aspectos relacionados à 

instalação, inspeção, operação e manutenção, visando à segurança e à saúde dos 

trabalhadores. O enquadramento ou não, depende da pressão de operação do vaso e do 

volume total interno. Já a determinação da categoria de enquadramento, que define o 

intervalo de inspeção e de teste hidrostático, leva-se em conta, adicionalmente, o tipo 

de fluido e sua temperatura de operação. Como não consta no escopo do presente 

trabalho o dimensionamento do pote de selagem, a verificação quanto ao 

enquadramento na NR-13 será realizada após a compra do sistema de selagem e a 

consequente definição do volume total do pote de selagem. 

          Estão enquadrados na NR-13, vasos de pressão cujo produto da pressão máxima 

de operação (KPa) pelo volume total (m³), for maior ou igual a 8, ou seja: 

 

 

                                        T	. d	 ≥ 	8																				d�g�	)�½������� 

 

 

Onde: 

 

T M T�)ggã�	cám�c�	�)	�¤)��çã�	VBT�W 

d M d���c)	�����	��	¾�g�	Vc�W 
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          Para a pressão máxima de operação vamos considerar a pressão de descarga da 

bomba, acrescida de uma margem de 20% (a pressão na câmara de selagem e no pote 

de selagem deve ser superior a pressão de descarga da bomba). Com isso, temos: 

 

T¿[AHGçãF	0FEA		 =			 T+A��GH9G	ÀF�ÁG + 		20% 

 

T¿[AHGçãF	0FEA	 = 	8,5	B5�/�c²	 = 	833,6	BT� 

 

          Em relação ao volume do pote de selagem, os modelos oferecidos pelo 

fabricante John Crane, possuem volume de 12L e 20L. Para o cálculo será utilizado o 

volume de 20L: 

 

d = 20D = 0,02	c³ 

Logo: 

T	. d = 	833,6		m		0,02 = 16,67	 > 		8 

 

          Portanto, o pote de selagem é enquadrado na NR-13 e está sujeito às exigências 

da norma. Para determinar a classe de enquadramento, utilizamos a [Tabela 8.2], onde 

o produto P.V agora é calculado utilizando-se a pressão em MPa.  

          O pote de selagem contém nitrogênio e água, logo temos fluido categoria C, 

além disso, o produto P.V, com a pressão em Mpa, vale 0,017, enquadrando o pote de 

selagem na categoria V, que prevê inspeções externas a cada sete anos e inspeção 

interna e teste hidrostático à critério. 
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Tabela 8.2 – Classificação dos Vasos de Pressão 

 

 

Categoria Inspeção Externa Inspeção Interna Teste Hidrostático 

I 3 anos 6 anos 12 anoa 
II 4 anos 8 anos 16 anos 
III 5 anos 10 anos  A critério 
IV 6 anos 12 anos A critério 
V 7 anos A critério A critério 

 

Tabela 8.3 – Critérios de Inspeção 

 

 

 

Classe de 
Fluidos Descrição 

Grupo de Potencial de Risco 

1 2 3 4 5 

¦. x
≥ stt 

  

 
 

 stt >
¦. x ≥

 t 

  t >
¦. x ≥
r, Ã 

r, Ã >
¦. x ≥

s  

¦. x < 1 
  

Categorias 

A 

Fluidos inflamáveis e 
fluidos combustíveis com 
temperatura igual ou 
superior a 200ºC 

I I II III III Tóxico com limite de 
tolerância <= 20 ppm 

Hidrogênio 

Acetileno 

B 

Fluidos Combustíveis com 
temperatura menor que 
200ºC I II III IV IV 

Fluidos tóxicos com limite 
de tolerância > 20 ppm 

C 

Vapor de água 

I II III IV V Gases asfixiantes  

Ar comprimido 

D Outro fluido II III IV V V 
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9.   ANÁLISE ENERGÉTICA 

 

              Finalizada a seleção da bomba, podemos agora fazer um balanço energético 

estimando a economia alcançada com a substituição da atual bomba centrífuga pela 

bomba de palhetas selecionada na seção anterior. 

            O fornecedor, através da curva da bomba, fornece a potência absorvida pelo 

equipamento em cada uma das vazões consideradas, seguem dados extraídos das curvas 

[Tabela 9.1]: 

 

Potência Absorvida Pela Bomba 

h	Vc³/ℎW TGÁ�	V¯STW TGÁ�	VSTW 

0,83 0,57 0,58 

1,67 1,03 1,04 

2,50 1,42 1,44 
 

Tabela 9.1 – Potência Absorvida Pela Bomba. 
 

 

Para estimar a potência instalada necessária, vamos considera a recomendação API 610 

[tabela 822]: 

Potência Nominal do 
Motor (HP) 

Relação Potência Nominal / 
Potência Absorvida 

T��GÁ� < 30 1,25 

30 ≤ 	T��GÁ� ≤ 	75 1,15 

T��GÁ� ≥ 75 1,10 

 
Tabela 9.2 – Potência Nominal vs. Potência Absorvida. 

 
 

          A potência absorvida pela bomba selecionada em qualquer uma das três vazões 

consideradas é menor que 30HP, portanto para calcularmos a potência nominal mínima 

necessária ao motor devemos multiplica-la por 1,25: 

   

                                         T�� = 	T��GÁ�		m		1,25                                     (21) 
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Portanto, podemos calcular a potência mínima necessária para cada vazão: 

 

 Potência Necessária ao Motor 

h	Vc³/ℎW T��	VSTW 

0,83 0,73 
1,67 1,30 
2,50 1,80 

 
Tabela 9.3 – Potência Necessária ao Motor 

 
 
          Uma consulta ao site do fornecedor WEG podemos dimensionar o motor para 

acionamento da bomba, a potência nominal mais próxima da potência encontrada na 

[tabela 8.3], para a vazão máxima, é de 2HP, portanto vamos admitir esse valor para a 

realização do comparativo energético entre as bombas. 

 

Potência Nominal do Motor 
BOMBA HP CV KW 

B-01111 - Nova 02 2,03 1,49 
B-01102 C - Existente 30 30,42 22,37 

 
Tabela 9.4 - Potência Nominal dos Motores 

 
 

         Para fins de estimativa de consumo, não será considerado o uso de inversor de 

frequência, além disso será considerado o funcionamento contínuo a toda carga dos 

motores. Com os dados de potência dos motores, podemos realizar uma estimativa de 

consumo de energia através da fórmula: 

 

                                         � = 0FE		�		Æ�

1000
                                                         

(22) 
 
Onde: 
 
� = ��)�5��	���g�c���	V�ÇℎW 

T�� = T��ê����	��c����	��	c����	VBÇW 

Æ� = �)c¤�	�)	�������c)���	��	c����	��	¤é�����	���g��)����	Vℎ���gW 

Portanto, para a estimativa do consumo energético em um ano, temos: 

 
 

� =
T��		m		8760

1000
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Substituindo, encontramos os dados apresentados na [tabela 9.5]. 

 

Consumo Energético Anual 
BOMBA MWh 

B-01111 - Nova 13,05 

B-01102 C - Existente 195,96 
 

Tabela 9.5 - Consumo Energético Anual das Duas Bombas Consideradas 
 
 

          Percebe-se que a substituição da bomba representa uma redução do consumo de 

energia da ordem de 93%. A fim de estimar o quanto essa economia representa em 

Reais, utilizaremos a tarifa média cobrada pelo MWh industrial no Estado do Rio de 

Janeiro, conforme [figura 8.1]: 

 

 

 
Figura 9.1 - Gasto Com Energia Pela Indústria 

 

 
 

 

Gasto Anual com Energia Elétrica 

BOMBA VALOR 

B-01111 - Nova           R$                8.300,00  

B-01102 C - Existente R$                124.300,00 
 

Tabela 9.6 - Gasto Energético Anual das Duas Bombas Consideradas 
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10.   CONCLUSÃO 
 
 
          Considerando-se o escopo previsto inicialmente, o objetivo do trabalho foi 

alcançado: 

 
• A bomba foi dimensionada e selecionada atendendo aos requisitos do sistema e 

as premissas inicialmente consideradas. Sua folha de dados se encontra em 
anexo. 

 
• O motor para acionamento da bomba foi selecionado. Sua folha de dados se 

encontra em anexo. 
 

• O sistema de selagem foi selecionado e analisado, atendendo-se a recomendação 
do fabricante e as premissas do projeto. 

 
• Uma estimativa da economia de energia foi realizada e analisada.  

 
 
          Diante dos dados obtidos no capítulo oito, ficou demonstrada a relevância da 

economia de energia alcançada com a substituição da bomba, objetivo do trabalho. De 

acordo com os dados obtidos, a bomba dimensionada consumirá cerca de quinze vezes 

menos energia elétrica que a bomba instalada atualmente, o que em Reais representa 

uma economia de R$ 116.000.00 anuais, caracterizando-se um projeto com curto tempo 

de retorno. 

          

        Os números obtidos atestam o enorme potencial de ganho ao se investir em 

projetos que prevejam a substituição de equipamentos ultrapassados e energeticamente 

menos eficientes, o que fica mais evidente ao constatarmos a quantidade de 

equipamentos superdimensionados existentes nas plantas indústrias do Brasil.  

 

        Na planta petroquímica em questão, existem cerca de 350 bombas industriais, 

sendo que cerca de 60% possui vinte anos ou mais. Isso sem contar outros 

equipamentos que utilizam motores elétricos como força motriz, como compressores, 

ventiladores e agitadores por exemplo.  

 

        Portanto, considerando-se o potencial de ganho e a quantidade de equipamentos 

envolvidos, o atual trabalho pode servir de ponto de partida e justificativa para a 

realização de um amplo levantamento de equipamentos críticos quanto ao consumo de 
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energia elétrica e elaboração de um estudo mais aprofundado calculando o ganho 

financeiro obtido com a substituição desses equipamentos por outros energicamente 

mais eficientes.  

 

         A parte dimensional não realizada no presente trabalho pode servir de motivação 

para a realização de outros estudos, como por exemplo: 

 

 

• Análise de flexibilidade da linha de sucção. 

 

• Encaminhamento e suportação da linha de sucção. 

 

• Base civil para suportes e para a nova bomba. 

 

• Dimensionamento do inversor de frequência acoplado ao motor. 

 

• Plano de manutenção para a bomba dimensionada e acessórios de linha. 

 
• Levantamento detalhado de custos (projeto detalhado, bomba, materiais, 

instalação, testes, etc) para determinação do tempo de retorno do projeto.  
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ANEXO C 
 

 

 

 

 



 

NÚMERO DO CLIENTE FOLHA 

FD-I16-012-0002 23 de 27 

 

NÚMERO UNITEC/BPI N° DO PROJETO 

 
UNI-4089-INS-FD-0009 

 
OS-4089 

TÍTULO DO FD: 

FOLHA DE DADOS VÁLVULA DE CONTROLE 

G
E

R
A

L 

Identificação CAXUTIL-A012-GA09-FV015 CAXUTIL-A012-GA09-FV018 

Serviço CONTROLE DE VAZÃO DE 
BUTADIENO LÍQUIDO 

CONTROLE DE VAZÃO DE 
BUTADIENO LÍQUIDO 

Malha - - 

Fluxograma CAXIAS-A012-FE-63-2-0 CAXIAS-A012-FE-063-2-0 

N° Linha Tubulação ¾” -BDR-LR-048-Ah – Sch-80 ¾” -BDR-LR-049-Ah – Sch-80 

Equipamento RAMPA DE BDL RAMPA DE BDL 

Classificação da Área NÃO CLASSIFICADA NÃO CLASSIFICADA 

Certificação INMETRO INMETRO 

Nível SIL 2 2 

C
O

R
P

O
 E

 IN
T

E
R

N
O

S
 

Função CONTRÔLE CONTRÔLE 

Tipo GLOBO GLOBO 

Material do Corpo A-216 WCB A-216 WCB 

Tam. Corpo Norma Sede ¾” ANSI 01 ¾” ANSI 01 

Conexões, Classe de Pressão Norma 150# RF / B 16.5 ANSI 150# RF / B 16.5 ANSI 

Tipo de Castelo NORMAL NORMAL 

Material das Gaxetas (Ver notas) (Ver notas) 

Lubrificador Válvula Isol. - - - - 

N° Sedes Tipo De Guias 01 SUPERIOR 01 SUPERIOR 

Característica LINEAR LINEAR 

Classe De Vedação IV IV 

Mat. Obturador Sede Tipo AISI 316 AISI 316 P/ FABRIC. AISI 316 AISI 316 P/ FABRIC. 

Vazão Tende A ABRIR ABRIR 

A
T

U
A

D
O

R
 

Tipo PNEUMÁTICO PNEUMÁTICO 

Modelo Tamanho P/ FABRIC. P/ FABRIC. P/ FABRIC. P/ FABRIC. 

Abre Com Fecha Com P/ FABRIC. P/ FABRIC. P/ FABRIC. P/ FABRIC. 

Ação Na Falte de Ar FECHA FECHA 

Volante E Posição Curso     

Reset Manual Reset Local     

P
O

S
IC

IO
N

A
D

O
R

 

Tipo ELETROPNEUMÁTICO (Ver notas) ELETROPNEUMÁTICO (Ver notas)

Modelo e Tamanho P/ FABRIC. P/ FABRIC. 

Entrada Saída 4-20 mA P/ FABRIC. 4-20 mA P/ FABRIC. 

Caracteristica do Came LINEAR LINEAR 

Manômetros Bypass SIM - SIM - 

Alimentação de Ar 5,0 kg/cm²  5,0 kg/cm²  

A
C

ES
  Ó

RI
O
S

 Filtro Reg. C/ Manômetro SIM SIM 

Válvula Solenóide - - 

Fim-De-Curso On/Off Tipo SIM (Ver notas) POSIÇ. FECH. SIM (Ver notas) POSIÇ. FECH. 

Plaqueta De Identificação SIM SIM 

C
O

N
D

 P
R

O
C

. 

Fluido e Estado Físico BUTADIENO LÍQUIDO BUTADIENO LÍQUIDO 

Vazão Max.[kg/h] Normal Máx  261   261  

Pr. Entr.[kg/cm²] Normal Máx  7,14   7,14  

Pr. Saída[kg/cm²] Normal Máx  7,06   7,06  

Temp. Min. Oper. Max. Proj.  AMB AMB   AMB AMB  
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NÚMERO DO CLIENTE FOLHA 

FD-I16-012-0002 24 de 27 

 

NÚMERO UNITEC/BPI N° DO PROJETO 

 
UNI-4089-INS-FD-0009 

 
OS-4089 

TÍTULO DO FD:  
FOLHA DE DADOS VÁLVULA DE CONTROLE 

 

 ∆P Máximo Pressão Projeto     

Dens. Rel. @ Cond. Op.   

Dens. Rel. @ Cond.Ref.   

Viscosidade @ Temp. Oper. 0,140 0,140 

% Vaporiz. Em Massa Jus. (Op.)   

Pr. Vapor (Kgf/Cm²-A) Pr. Critica (Kgf/Cm²-A)     

Peso Especifico 627 kg/m³ 627 kg/m³ 

K-Cp/Cv Z=Fator Compr. (Mont.)     

Vol. Esp. Em m³/Kg: Mont. Jusante     

Grau de Superaquecim. Nivel De Ruído     

Cv Normal Cv Requerido     

Pt. Fluidez Sup. a Tem. Amb?   

Polimeriza a Temp. Amb.?   

Polimeriza em Presença de O2?   

Contem Sólidos Em Suspensão   

O
U

T
R

O
S

 

Pintura: Norma Atuador Corpo P/FABR P/FABR P/FABR P/FABR P/FABR P/FABR 

Válvula Cv Escolhido   

Fabricante SAMSON SAMSON 

Modelo Válvula   

Nota Aplicáveis   

UNIDADES: PRESSÃO: kfg/cm2 TEMPERATURA: °C VISCOSIDADE: cP DENSIDADE: kg/m3 VAZÃO: Nm³/h 

 
 
NOTAS: 

 
- Fornecer folha de dados, desenhos certificados e manuais de instalação, manutenção e operação em cópia papel e 
eletrônica. 
- Fornecer plaqueta de identificação em aço inox, com tag. 
- Fornecer certificado de conformidade INMETRO, para instalação em área classificada,(EX-d, Zona 2 Grupo IIB T3); 
para permitir o emprego do instrumento em outras áreas da planta. 
- Fornecer certificado de calibração de órgão rastreado a RBC. 
- Gaxetas adequadas para baixa emissão, com certificação TA-LUFT, conforme norma VDI 2440 ou equivalente. 
- Atuador tipo diafragma com retorno por mola. 
- Posicionador eletropneumático inteligente, com grau de proteção IP 66 e conexão elétrica ½” NPT. 
- Chaves fim de curso (fechada), tipo Microswitch, contatos no padrão SPDT, capacidade de 5A@24Vcc, invólucro 
com grau de proteção IP 66, conexão elétrica ½” NPT. 
- válvula tipo “Fire Safe” (vedação à prova de fogo API 607), com ensaio radiográfico do corpo a 100 PCT 
- O conjunto : Válvulas e acessórios deve dispor de certificação SIL 2. 
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ANEXO D 
 

 

 

 

 



 

 

NÚMERO DO CLIENTE FOLHA 

FD-I16-012-0001 2 de 13 
 

 
 

 

NÚMERO UNITEC/BPI N° DO PROJETO 

 
UNI-4089-INS-FD-0008 

 
OS-4089 

TÍTULO DO FD: 

FOLHA DE DADOS VÁLVULA ON-OFF 

G
E

R
A

L 

Identificação CAXUTIL -A012-GA07-XV014 CAXUTIL -A012-GA07-XV025 

Serviço BLOQUEIO AUTOMÁTICO DE 
BUTADIENO LÍQUIDO 

BLOQUEIO AUTOMÁTICO DE 
BUTADIENO LÍQUIDO 

Malha - - 

Fluxograma CAXIAS-012-FE-059-2-0 CAXIAS-012-FE-059-2-0 

N° Linha Tubulação ¾” BDR-LR-044Ah – Sch-80 ¾” BDR-LR-045Ah – Sch-80 

Equipamento RAMPA DE BDL RAMPA DE BDL 

Classificação da Área NÃO CLASSIFICADA NÃO CLASSIFICADA 

Certificação INMETRO INMETRO 

Nível SIL 2 (Ver notas) 2 (Ver notas) 

C
O

R
P

O
 E

 I
N
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Função BLOQUEIO BLOQUEIO 

Tipo MACHO (CÔNICO) MACHO (CÔNICO) 

Material do Corpo A-216 WCB A-216 WCB 

Tam. Corpo Norma Sede ¾” ANSI INOX ¾” ANSI INOX 

Conexões, Classe de Pressão Norma 150# RF B 16.5 ANSI 150# RF B 16.5 ANSI 

Tipo de Castelo NORMAL NORMAL 

Material das Gaxetas (Ver notas) (Ver notas) 

Lubrificador Válvula Isol. - - - - 

N° Sedes Tipo De Guias 01 SUPERIOR 01 SUPERIOR 

Característica ON-OFF ON-OFF 

Classe De Vedação ANSI V ANSI V 

Mat. Obturador Sede Tipo AISI 316 AISI 
316+TEFLON P/ FABRIC. AISI 316 AISI 

316+TEFLON P/ FABRIC. 

Vazão Tende A ABRIR ABRIR 

A
T

U
A

D
O

R
 

Tipo PNEUMÁTICO (Ver notas) PNEUMÁTICO (Ver notas) 

Modelo Tamanho P/ FABRIC P/ FABRIC P/ FABRIC P/ FABRIC 

Abre Com Fecha Com P/ FABRIC P/ FABRIC P/ FABRIC P/ FABRIC 

Ação Na Falte de Ar FECHA FECHA 

Volante E Posição Curso - - - - 

Reset Manual Reset Local - - - - 

P
O

S
IC

IO
N

A
D

O
R 

Tipo - - 

Modelo e Tamanho - - 

Entrada Saída - - - - 

Caracteristica do Came - - 

Manômetros Bypass - - - - 

Alimentação de Ar 5,0 kg/cm² 5,0 kg/cm² 

A
C

E
S 

Ó
R

IO
S Filtro Reg. C/ Manômetro SIM SIM 

Válvula Solenóide SIM (Ver notas) SIM (Ver notas) 

Fim-De-Curso On/Off Tipo SIM (Ver notas) FECH./ABERTA SIM (Ver notas) FECH./ABERTA 

Plaqueta De Identificação SIM SIM 

C
O

N
D

. 
P

R
O

C
. 

Fluido e Estado Físico BUTADIENO LÍQUIDO BUTADIENO LÍQUIDO 

Vazão Max. [kg/h] Normal Máx  261,0   261,0  

Pr. Entr. P/ Vaz. Max. 
[kg/cm²] 

Normal Máx  7,20   7,20  

Pr. Saída P/ Vaz. Max. 
[kg/cm²] 

Normal Máx  7,10   7,10  

Temp. Min. Oper. Max. Proj. AMB AMB AMB AMB  AMB AMB AMB AMB
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NÚMERO DO CLIENTE FOLHA 

FD-I16-012-0001 3 de 13 
 

 
 

 

NÚMERO UNITEC/BPI N° DO PROJETO 

 
UNI-4089-INS-FD-0008 

 
OS-4089 

TÍTULO DO FD:  
FOLHA DE DADOS VÁLVULA ON-OFF 

 

 ∆P Máximo Pressão Projeto 6,0 kg/cm²  6,0 kg/cm²  

Dens. Rel. @ Cond. Op.   

Dens. Rel. @ Cond.Ref.   

Viscosidade @ Temp. Oper. 0,140 0,140 

% Vaporiz. Em Massa Jus. (Op.)   

Pr. Vapor (Kgf/Cm²-A) Pr. Critica (Kgf/Cm²-A)     

Peso Específico 627 kg/m³ 627 kg/m³ 

K-Cp/Cv Z=Fator Compr. (Mont.)     

Vol. Esp. Em m³/Kg: Mont. Jusante     

Grau de Superaquecim. Nivel De Ruído     

Cv Normal Cv Requerido     

Pt. Fluidez Sup. a Tem. Amb? -  

Polimeriza a Temp. Amb.? -  

Polimeriza em Presença de O2? -  

Contem Sólidos Em Suspensão -  

O
U

T
R

O
S 

Pintura: Norma Atuador Corpo P/FABR P/FABR P/FABR P/FABR P/FABR P/FABR 

Válvula Cv Escolhido   

Fabricante   

Modelo Válvula   

Nota Aplicáveis   

UNIDADES: PRESSÃO: kfg/cm2 TEMPERATURA: °C VISCOSIDADE: cP DENSIDADE: kg/m3 VAZÃO: l/h 

 
NOTAS: 

 
- Fornecer folha de dados, desenhos certificados e manuais de instalação, manutenção e operação em cópia papel e 
eletrônica. 
- Fornecer plaqueta de identificação em aço inox, com tag. 
- Fornecer certificado de conformidade INMETRO, para instalação em área classificada, (EX-d, Zona 2 Grupo IIB T3); 
para permitir o emprego do instrumento em outras áreas da planta. 
- Fornecer certificado de calibração de órgão rastreado a RBC. 
-Gaxetas adequadas para baixa emissão, com certificação TA-LUFT, conforme norma VDI 2440 ou equivalente 
- Atuador tipo pistão com retorno por mola. 
- Válvula solenóide tipo universal, ¼” NPT, bobina classe “F”, alimentação elétrica 120 Vca, conexão elétrica ½” NPT, 
invólucro com grau de proteção IP 66. 
- Chaves fim de curso (aberta e fechada), tipo Microswitch, contatos no padrão SPDT, capacidade de 5ª@24Vcc, 
invólucro com grau de proteção IP 66, conexão elétrica ½” NPT. 
- Sede do obturador com TEFLON tipo NXT adequado para emprego com Butadieno líquido. 
- Válvula tipo “Fire Safe” (vedação à prova de fogo API 607), com ensaio radiográfico do corpo a 100PCT. 
- O conjunto composto pelas válvulas e acessórios deve dispor de certificação SIL 2. 
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N° Doc

Projeto Prep. (Proc.) Prep.(Mec.) Aprov.

Cliente / Local Data Folha Rev.
10/08/2017 0

01 Serviço : TAG:

02 Fabricante : Modelo : Quant. :

Condições de Operação  (cada Unidade)
Min Norm Máx

03 Operação       Desc. 11 Vazão m³/h 0,83 1,67 2,50

04 Fluido Bombeado 12 Altura Manométrica mcl 73,71 76,41 80,78

05 Material       Erosivo 13 Pressão de Vapor kgf/cm² abs 2,80 2,80 2,80

06 Concentração % 14 Pressão de Descarga kgf/cm² 7,16 7,29 7,51

07 pH 15 Pressão de Sucção kgf/cm² 2,54 2,50 2,44

08 Temperatura de Bombeamento (TB) ºC 16 Pressão Diferencial kgf/cm² 4,62 4,79 5,07

09 Densidade à TB kg/m³ 17 NPSH Disponível mcl 12,64 11,67 10,73

10 Viscosidade à TB cP 18
Desempenho (Rotor de Projeto )
Mín Norm Máx

19 Velocidade rpm 970 1332 1660 25 Rendimento %  

20 Potência Consum. no Ponto  Projeto cv 0,94 1 1,28 26 Vazão Mínima Contínua m³/h 0,83

21 Potência Máxima cv 27 NPSH Requerido mcl  5,00

22 Fator de Correção de Rendimento 28 AMT Máxima           mcl

23 Fator de Correção da Alt. Manométrica  29 Empuxo no Eixo           kgf

24 Fator de Correção de Vazão 30 Curva de Desempenho            Nº Anexo

Construção              API 610       ANSI B 73.1
31 Montagem da Carcaça        Horiz.       Vert.          Linha          Pé 39 Bocais ANSI B16.5 Diam. Classe

32 Bipartida        Axial        Radial        Back Pull Out 40  - Sucção 1 150#

33 Voluta        Simpl.      Dupla        Pás Difusoras 41  - Descarga 1 150#

34 Conexões        Resp.      Dreno        Manômetro 42 Rotação (lado Acion.)       Horário       Anti-Horário

35 Tipo de Rotor       Aberto      Fech.         Semi-Aberto 43 Ø Máx./Selecion./Mín. mm

36 Tipo de Mancal        Radial      Escora      Deslizante 44 Temp. Proj. Carcaça ºC  

37 Lubrificação Mancais        Óleo                          Graxa 45 Pressão Projeto/Teste kgf/cm²

38 Vida Útil dos Mancais horas 46
Materiais (ver nota 2)

47 Carcaça 54 Eixo

48 Rotor (Impelidor) 55 Luva de Eixo

49 Anéis de Desgaste da Carcaça 56 Selo

50 Anéis de Desgaste do Rotor 57 Gaxeta

53 Anel da Lanterna 58 Base

Selagem
59 Modalidade de Selagem       Gaxeta                      Selo Mecânico 62 Tamanho / Código API

60 Fabricante 63 Fluído de Barreira

61 Tipo/ Modelo 64 Pressão (kgf/cm²) 7,29 Vazão (m³/h)

Resfriamento - Aquecimento
65  Plano API 67 Temperatura de Entrada ºC

66 Partes Resfriadas / Aquecidas 68 Pressão (kgf/cm²) Vazão (m³/h)

Acionador Acoplamento
69 Classificação de Área (NEC) 73 Tipo       Rígido       Flexível

70 Potência cv 74 Fabricante

71 Velocidade rpm 75 Modelo

72 Polos / Frequência/Tensão nº/Hz/V 2 60 440 76 Protetor

Testes de Fábrica
77 Hidrostático da Carcaça        Testemunhado 80       NPSH        Testemunhado

78 Funcionamento Mecânico        Testemunhado 81       Desempenho        Testemunhado

79        Testemunhado 82       Desmontagem após Teste

Itens Incluídos pelo Fornecedor Pesos
83 Chumbadores 86 Bomba kg  36,00

84 Placa de Identificação 87 Motor kg

85 88 Conjunto kg  60,00

NOTAS:

 

18,00

Face

FR

FR

80,78

2,03

3455

WEG

W22 IR2

Água desmineralizada 25,0

0,018

2/3

B-01111

Lanxess/Caxias

Bomba de Palhetas Deslizantes

Transferência de Butadieno Combustível Para Caldeiras da A12

LVP41017M-P

B-01111

1

1,3 - Butadieno

100

        Corrosivo

        Contínua

Aço Inoxidável

Selo Mecânico

Fluido

VIKING

Aço Inoxidável

53A

Nitrogênio

Aço Inoxidável

53A

25

627,00

0,1400
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Higher pressures than other 
stainless positive displacement 
pumps

Low-wear, long-life vanes

Superior suction lift and self-
priming ability

Metric or U.S. design standards

■	
	

■

■	

■

Viking® LVP Series Stainless Steel Vane Pumps

Sizes in Series: 6 
Capacity to 36 M³/Hr  (160 GPM)
Pressure to 14 Bar  (200 PSI)
Viscosity 0.1 to 500 cSt  (28 to 2,300 SSU) 
Temperature -51°C to +260°C  (-60°F to +500°F)

Vane Pumps for Corrosive, Thin 
Liquids at Higher Pressures



01

1750
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02 05 08 19 23

16 32
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1150
RPM

520
RPM

10 20 30

950
RPM

Pump Size 

Performance Envelope

Viking® Reliability in a Stainless Steel Vane Pump

LVP Series' Benefits 
Compared to Centrifugal 
Pumps:
• Higher efficiency for low  

life-cycle cost
• Higher pressure: 14 Bar (200 PSI)
• Self-priming
• Low-shear flow
• Short-term dry-run-capability
• Capacity proportional to speed
• Reversible direction of flow
• Easier-to-pipe, straight-through porting

LVP Series' Benefits 
Compared to Other Vane 
Pumps:
• Higher pressure:  14 Bar (200 PSI)
• Harder casing:  Hardened to  

62 Rockwell C to extend pump life
• Harder bushings:  Silicon Carbide 

sleeve bearings, standard
• Harder shaft:  Chrome oxide shaft 

coatings, standard
• PEEK® vanes and push rods:  Provides 

lower dynamic coefficient of friction
• Metric design standard:  DIN raised-

face flanges, IEC motor mount,  
millimeter-dimension seals

• Inch design standard:  ANSI raised-
face flanges, NEMA C motor mount, 
inch-dimension seals

Vane pumps are used for liquid transfer applications ranging from chemicals to liquefied  
gases.  Vanes extend from slots in the rotor, sweeping liquid through a cam-shaped cavity.  
The vanes provide high volumetric efficiency for lower total cost of ownership. 

The Viking Advantages
Advanced Durability
Viking's LVP series vane pump (patent applied for) sets the benchmark for durability with its 
standard, stainless steel casing surface-hardened to 62 Rockwell C maximizing casing and 
vane life.  Its hard chrome oxide coated shaft turns in a hard silicon carbide sleeve bearing, 
providing industry leading pressure capabilities to 14 bar (200 PSI).

Ease of Installation
Pump installation has never been easier.  The LVP series' DIN or ANSI standard porting 
simplifies connection to local-standard systems. Top-mounted, adjustable pressure relief valves 
are standard.  For local or remote monitoring systems, Viking's LVP series provides standard 
gauge ports.  A rotatable casing with motor mount option, on the two smallest models, permits 
vertical or horizontal porting.  With motor speed operation up to 23 M³/Hr @ 50Hz (80GPM @ 
60 Hz), Viking has eliminated a speed reducer and one shaft alignment, coupling and guard, 
reducing system costs. 

Application Flexibility
Viking's LVP series delivers broad chemical compatibility with high pressure capabilities  
[14 Bar (200 PSI)] on even the thinnest liquids.  Its self-priming, short-term dry-run capability  
and bi-directional pumping design is ideal for loading/unloading, or line stripping operations.  
The LVP series delivers non-pulsing, low-shear flow with superior suction lift capability and 
volumetric efficiency.

Lower Cost of Ownership
The LVP series’ easy-to-pipe, straight-through porting design with raised-face IEC or NEMA 
flanges, elastomeric O-ring seals on the head, relief valve, and seal gland provide superior 
sealing reliability.  The LVP series is also built with fewer parts, minimizing maintenance.  
Commonality of this series’ parts reduces overall parts inventory.  In 20 minutes, a vane 
replacement service can be completed without removing the pump from its system, reducing 
life-cycle costs.  The LVP series has tailored sealing solutions available for virtually every liquid 
and application to minimize leaks, for a lower total cost of ownership.

2  Viking LVP Series PEEK® is a registered trademark of Victrex LLC.



Corrosive, Thin Liquids

Viking's LVP pumps are designed for use 
with thin liquids that are compatible with 
stainless steel, but not cast iron. Chemical 
manufacturers and users that run many 
different liquids through their pumps, want 
the maximum practical corrosion protection, 
standard on the LVP series.

Typical Applications: 
• Acids and Alkalis
• Alcohols and Solvents
• Aqueous Solutions

Flammable Liquids

The heavy-duty, one-piece, hardened 
stainless steel casing of the LVP pump 
series satisfies both the corrosion and 
thermal shock protection requirements for 
flammable liquids and liquefied gases in 
refineries or chemical manufacturing plants. 

Typical Applications: 
• Monomers
• Hexane, Pentane
•  Refined Fuels

Higher Pressures 

The LVP series develops up to 14 Bar  
(200 PSI) on thin, corrosive liquids, where 
gear pumps and other manufacturer's vane 
pumps are limited to 8.5 Bar (125 PSI) or 
less. The reduced slip characteristics of 
Viking's LVP pumps provide enhanced  
self-priming and suction lift capabilities.

Typical Applications: 
• Reactor vessel ingredient metering
• Vacuum vessel service
• Suction lift applications
• Long suction or discharge line  

applications

Applications

Model Number Key

L	 V	 P	 4	 1	 2	 3	 7	 U	 R

Mounting Arrangement:
0 = Motor Mount
(size 01 and 02 only)
1 = Footed

Shaft Sealing:
4 = Mechanical Seal

Material of Construction:
7 = 316 Stainless Steel Casing, Head, Rotor, ShaftSeries

Pump Sizes and Nominal Capacities:
01 Displacement:    4 M³/Hr  (20 GPM) @ 1750 RPM DIN 40 or 1.5” ANSI Flange
02 Displacement:    9 M³/Hr  (40 GPM) @ 1750 RPM DIN 40 or 1.5” ANSI Flange
05 Displacement:  18 M³/Hr  (80 GPM) @ 1150 RPM DIN 50 or 2.0” ANSI Flange
08 Displacement:  23 M³/Hr  (100 GPM) @ 950 RPM DIN 50 or 2.0” ANSI Flange
19 Displacement:  29 M³/Hr  (125 GPM) @ 520 RPM DIN 80 or 3.0” ANSI Flange
23 Displacement:  36 M³/Hr  (160 GPM) @ 520 RPM DIN 80 or 3.0” ANSI Flange

Design Standard:
M = Metric                  
U = Inch

Drive Configuration:
M = Motor Mount
D = Direct Drive
R = Reducer Drive
P = Purchased Reducer

Viking LVP Series  3



Viking® LVP Series Vane Pump Benefits
■ Hardened Casing
62 Rockwell C surfaced-hardened stainless  
steel casing.  Extends casing and  
vane life, lowering life-cycle costs.

■ Hard Shaft
Hard chrome oxide coated shaft.   
Contributes to industry leading pressure  
capabilities of 14 Bar (200 PSI), and extends 
pump life, lowering life-cycle costs

■ Hard Sleeve Bearing
Hard silicon carbide sleeve bearing, standard.   
Extends pressure capability, minimizes  
wear, and lowers life-cycle costs.
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■ Metric- or Inch-Standard    
   Opposite Porting
DIN or ANSI standard, in-line porting,  
allows easy-to-pipe, simple connection  
to local-standard piping, eliminating   
adapter leak points.  Reduces costs  
of installation and maintenance.

■ Gauge Ports Standard
Gauge ports standard for easy application  
of gauges or transducers.  Simplifies  
installation of local or remote  
monitoring systems.

■ Motor Speed Operation
Motor speed operation up to 23 M³/Hr @ 50Hz (80 GPM @ 60 Hz) eliminates 
speed reducer and one shaft alignment, coupling and guard.  Reduces 
footprint, system cost, and allows quicker, easier installation.

■ Rotatable Casing
Rotatable casing with motor mount option  
on two smallest models [to 9 M³/Hr (40 GPM)]. 
Permits horizontal or vertical porting for 
easier installation.

■ Relief Valve, Standard
Top-mounted, adjustable pressure  
relief valve standard (optional cover plate  
shown).  Eliminates cost of return-to-tank  
system. Protects pump from over-pressure  
from day one and beyond.

■ All-PEEK® Non-Metallic Vanes and Push Rods
PEEK® plastic vanes and push rods. All non-metallic components minimize damage   
potential that is created by use of metal push rods and metal embedded plastic vanes.   
Extends pump life and lowers life-cycle cost.

4  Viking LVP Series



■ Parts Commonality
Better design with fewer parts reduces maintenance,  
and commonality of many parts between frame  
sizes reduces parts stocking needs.  Provides better  
parts availability and lower cost of ownership.

■ Interchangeable Discs
Interchangeable discs may be reversed instead of 
replaced when worn.  Doubles useful life of 
parts, for reduced life-cycle cost.

■ Tailored Sealing Solutions
Tailored sealing solutions are available for  
virtually every liquid and application, beyond the  
standard hard silicon carbide mechanical seal.   
Prevents leaks and minimizes seal maintenance  
for a better bottom line.

■ Bi-directional Pump Design
Bi-directional pumping design eliminates cost  
of second pump, piping, and valving needed for  
loading/unloading or line stripping.  Provides  
application flexibility and reduces system costs.

■ Broad Chemical Compatibility
Combination of Hardened 316 stainless steel  
casing, PEEK® vanes and push rods, and carbon   
construction provides broad chemical compatibility.   
Permits standardizing on single pump for 
multiple liquids and applications. 

■ Superior Suction Lift Capability  
	 and	Volumetric	Efficiency
Pump design provides superior suction lift capability and volumetric efficiency, using 
less energy. Provides application flexibility and reduces life-cycle costs.

■ Short-term Dry-Run-Capable 
High efficiency pump with self-priming, short-term  
dry-run capabilities that handles entrained gases.   
Allows self-priming; fully emptying tanks.

■ Higher Pressure Capabilities 
Pressure capabilities to 14 Bar (200 PSI), even   
on the thinnest liquids.  Enhances application 
flexibility.

■ Superior Sealing Reliability
Raised-face flange ports, one-piece casing and bracket, and elastomeric 
O-ring seals on head, relief valve, and seal gland provides improved sealing  
reliability.  Reduces downtime and cleanup, minimizes chemical exposure.

■ 20 Minute Maintenance
LVP series’ vane replacement is a 20 minute  
service item, and does not require rotor and shaft  
removal or detachment of pump from system.   
Reduces scheduled downtime, and lowers  
cost of ownership.

Viking LVP Series  5
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Pump 
Model

②
Port Size

22 cSt (100 SSU)
Performance

①
Maximum 

Differential 
Pressure

Maximum 
Hydrostatic 

Pressure

③
Maximum 

Recommended 
Temperature

Approximate
Shipping 
WeightDIN 

Flange
mm

ANSI
Flange

in.

Nominal
Capacity at 50 

Hz Motor Speed

Nominal 
Capacity at Max. 

Rated Speed

M³/Hr. RPM GPM RPM BAR PSI BAR PSI Deg. C Deg. F kg. lb.

LVP40017 
LVP41017 40 1.5 4 1450 20 1750 14 200 21 300 135 275 36 80

LVP40027 
LVP41027 40 1.5 9 1450 40 1750 14 200 21 300 135 275 36 80

LVP41057 50 2.0 15 950 80 1150 14 200 21 300 135 275 64 140

LVP41087 50 2.0 23 950 100 950 14 200 21 300 135 275 64 140

LVP41197 80 3.0 29 520 125 520 14 200 21 300 135 275 98 215

LVP41237 80 3.0 36 520 160 520 14 200 21 300 135 275 98 215

Viscosity Range:  0.1 to 500 cSt  (28 to 2,300 SSU)
① See performance curves for maximum pressures at rated speeds.
    Carbon graphite bushings reduce pressure ratings to 8.5 Bar (125 PSI).
② Opposite ports suitable for 150# ANSI steel or stainless steel companion
    flanges or flanged fittings standard, DIN-compatible flanges optional.
③ Temperatures to 500°F (260°C) can be handled with special construction. 

Consult factory.

Kalrez® is a registered trademark of DuPont Performance Elastomers.
PEEK® is a registered trademark of Victrex PLC.
Torlon® is a registered trademark of Solvay Advanced Polymers.
Viton® is a registered trademark of DuPont Performance Elastomers.
Viking® is a registered trademark of IDEX Corporation.

Construction Casing

Head, Bracket, 
Relief Valve

and Foot
Rotor, Shaft
Assembly Vanes Pushrods Discs

Bracket Bushing, 
Head Bushing

Standard
62 Rockwell C Hardened

316 Stainless Steel
(ASTM A 743, Grade CF8M)

316 Stainless Steel 
(ASTM A 743,  
Grade CF8M)

316 Stainless Steel 
(ASTM A 276)

Carbon-
Reinforced

PEEK®
PEEK® Carbon Graphite Silicon Carbide

Optional N/A N/A N/A Carbon 
Graphite Torlon® High Temp 

Carbon Graphite Carbon Graphite①

Construction 
(cont’d.)

Shaft Coating 
(Bushing Area)

Mechanical 
Seal

Seal Type - U 
(Inch-Standard) 

Models

Seal Type - M 
(Metric-Standard) 

Models O-Rings
Motor Mount 

(Size 001 & 002 only)

Standard Chrome Oxide Viton®, 
Carbon / SiC Flowserve Component Type 52 Crane Component  

Type 2100 Viton®
"M" Models:  Steel
"U" Models:  Cast Iron,   
  ASTM A48, Class 35B

Optional N/A
EPR,  

Kalrez®,  
PTFE

Crane Component Types 8-1 
and 9, Flowserve Cartridge 
Types ISC1PX and ISC2PP, 
Garlock Triple Lip Type PS-II

Crane Component 
Types 58U and 59U, 

Crane Cartridge 
Types 5610 and 5620

EPR, 
PTFE,

Kalrez®
N/A

LVP	Series	Vane	Pump	Construction

LVP	Series	Vane	Pump	Specifications

Materials of Construction & Specifications

6  Viking LVP Series



Dimensions

Viking LVP Series  7

Model A B C D E F G H J K L M N O S T U V W X

LVP41017 
LVP41027

"M"   mm 40 140 48 89 89 51 203 76 11 26 6 13 40 13 256 79 / *41 25 8.0 X 3.5 147 13

"U"    in. 1.50 5.50 1.90 3.50 3.50 2.00 8.00 3.00 0.44 1.02 0.25 0.50 1.56 0.50 10.06 3.11 / *1.63 1.00 .25 X .12 5.79 0.50

* T dimension when using a cartridge seal.
Ports for “M” model pumps are DIN 2501- compatible PN 16/25/40 raised face flanges. 
Ports for “U” model pumps are ANSI B 16.5 compatible 150# class raised face flanges.

* T dimension when using a cartridge seal 
Ports for “M” model pumps are DIN 2501- compatible PN 16/25/40 raised face flanges. 
Ports for “U” model pumps are ANSI B 16.5 compatible 150# class raised face flanges. 

Model A B C D E F G H J K L M N O S T U V W X

LVP41057 
LVP41087

"M"   mm 50 140 86 133 89 81 212 115 13 39 2 17 56 16 345 91 / *52 38 10.0 X 4.0 211 17

"U"    in.    2.0 5.50 3.4 5.25 3.50 3.19 8.34 4.53 0.53 1.53 0.08 0.67 2.20 0.62 13.58 3.59 / *2.06 1.50 .38 X .19 8.31 0.67

LVP41197 
LVP41237

"M"  mm 80 184 86 155 108 108 247 139 13 77 12 15 77 16 426 129 / *90 38 10.0 X 4.0 236 15

"U"    in. 3.0 7.25 3.4 6.10 4.25 4.24 9.72 5.46 0.53 3.03 0.46 0.61 3.04 0.62 16.76 5.09 / *3.56 1.50 .38 X .19 9.28 0.61

Dimensions	For	LVP	Footed	Pump	Only	-	Sizes	01,	02

Dimensions	for	LVP	Pump	Only	-	Sizes	05,	08,	19	and	23

For motor 
mount dimensions, 

contact factory.
Available motor  
mount brackets  

include: 
IEC	- B14,  

90, 100, 112, 132   	
NEMA	- 56C,  
143/145TC,
182/184TC



      
A Unit of IDEX Corporation

Worldwide Leader Since 1911 for Positive Displacement 
Pumping Solutions for Industrial, OEM, and  
Sanitary Applications.

VIKING	PUMP,	INC.
A Unit of IDEX Corporation
406 State Street, P.O. Box 8
Cedar Falls, Iowa 50613-0008 U.S.A.
Telephone: (319) 266-1741
Fax: (319) 273-8157
E-mail: info.viking@idexcorp.com
Web site: www.vikingpump.com

For	more	information,	contact	your	local	authorized	Viking	Pump	Distributor	or	contact	Viking	at:

Innovation and Experience
Viking Pump has been a pump industry  
leader and innovator since its founding in 
1911.  We continue to build on our ever 
growing experience delivering innovative new 
pumping solutions, including custom designs, 
to many thousands of customers who use 
millions of Viking® pumps in some of the world’s 
toughest applications.

Broad Performance Range
Capacity:
0.5 to 360 M³/Hr (0.1 to 1,600 GPM)
Pressure:
0 to 172 Bar (0 to 2,500 PSI)
Temperature: 
-40°C to 370°C (-40°F to 700°F)
Viscosity: 
0.5 to 1,000,000 cSt (28 to 4,500,000 SSU)

Ultimate in Sealing Solutions
Viking’s offering of packing, component  
mechanical seals, cartridge seals, and  
sealless Mag Drive technology provides the 
best choices for sealing flexibility needed to 
provide your application a customized sealing 
solution every time - saving you money, time, 
and unplanned downtime.

Material Options Matched to 
Application
Viking's dedicated iron and alloys foundries 
provide pump construction materials from cast 
iron to Alloy C.  Application-specific materials 
of construction extend pump life significantly, 
while reducing maintenance and unplanned 
downtime, which enables increased 
production and a better bottom line. 

Liquid Integrity Protection
Viking has developed multiple positive  
displacement pump principles to protect 
shear-sensitive liquids, and low-shear options 
to prevent damage to fibers, polymers, and 
solids.  Full-jacketing options provide precise 
temperature control throughout the pump.  
The Viking Mag Drive® and other seal options 
prevent fluid contact with air, assuring liquid 
integrity.

Local Applications and 
Engineering Support
Over 245 Authorized Viking Pump Distributors in 
68 countries provide local application support and 
service, backed by Viking Application Engineers 
and Viking Region Managers strategically 
located around the world.

Quality Manufacturing
Viking uses ISO9001-2000, Six-Sigma, and 
Lean/Kaizen in its worldwide manufacturing 
and assembly processes to remove waste, 
reduce development costs, and deliver  
superior products on schedule.  Dedicated 
Viking foundries and manufacturing facilities 
utilize state-of-the-art CNC equipment to assure 
unmatched quality is built into every pump.

Custom Designed Solutions
Viking has provided custom designed pumps  
to end-users and OEMs since its first pump  
in 1911, when Viking invented the gear-within-
a-gear pumping principle to remove water 
from a rock quarry.  Today, enabled by Viking's 
engineering staff, extensive applications  
experience, and in-house foundries, more  
than 20% of Viking's sales are new Viking 
designs, or pumps designs derived from more 
than 1,000 Viking catalog pumps with more 
than 40,000 active configurations.  So, whether 
you are an end-user or an OEM, Viking can 
provide custom designed pumping solutions to 
meet your specific needs. 

ASIA-PACIFIC GROUP
Singapore
Phone: +65-6763-6633
Fax: +65-6764-4020
www.idexapg.com
China - Shanghai
Phone: +86-21-5241-5599
Fax: +86-21-5241-8339
www.idexapg.com
China - Beijing
Phone: +86-10-6566-9090
Fax: +86-10-6567-5152 
www.idexapg.com
China - Guangzhou
Phone: +86-20-3886-6156
Fax: +86-20-3886-2776
www.idexapg.com
India - Mumbai
Phone: +91-22-6678-0048/53
Fax: +91-22-6678-0055
www.idexapg.com

MIDDLE EAST
IDEX Middle East FZE
Dubai, UAE
Phone: +971-4-2257978
Fax: +971-4-2259796
www.idexapg.com

CANADA
Viking Pump of Canada, Inc.
Windsor, Ontario
Phone: (519) 256-5438
Fax: (519) 256-5070
www.vikingpumpcanada.com

EUROPE
Viking Pump (Europe) Ltd.
Shannon, Ireland
Phone: +353 (61) 471933
Fax: +353 (61) 475046
www.vikingpumpeurope.co.uk

LATIN AMERICA
Viking Pump (Latin America)
Mexico D.F., C.P.
Phone: +52 (55) 5255-1357
Fax: +52 (55) 5255-1356
Brazil - Sao Paulo
Phone: +55 (19) 3871-3500
Fax: +55 (19) 3871-6400
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ANEXO J 
 

 

 

 

 



UFRJ
No.:  

Data:  17-AGO-2017

FOLHA DE DADOS
Motor trifásico de indução - Rotor de gaiola

Cliente :  Bernardo Rosário Pereira
Linha do produto :  W22 IR2

Carcaça :  L90S
Potência :  2 HP
Freqüência :  60 Hz
Polos :  2
Rotação nominal :  3455 rpm
Escorregamento :  4,03 %
Tensão nominal :  440 V
Corrente nominal :  2,73 A
Corrente de partida :  19,9 A
Ip/In :  7,3
Corrente a vazio :  1,13 A
Conjugado nominal :  4,15 Nm
Conjugado de partida :  260 %
Conjugado máximo :  300 %
Categoria :  ---
Classe de isolação :  F
Elevação de temperatura :  80 K
Tempo de rotor bloqueado :  17 s (quente)
Fator de serviço :  1,15
Regime de serviço :  S1
Temperatura ambiente :  -20°C  -  +40°C
Altitude :  1000 m
Proteção :  IP55
Massa aproximada :  18 kg
Momento de inércia :  0,00175 kgm²
Nível de ruído :  68 dB(A)

Dianteiro Traseiro Carga Fator potência Rendimento (%)
Rolamento 6205 ZZ 6204 ZZ 100% 0,86 84,0
Intervalo de lubrificação --- --- 75% 0,81 84,0
Quantidade de graxa --- --- 50% 0,70 83,5

Observações:

Executor Verificado
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Before Starting the Equipment
  1.  Check the pump at the coupling for proper alignment of the driver 

or motor.

  2.  Ensure that the gland plate nuts/bolts are securely tightened according
to the pump manual instructions, and that all screws are securely
fastened.

  3.  Complete the assembly of the pump, and turn the shaft (by hand if
possible) to ensure free rotation.

  4.  Consult all available equipment operating instructions to check for
correctness of all piping and connections, particularly regarding seal
recirculation/flush, heating or cooling requirements, and services
external to the seal.

                               This mechanical seal is designed to operate in a liquid so
the heat energy it creates is adequately removed.
Therefore, the following check should be carried out not
only after seal installation, but also after any period of
equipment inactivity.

  5.  Check that the seal chamber fluid lines are open and free of any
obstruction, and ensure that the seal chamber is properly vented
and filled with liquid - refer to the pump instruction manual.

Dry-running - often indicated by a squealing noise from
the seal area - will cause overheating and scoring or other
damage to the sealing surfaces, resulting in excessive
leakage or a much shortened seal life.

Before start-up, ensure that all personnel and
assembly equipment have been moved to a safe 
distance so there is no contact with rotating parts
on the pump, seal, coupling, or motor.

WARNING: Seal installation should be handled only by qualified
personnel. If questions arise, contact the local 
John Crane representative. Improper use and/or
installation of this product could result in injury to the
person and/or harmful emissions to the environment,
and may affect any warranty on the product. Please
contact the company for information as to exclusive
product warranty and limitations of liability.

Safety Instructions
  1.  The following designations are used in the installation instructions to

highlight instructions of particular importance.

      NOTE:             Refers to special information on how to install or operate
the seal most efficiently.

                               Refers to special information or instructions directed
towards the prevention of damage to the seal or its
surroundings. 

                               Refers to mandatory instructions designed to
prevent personal injury or extensive damage to the
seal or its surroundings.

  2.  Installation, removal and maintenance of the seal must be carried out
only by qualified personnel who have read and understood these
installation instructions.

  3.  The seal is designed exclusively for sealing rotating shafts. The
manufacturer cannot be held liable for use of the seal for purposes other
than this.

  4.  The seal must only be used in technically perfect condition, and must
be operated within the recommended performance limits in accordance
with its designated use set out in these installation instructions.

   

 5.  If the pumped fluid is hazardous or toxic, appropriate precautions
must be taken to ensure that any seal leakage is adequately contained.
Further information on sealing hazardous or toxic fluids should be
obtained from John Crane prior to seal installation. 

 6.  Fluorocarbon components should never be burned or incinerated as
the fumes and residues are highly toxic. If fluorocarbons are accidentally
heated above 400˚C/750˚F, they can decompose. Protective gloves
should be worn as hydrofluoric acid may be present.

  7.  PTFE components should never be burned or incinerated as the
fumes are highly toxic. 

These instructions are for the installation and operation of a
seal as used in rotating equipment and will help to avoid
danger and increase reliability. The information required may
change with other types of equipment or installation
arrangements. These instructions must be read in conjunction
with the instruction manuals for both the pump and any
ancillary equipment.

If the seal is to be used for an application other than that originally intended
or outside the recommended performance limits, John Crane must be
contacted before its installation and use.

Any warranty may be affected by improper handling, installation, or use of
this seal. Contact John Crane for information as to exclusive product
warranty and limitations of liability. 

If questions or problems arise, contact your local John Crane representative
or the original equipment manufacturer, as appropriate.

John Crane mechanical seals are precision products and must
be handled appropriately. Take particular care to avoid damage
to lapped sealing faces and to flexible sealing rings. Do not
excessively compress the seal before or during installation.

ATTENTION

ATTENTION

!

ATTENTION

ATTENTION

!

ATTENTIONForeword
These instructions are provided to familiarize the user with the seal and its
designated use. The instructions must be read and applied whenever work 
is done on the seal, and must be kept available for future reference.

TYPE 5620/5620P
DUAL O-RING CARTRIDGE SEAL

Installation, Operation & Maintenance Instructions

PAGE 1



General Instructions
  1.  Study the engineering layout drawing to confirm the proper seal

arrangement for the pump being used. Type 5620 seals are
designed for versatility and can be assembled in various ways. 
The following instructions describe the standard configurations.

  2.  To assure satisfactory operation, handle seal with care. Take 
particular caution to see that the lapped sealing faces are not scratched
or damaged.

Typical Type 5620 or 5620P Dual Cartridge
Seal Arrangement 

6 5 1913 17 412022 21 3 12 815

14
16

18
11

9 10

7
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Preparing the Equipment
1.  Check seal chamber dimensions and finishes.

2.  Measure axial end play:                Sizes to 3.000"= 0.003" FIM max. 
                                                     3.000" and greater = 0.005" FIM max.

3.  Determine squareness of seal chamber face to shaft: 

                                                           Rotating Mating Ring 
                                                           Sizes to 3.000"= 0.005" FIM max.
                                                           3.000" and greater = 0.007" FIM max.

                                                           Rotating Seal Head 
                                                           Sizes to 3.000"= 0.002" FIM max. 
                                                           3.000" and greater = 0.003" FIM max.

4.  Measure shaft runout:                  Sizes to 3.000"= 0.002" FIM max.
                                                            3.000" and greater = 0.003" FIM max.

Inboard
Side

Outboard
Side

Type 5620 Dual O-ring Cartridge Seal Assembly
Assemble the Type 5620 as follows, referring to the applicable engineering
layout drawing.

     NOTE:    These instructions apply to a rotating mating ring configuration
inboard and a rotating mating ring outboard. The inboard seal
assembly and mating ring positions could be reversed should
an application require.

      NOTE:    Elastomeric O-rings can be damaged or destroyed if care is
not taken. Prior to assembly of O-ring into groove, make sure
groove is clean and free of foreign materials. Lubricate both
groove and O-ring prior to installation with light lube oil (SAE
#10 or #20) or silicone grease (such as Dow Corning
compound #4.) For ethylene propylene elastomers, do not
lubricate with petroleum products.

  1.  Place gland plate on table with O-ring groove side facing up. 

  2.  Install lubricated O-ring into outside diameter (OD) groove of inboard
mating ring.

  3.  Stand sleeve on its base and slide mating ring over sleeve, align pins
and press in place.

  4.  Install set screws in collar.

    

 5. Loosely attach the spacers to the collar with cap screws.

  6.  Set the gland plate assembly O-ring groove side down on table. Install
collar on gland plate assembly and engage spacers into groove, aligning
spacers with pipe taps of gland plate. Uniformly finger tighten the cap
screws.

  7.  Install lubricated O-ring into outside diameter (OD) groove of inboard
retainer.

  8.  Place spring inside retainer.

  9.  Insert drive ring in retainer with tabs facing opposite of spring. Align
notches with dents in retainer.

10. Insert anti X-Ring in retainer.

11. Install lubricated O-ring on the primary ring. Push down until seated on
the step of the outside diameter (OD) of primary ring.

12. Align notches on primary ring tail with drive ring tabs and press into bore
of retainer. Make sure primary ring is engaged into tabs and moves freely.

13. Insert seal assembly in gland plate adapter, align pins and press in place. 

14. Clean faces of primary and mating rings with denatured alcohol and a
lint-free cloth.
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TURN SHAFT BY HAND AND NOTE
MEASUREMENT ON DIAL INDICATOR

MOUNT
DIAL INDICATOR
ON SHAFT
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TURN SHAFT BY HAND AND NOTE
MEASUREMENT ON DIAL INDICATOR

MOUNT
DIAL INDICATOR
ON SEAL CHAMBER
FACE
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63

SHAFT OR SLEEVE
BORE

OD +.000" -.002"
.040 LG. X 20˚ CHAM.      

   

 
 

     
   

 
  

63

�����
�����
�����
�����

MOVE SHAFT IN AXIAL DIRECTION
BY HAND.  NOTE MEASUREMENT
ON DIAL INDICATOR

MOUNT
DIAL INDICATOR
ON SHAFT

  
  

         
   

 
 

     
   

 
  

    
    
  

 
 

  
  

    

.040"

20˚

     
   

 
 

     
   

 
  

Part Name
 1  Mating Ring (2)             9  Spacers                           17  O-ring
 2  O-ring (2)                    10  Cap Screws                    18  O-ring 
 3  Primary Ring (2)         11  Gland Plate Assembly     19  Snap Ring
 4  O-ring (2)                    12  Spring (2)                         20  Snap Ring
 5  Sleeve Assembly       13  Sleeve Adapter*              21  Drive Ring (2)
 6  O-ring                        14  Gasket                             22  Anti X-Ring (2)
 7  Collar                         15  O-ring (2)                             
 8  Set Screws                16  Gland Adapter

*Or Pumping Ring for 5620P.

NOTE: If measured dimensions exceed those values given, correct the equipment to meet specifications prior to seal installation.
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15. Stand sleeve on its base and slide seal assembly over sleeve until seal
faces touch.

16. Install lubricated O-ring into ID groove of sleeve adapter or pumping ring.

17. Slide sleeve adapter over sleeve, aligning pins of adapter with pins of
sleeve. Push down to engage “drive flats” until adapter stops at step 
of sleeve.

18. Carefully slide snap ring over the end of sleeve. Using assembly tool,
push the snap ring in place inside the sleeve adapter until it snaps in
place. Be careful not to scratch the sleeve adapter.

19. Install lubricated O-ring into OD groove of outboard mating ring.

20. Slide mating ring over sleeve, align pins and press in place.

21. Install lubricated O-ring into OD groove of outboard retainer.

22. Place spring inside retainer.

23. Insert drive ring in retainer with tabs facing opposite of spring. Align
notches with dents in retainer.

24. Insert anti X-ring in retainer.

25. Install lubricated O-ring on the primary ring. Push down until seated on
the step of the OD of primary ring.

26. Align notches on primary ring tail with drive ring tabs and press into bore
of retainer. Make sure primary ring is engaged into tabs and moves freely.

27. Place gland plate onto table with O-ring side up.

28. Insert seal assembly in gland plate, align pins and press in place. Turn
gland plate over and confirm that retainer is flush with end of gland plate.

29. Clean faces of primary and mating rings with denatured alcohol and a
lint-free cloth.

30. Insert O-ring in face groove of gland plate.

31. Making sure seal face does not fall out, slide gland plate over sleeve
until seal faces touch.

32. Carefully rotate gland plate until holes in sleeve are lined up with the
collar set screws.

33. Carefully press down on gland plate and install snap ring over the end 
of sleeve. Do not over compress gland plate or this may damage 
the seal.

34. Tighten set screws until they start to enter the sleeve ID.

35. Uniformly tighten cap screws on spacers.

36. Install gasket and sleeve O-ring. 

37. Pressure test according to John Crane standard QA-5-0569.

38. Plug gland pipe taps as noted with metal plugs provided.

Type 5620 Installation Dimensions

Type 5620P Installation Dimensions

1.000     1.564    1.625   1.889     4.000    3.705   1.353    1.954     0.531     2.000    1.876     1.751     0.525    2.805

1.125     1.689    1.750   2.015     4.125    3.851   1.446    2.062     0.531     2.125    1.914     1.789     0.525    2.933

1.250     1.812    1.875   2.294     4.250    3.851   1.446    2.062     0.531     2.125    1.914     1.789     0.525    3.213

1.375     1.939    2.000   2.421     4.375    3.851   1.446    2.062     0.531     2.125    1.914     1.789     0.525    3.338

1.500     2.187    2.250   2.680     4.875    3.995   1.487    2.125     0.593     2.187    1.995     1.870     0.525    3.599

1.625     2.312    2.375   2.812     5.000    3.995   1.487    2.125     0.593     2.187    1.995     1.870     0.562    3.766

1.750     2.406    2.480   2.918     5.250    3.995   1.487    2.125     0.593     2.187    1.995     1.870     0.563    3.875

1.875     2.549    2.625   2.918     5.250    3.995   1.487    2.125     0.593     2.187    1.995     1.870     0.563    3.875

2.000     2.673    2.750   3.015     5.500    4.355   1.601    2.312     1.063     2.375    2.167     2.042     0.562    4.000

2.125     2.798    2.875   3.360     5.859    4.355   1.601    2.313     0.593     2.375    2.167     2.042     0.687    4.469

2.250     2.923    3.000   3.485     6.500    4.355   1.601    2.312     0.593     2.375    2.167     2.042     0.687    4.566

2.375     3.048    3.125   3.610     6.500    4.545   1.717    2.466     0.625     2.825    2.204     2.079     0.687    4.719

2.500     3.301    3.375   3.891     6.750    4.545   1.717    2.563     0.625     2.625    2.107     1.982     0.687    5.000

2.625     3.551    3.625   4.062     6.750    4.594   1.625    2.500     0.625     2.562    2.219     2.094     0.687    5.170

2.750     3.551    3.625   4.062     6.750    4.594   1.625    2.500     0.625     2.562    2.219     2.094     0.687    5.170

2.875     3.614    3.750   4.186     7.000    4.594   1.725    2.500     0.625     2.562    2.219     2.094     0.687    5.312

3.000     3.864    4.000   4.469     7.750    4.594   1.787    2.562     0.685     2.625    2.157     2.032     0.812    5.720

3.125     4.022    4.125   4.600     7.875    4.687   1.593    2.562       N/A       2.687    2.250     2.125     0.812    5.845

3.250     4.022    4.134   4.600     7.437    4.687   1.593    2.510       N/A       2.635    2.302     2.177     0.812    5.845

3.375     4.246    4.375   4.850     8.125    4.687   1.593    2.562       N/A       2.687    2.250     2.125     0.812    6.095

3.500     4.371    4.500   4.975     8.250    4.687   1.593    2.562       N/A       2.687    2.250     2.125     0.812    6.220

3.625     4.500    4.625   5.100     8.375    4.687   1.593    2.562       N/A       2.687    2.250     2.125     0.687    6.250

3.750     4.625    4.724   5.199     8.750    4.687   1.593    2.562       N/A       2.687    2.250     2.125     0.687    6.770

3.875     4.750    4.875   5.375     8.750    4.687   1.593    2.562       N/A       2.687    2.250     2.125     0.812    6.636

4.000     4.875    5.000   5.500     9.000    4.687   1.593    2.562       N/A       2.687    2.250     2.125     0.812    6.761

4.125     5.000    5.125   5.625     9.000    4.687   1.593    2.562       N/A       2.687    2.250     2.125     0.812    6.886

4.250     5.125    5.250   5.750     9.250    4.687   1.593    2.562       N/A       2.687    2.250     2.125     0.812    7.011

4.500     5.375    5.500   6.000     9.500    4.687   1.593    2.562       N/A       2.687    2.250     2.125     0.812    7.261

4.750     5.625    5.750   6.313    10.375   4.687   1.593    2.562       N/A       2.687    2.250     2.125     0.812    7.574

5.000     6.125    6.760   7.260    12.000   5.515   1.749    3.043       N/A       3.168    2.598     2.473     0.812   10.000

5.250     6.375    7.010   7.510    12.250   5.515   1.749    3.043       N/A       3.168    2.598     2.473     0.812   10.250

5.500     6.625    7.500   8.000    12.687   5.515   1.749    3.043       N/A       3.168    2.598     2.473     0.937   10.500
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Type 5620/5620P Dual Cartridge Dimensional Data (inches)
Seal               D4

Size/D1   D3     Min.   Max.     D26     L12     L23      L39      L56       L90     L91      L92       M        N

Type 5620 Dual O-Ring Cartridge Seal Assembly (cont.)

*Oversize bore seals only

*Oversize bore seals only

Type 5620/5620P Oversize Bore Dual Cartridge
Dimensional Data (inches)
Seal               D4                                                                                                                                          Min.

Size/D1    D3      Min.     Max.       D26      L12      L23     L39      L56     L90      L91      L92        M         N   Turn Diam.

1.375    1.939   2.875    3.023     5.375    3.851   1.446  2.062   0.625  2.125   1.914   1.789    0.562   4.062     3.268

1.750    2.406   3.500    3.925     6.500    3.995   1.487  2.125   0.656  2.187   1.995   1.870    0.687   5.093     3.885

1.875    2.549   3.625    3.734     6.500    3.995   1.487  2.125   0.656  2.187   1.995   1.870    0.687   5.093     4.006

2.125    2.798   3.875    4.250     7.250    4.355   1.570  2.282   0.749  2.407   2.198   2.073    0.687   5.687     4.264

2.500    3.301   4.750    5.078     8.000    4.545   1.788  2.563   0.749  2.625   2.107   1.982    0.687   6.062     5.000

2.625    3.551   4.625    4.740     8.000    4.594   1.788  2.500   0.749  2.562   2.219   2.094    0.687   6.062     5.000

2.750    3.551   4.750    4.875     8.000    4.594   1.697  2.407   0.656  2.532   2.312   2.187    0.687   6.062     5.139
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Installing the Seal
  1.  Before starting the installation, read the following instructions carefully.

  2.  Remove the seal from its packaging, inspect for any damage, and wipe
clean.

  3.  The equipment should be clean and meet the specifications noted in the
“Preparing the Equipment” section. Lubricate sleeve O-ring with lubri-
cant recommended in chart below. Lubricate shaft sparingly. Lubricate
gland plate bolts/nuts as required.

  4.  Make sure that gland adapter gasket is properly positioned, and
that collar set screws do not extend past sleeve ID. Slide complete
cartridge seal assembly onto shaft. For ANSI pumps position gland
plate so pipe connection #1 is at or near top dead center. For DIN
pumps, position gland plate so slot between pipe connections 
#3 and #4 is at or near top dead center. Slide cartridge onto studs
(if applicable) until gasket is flush against the face of seal chamber.
Hand tighten gland plate bolts/nuts.

  5.  Reassemble pump and make all necessary impeller adjustments.

  6.  Continue tightening gland plate bolts/nuts in an alternating pattern
until gland plate is secure (1/4 turns, 180˚ apart). Do not over-
stress or distort gland plate.

  7.  Tighten collar set screws evenly (1/4 turns, 180˚ apart), securing
cartridge seal to shaft.

  8.  Remove spacers and save.

  9.  Make appropriate piping connections to seal assembly.

  ELASTOMER                LUBRICANT
   Fluoroelastomer           Vegetable Oil, Animal Oil, Mineral-Hydrocarbon Oils,
   (i.e. Viton™)                 Soap Solution, Parker ‘Super-O-Lube’, Silicone Grease

   Ethylene Propylene      Vegetable Oil, Polywater™, Soap Solution, Glycerine,
                                       Propylene Glycol, Silicone Grease

   Perfluoroelastomer      Vegetable Oil, Animal Oil, Mineral-Hydrocarbon Oils
   (i.e. Kalrez™)

NOTE:  Always use a lubricant that is compatible with your machinery and product.
Use lubricant sparingly, only enough to install seal with ease.

Viton and Kalrez are registered trademarks of DuPont.
Polywater is a registered trademark of American Polyware Co.

GLAND BOLTS

SPACERS

SET SCREWS
O-RING

CAP SCREWS
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Maintenance
No maintenance of a seal is possible while installed. Therefore, it is 
recommended that a spare seal unit be held in stock to allow 
immediate replacement of a removed seal. 

It is recommended that used seals are returned to a John Crane service
location, as rebuilding to as-new specifications must be 
carried out by qualified personnel.

It is the responsibility of the equipment user to ensure that
any parts being sent to a third party have appropriate safe
handling instructions externally attached to the package.

Quality Assurance
This seal has been assembled in accordance with John Crane quality
assurance standards and with proper maintenance and use will give safe
and reliable operation to the maximum recommended performance as
shown in any relevant approved John Crane publication.

Decommissioning the Equipment
  1.  Ensure that the pump is electrically isolated.

      If the equipment has been used on toxic or hazardous
fluids, ensure that the equipment is correctly 
decontaminated and made safe prior to commencing
work.  Remember fluid is often trapped during draining
and may exist outside the seal. The pump instruction
manual should be consulted to check for any special
precautions.

  2.  Ensure that the pump is isolated by the appropriate valves. 
Check that the fluid is drained and pressure is fully released.

!

!

Clockwise
Rotation

Outlet

Port #1   - Outlet
Port #2   - Plugged
Port #3   - Inlet
Port #4   - Plugged

Inlet “I”

Clockwise
Rotation

Drain (Plugged)

Port #1   - Outlet/Vent
Port #2   - Inlet
Port #3   - Plugged
Port #4   - Plugged

Inlet “I”

Installing the Seal (continued)
The piping should follow the guidelines established in the John Crane Manual LE-Plan 52/53-A. It is also recommended that a Plan 11 (by-pass from
discharge) be used with the standard plan 52/53. For DIN pumps rotate gland 135˚ CCW. Use port #3 as inlet and #4 as outlet. Plug 1 and 2.

Preferred

Plugged

Plugged

Outlet “O”

Direction of view is from
the driver end of pump.

Port #1   - Vent
Port #2   - Inlet
Port #3   - Plugged
Port #4   - Outlet

45º Clockwise

Option #1

Outlet “O”

Vent (Plugged)

Option #1 requires
manual venting of
entrapped air through
port #1 prior to start-up. Drain (Plugged)

For Counter Clockwise Shaft Rotation:

The piping should follow the guidelines established in John Crane Manual LE-Plan 52/53-A. It is also recommended that a Plan 11 (by-pass from discharge)
be used with the plan 52/53. For DIN style bolting pattern, rotate gland 45˚ clockwise.

Inlet

Counter
Clockwise
Rotation

Plugged

Outlet

Port #1   - Outlet
Port #2   - Plugged
Port #3   - Inlet
Port #4   - Plugged

Plugged

Inlet

Plugged

Counter
Clockwise
Rotation
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        Seal Size                            5620                                5620P
           1.000                         H-SP-39544                      H-SP-39546
           1.125                         H-SP-37321                      H-SP-37329
           1.250                         H-SP-39555                      H-SP-39557
           1.375                         H-SP-37322                      H-SP-37330
           1.500                         H-SP-39565                      H-SP-39567
           1.625                         H-SP-39575                      H-SP-39577
           1.750                         H-SP-37323                      H-SP-37331
           1.875                         H-SP-37324                      H-SP-37332
           2.000                         H-SP-39585                      H-SP-39587
           2.125                         H-SP-37325                      H-SP-37333
           2.250                         H-SP-39595                      H-SP-39597
           2.375                         H-SP-39605                      H-SP-39607
           2.500                         H-SP-37326                      H-SP-37334
           2.625                         H-SP-37327                      H-SP-37335
           2.750                         H-SP-37328                      H-SP-37336
           2.875                         H-SP-39615                      H-SP-39617
           3.000                         H-SP-39625                      H-SP-39627
           3.125                                                                   H-SP-41627
           3.250                                                                   H-SP-41632
           3.375                                                                   H-SP-41638
           3.500                                                                   H-SP-41643
           3.625                                                                   H-SP-41648
           3.750                                                                   H-SP-41653
           3.875                                                                   H-SP-41956
           4.000                                                                   H-SP-41658
           4.125                                                                   H-SP-41663
           4.250                                                                   H-SP-41667
           4.500                                                                   H-SP-41670
           4.750                                                                   H-SP-41673
           5.000                                                                   H-SP-41676
           5.250                                                                   H-SP-41679
           5.500                                                                   H-SP-41682

Type 5620/5620P Cartridge Drawing Numbers
Standard Bore Layouts

Type 5620/5620P Cartridge Drawing Numbers
Oversized Bore Layouts

Ordering Information
  1.  Cartridge seal size = solid shaft or sleeve outside diameter (OD).

  2.  Select dual (5620 or 5620P) arrangement.

  3.  Determine whether standard or enlarged seal chamber configuration 
is required.

  4.  Choose seal drawing number from chart below.

  5.  For other material combinations or size considerations, consult the local
John Crane representative..

Materials of Construction - Standard
Primary Ring                             Carbon Graphite
                                                  Silicon Carbide (optional)
Mating Ring                               Silicon Carbide 
                                                  Tungsten Carbide (Nickel Binder) (optional)
Cartridge Hardware                    316 Stainless Steel*
Secondary Seal                          Fluoroelastomer*

Operating Limits
Pressure:                                   Sizes up to 3.000" - 21 barg/300 psig max.
                                                  Sizes over 3.000" - 13 barg/200 psig max.

Temperature:                              -29˚C to 204˚C/-20˚F to 400˚F
Speed:                                        To 25 mps/5000 fpm

*Various Options

        Seal Size                              5620                               5620P
           1.375                           H-SP-38059                    H-SP-38060
           1.750                           H-SP-38069                    H-SP-38070
           1.875                           H-SP-38079                    H-SP-38080
           2.125                           H-SP-39036                    H-SP-39037
           2.500                           H-SP-39009                    H-SP-39010
           2.625                           H-SP-38089                    H-SP-38090
           2.750                           H-SP-39019                    H-SP-39020

*

*Type 5620 is not available in sizes over 3.000". 
A pumping ring is required for 3.125" and above, use 5620P.
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If the products featured will be used in a potentially dangerous and/or hazardous process, your John Crane representative should be consulted prior to
their selection and use. In the interest of continuous development, John Crane Companies reserve the right to alter designs and specifications without
prior notice. It is dangerous to smoke while handling products made from PTFE. Old and new PTFE products must not be incinerated. ISO 9001 and
ISO14001 Certified, details available on request.
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Tel:   1-847-967-2400
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Latin America
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Tel:   55-11-3371-2500
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United Arab Emirates
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Fax:  971-488-62830
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Singapore
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