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1 Acerca deste documento
1.1 Informações gerais

1 Acerca deste documento
1.1 Informações gerais

As presentes instruções só são válidas em articulação com o manual de instruções da bomba/unidade
da bomba. Devem ser rigorosamente observadas quando a bomba/unidade da bomba forem utilizadas
em atmosferas potencialmente explosivas.
Tal como o manual de instruções da bomba/unidade da bomba e da estação de bombeamento, este
manual de instruções suplementar faz parte integrante do produto, devendo ser atentamente lido e
conservado para consulta futura.

1.2 Outros documentos aplicáveis

o Manual de instruções da bomba/unidade da bomba
o Ficha de dados de projeto da bomba/unidade da bomba
o Ficha de dados do material da bomba/unidade da bomba
o Manual de instruções e ficha técnica da tecnologia de acionamento e sensorização fornecida, se

aplicável

1.3 Âmbito de aplicação

o Bombas/unidades da bomba de parafuso helicoidal da série K
o Bombas/unidades da bomba de parafuso helicoidal da série L
o Bombas/unidades da bomba de parafuso helicoidal da série M
o Bombas/unidades da bomba de parafuso helicoidal da série W
o Estações de bombeamento da série DKC
o Estações de bombeamento da série DLC

1.4 Grupos-alvo

As instruções destinam-se às seguintes pessoas:
o Pessoas que trabalhem com o produto
o Operadores responsáveis pela utilização do produto
As pessoas que trabalhem com o produto devem ser qualificadas para o efeito. A qualificação permite
assegurar que sejam detetados e evitados perigos e danos para a propriedade associados à atividade.
Essas pessoas são pessoal especializado, que realizam o respetivo trabalho profissionalmente com
base em formação, conhecimentos e experiência, bem como nos regulamentos relevantes.
A qualificação necessária do pessoal é indicada separadamente neste manual, no início de cada
capítulo. A tabela a seguir fornece uma perspetiva geral.

Grupo-alvo Atividade Qualificação
Transporte de
pessoal

Transporte,
descarga,
posicionamento

Pessoal especializado em transporte, condutor de guindaste
móvel, condutor de grua, condutor de empilhadora

Montador Posicionamento,
ligação

Pessoal especializado para montagem

Eletricista
qualificado

Ligação elétrica Pessoal especializado para instalação elétrica

Pessoal
formado

Tarefas
delegadas

Pessoal formado pelo operador que conhece as tarefas que lhe
foram atribuídas e os eventuais perigos de um comportamento
inadequado.

Pessoal
especializado
no trabalho em
atmosferas
potencialmente
explosivas

Funcionamento,
manutenção e
reparação

Pessoal especializado que, dada a sua formação, treino e
experiência, é capaz de reconhecer riscos e possíveis perigos ao
trabalhar no equipamento ou subcomponentes do mesmo em
atmosferas potencialmente explosivas e de os eliminar, adotando
as medidas apropriadas.
O pessoal especializado em questão deve ter conhecimento dos
diversos tipos de proteção contra ignição, dos procedimentos de
instalação e do zonamento do espaço
O pessoal especializado em questão deve estar familiarizado
com as regras e regulamentos relevantes para a atividade e
proteção contra explosões, nomeadamente as Diretivas ATEX
2014/34/UE e 1999/92/CE.

Tab. 1: Grupos-alvo
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1 Acerca deste documento
1.5 Âmbito da certificação ATEX

1.5 Âmbito da certificação ATEX

O fabricante só é responsável pelo material e equipamento fornecido, selecionado com base nos
dados das condições de funcionamento fornecidos pelo cliente ou utilizador final. Os referidos dados
estão listados na confirmação da encomenda. Em caso de dúvida, contactar o fabricante.

Material fornecido Certificação ATEX
Bomba com ponta
do veio livre

o A marca de proteção contra explosões na placa de identificação da bomba
aplica-se apenas à bomba.

o Todo o equipamento adicional anexado deve dispor de uma certificação
separada, pelo menos, com o mesmo nível de proteção que a bomba. A
responsabilidade pela obtenção dessa certificação incumbe ao(s)
fornecedor(es) do equipamento em causa.

o A unidade completa/unidade da bomba deve ser certificada separadamente
pelo fabricante do conjunto total. A unidade deve ser marcada com a sua
própria placa de identificação, fornecida pelo fabricante do conjunto total.

Unidade da bomba o A marca de proteção contra explosão na placa de identificação da bomba
aplica-se a todo conjunto/unidade da bomba.

Estação de
bombagem

o A marcação de proteção contra explosão na placa de identificação da
estação de bombeamento aplica-se a todo o conjunto/estação de
bombeamento.

Tab. 2: Âmbito da certificação ATEX

1.6 Símbolos

1.6.1 Níveis de perigo

Palavra de
sinalização

Nível de perigo Consequências em caso de
incumprimento

PERIGO Perigo iminente Ferimentos corporais graves, morte

AVISO Eventual perigo iminente Ferimentos corporais graves, invalidez

ATENÇÃO Eventual situação de perigo Ferimentos corporais ligeiros

ATENÇÃO Eventual situação de perigo Danos materiais
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1 Acerca deste documento
1.6 Símbolos

1.6.2 Sinais de perigo

Significado Origem e possíveis consequências do incumprimento

EX
Atmosfera potencialmente
explosiva

Explosão ou incêndio devido a atmosfera potencialmente
explosiva

Tensão elétrica A tensão elétrica provoca lesões graves ou a morte.

Carga suspensa Os objetos em risco de queda podem provocar lesões
graves ou a morte.

kg

Carga pesada As cargas pesadas podem causar danos graves nas
costas.

Perigo de deslizamento O vazamento de líquidos bombeados e de óleos na base
ou na base de rodagem, pode dar origem a quedas que
provoquem lesões graves ou a morte.

Materiais inflamáveis O vazamento de líquidos bombeados e de óleos pode ser
facilmente inflamável e pode provocar queimaduras
graves.

Superfície quente As superfícies quentes podem provocar queimaduras.

1.6.3 Símbolos neste documento

Significado
Aviso danos pessoais

Informações de segurança

Solicitação de ação
1.
2.
3.

Instruções de utilização em vários passos

 Resultado de ação

 Referência cruzada
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2 Segurança
2.1 Atmosfera potencialmente explosiva

2 Segurança
2.1 Atmosfera potencialmente explosiva

Uma atmosfera potencialmente explosiva é uma mistura de ar e gases inflamáveis, vapores, névoas
ou poeiras sob condições atmosféricas nas quais o processo de combustão, após ignição, se transfere
para toda a mistura não queimada.

2.2 Utilização prevista em atmosferas potencialmente explosivas, em conformidade com
a Diretiva 2014/34/UE

A utilização prevista das bombas e estações de bombeamento de três parafusos helicoidais é o
fornecimento contínuo e direcional de fluidos não abrasivos, exclusivamente líquidos.
As bombas de parafuso e estações de bombeamento de parafuso helicoidal em versão ATEX
constituem equipamentos de categoria 2G/2D no exterior. Isto significa que podem ser utilizados em
atmosferas de gases potencialmente explosivos na zona 1 ou na zona 2, ou em atmosferas de poeiras
potencialmente explosivas na zona 21 ou na zona 22.

Atmosfera
Subgrupo de explosão Categoria/EPL
Interior Exterior Interior Exterior

Gás – IIB – 2/Gb
Poeira – IIIC – 2/Db

Tab. 3: Possíveis áreas de aplicação

Zona Frequência (anual) Frequência (diferenciada) Tempo de permanência
1 (gás)
21 (poeira)

> 10 - 1000 vezes > 1 vez/mês
< 3 vezes/dia

0,5 – 10 h

2 (gás)
22 (poeira)

> 1 - 10 vezes > 1 vez/ano
< 1 vez/mês

< 0,5 h

Tab. 4: Ocorrência de uma mistura

Para além das frequências de ocorrência de acordo com a tabela acima, é de notar que uma mistura
inflamável só pode ser mantida durante menos de 50% do tempo de funcionamento.
Condições especiais
Devem ser satisfeitas as seguintes condições especiais:
o A utilização de unidades de bomba completas em atmosferas potencialmente explosivas e perto

delas pode ser exclusivamente limitada a áreas com perigo de explosão de gases da zona 1 e
zona 2. Observar a marcação Ex do produto

o Antes da colocação em serviço, a bomba, unidade da bomba ou estação de bombeamento devem
ser incluídas no sistema de equalização de potencial geral da instalação.

o Por motivos de segurança, o transporte simultâneo de um líquido e de ar deve ser impedido pelo
operador, por forma a garantir permanentemente a não existência de zonas de risco de explosão
no interior da bomba. Devem ser observados os procedimentos de colocação em funcionamento,
arranque e desligamento.

o Os dados da monitorização da fonte de ignição devem permitir um desligamento seguro do motor
de acionamento.

o O equipamento destinado à monitorização da temperatura deve ser concebido de forma a garantir
a sua segurança intrínseca.

o A classe de temperatura da bomba/unidade da bomba é determinada pelo líquido bombeado.
o As interações entre o líquido bombeado e os materiais da bomba devem ser tidas em conta pelo

operador.
o Não pode ser excedida a temperatura máxima do líquido indicada no manual de instruções.
o O funcionamento da bomba pode provocar uma carga eletrostática dos líquidos em circulação.
o A fim de evitar essa carga eletrostática, só podem ser transportados líquidos com condutividade >

10-9 S/m.
o O operador deve evitar a deposição de camadas de poeira > 5 mm no exterior.
o O intervalo de temperaturas ambiente admissível é explicitamente indicado na placa de

identificação sempre que se desviar do intervalo entre -20 °C e +40 °C.
o Devem ser rigorosamente observadas as restrições/limitações no que respeita ao funcionamento

reversível.
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2 Segurança
2.3 Utilização incorreta previsível

2.3 Utilização incorreta previsível

São proibidos os seguintes usos indevidos da bomba/unidade da bomba ou estação de
bombeamento:
o Utilização da bomba/unidade da bomba ou estação de bombeamento numa área com uma

categoria ATEX superior à especificada para o equipamento em questão, por exemplo, utilização
de um equipamento de categoria 2 num sistema de categoria 1

o Funcionamento em condições ambientais que se desviem das condições especificadas na secção
“Verificação das condições de utilização” do presente manual de instruções complementar Ä
Instalação, desmontagem, Página 17

o Funcionamento reversível da bomba sem o cumprimento das restrições/limitações relativas ao
funcionamento reversível

o bombeamento de ar contaminado com poeiras inflamáveis ou explosivas e funcionamento da
bomba nesse tipo de ambiente

o bombeamento de substâncias pirofóricas
o Funcionamento com substâncias cujas temperaturas de autoignição sejam inferiores às da classe

de temperatura definida

2.4 Materiais e líquidos bombeados

As interações entre o líquido bombeado e os materiais da bomba devem ser tidas em conta pelo
operador.
Garantir sobretudo que:
o todas as peças montadas são condutores elétricos.
o a bomba não é utilizada para a bombeamento de líquidos que, em condições atmosféricas ou de

processamento normais, possam dar origem a uma atmosfera explosiva.

2.5 Valores-limite para temperaturas de superfície

A norma ISO 80079-36 define os valores-limite permitidos para as temperaturas de superfície. Aqui, é
efetuada uma distinção entre gases/vapores e pó.
Relativamente a gases e vapores, o equipamento é dividido em classes de temperatura.

Classe de
temperatura

Temperatura de
superfície máx. [°C]

Amplitude de temperatura
para misturas [°C]

Gás normal (seleção)

T1 450 > 450 I: Metano
II A: Acetona, metano, metanol,
propano
II B: Gás de cidade
II C: Hidrogénio

T2 300 > 300 – ≤ 450 II A: Álcool etílico, n-butano
II B: Etileno
II C: Acetileno

T3 200 > 200 – ≤ 300 II A: Gasóleo, óleo combustível
II B: Sulfureto de hidrogénio

T4 135 > 135 – ≤ 200 II A: Acetaldeído, éter etílico
T5 100 > 100 – ≤ 135 –
T6 85 > 85 – ≤ 100 II C: Hidrocarboneto sulfúrico

Tab. 5: Limite de temperatura para gases e vapores

No caso de pó, em vez da classe de temperatura, é especificada a temperatura máxima permitida da
superfície do equipamento, dado que deve ser mantida adicionalmente uma margem de segurança
entre a temperatura da superfície e a temperatura de ignição.
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2 Segurança
2.6 Avaliação de unidades de bombas e estações de bombagem

O limite de temperatura da superfície admissível é derivado dos dois valores determinados dos
métodos A e B da norma IEC 50281-2-1:
Temperatura-limite = MÍN. (valor A - 75°C) e (valor B x 2/3)

Pó (seleção) IEC 50281-2-1
Método A [°C]

IEC 50281-2-1 
Método B [°C]

Limite de temperatura de
superfície máx. admissível [°C]

Serradura 300 400 225
Celulose 370 500 295
Hulha castanha 225 380 150
Fuligem 385 620 310
Enxofre 280 280 186
Alumínio 280 530 205

Tab. 6: Limites de temperatura para pó nos grupos de aparelhos II

2.6 Avaliação de unidades de bombas e estações de bombagem

A composição de motores e bombas para unidades de bombas, assim como de estações de
bombagem deve ser considerada como um "grupo de aparelhos individuais". Em conformidade com o
ponto 3.7.5 das linhas de orientação ATEX, o fabricante de um grupo de aparelhos individuais pode
pressupor que os requisitos da directiva são satisfeitos se existir uma declaração de conformidade
correspondente. Isto aplica-se especialmente a acoplamentos e motores, considerados aparelhos na
aceção da diretiva, e também a outros elementos de construção utilizados, p. ex., na montagem da
estação (dispositivos de deteção de fluxo, interruptores de pressão, etc.). Para informações mais
detalhadas a este respeito, remete-se para a respetiva documentação desses aparelhos.
O fabricante de um grupo de aparelhos individuais verifica apenas se resultam outros riscos derivados
da combinação final dos elementos de construção. Este não é o caso nas unidades de bomba e
estações de bombagem fabricadas pela KRAL. Por este motivo, não existe com base na Diretiva a
necessidade de outra avaliação de conformidade ou uma marcação sumária deste grupo de aparelhos
individuais.

2.7 Deveres adicionais do operador durante a utilização em atmosferas potencialmente
explosivas

Quando o produto é utilizado em atmosferas potencialmente explosivas, o operador está sujeito a
deveres adicionais, em conformidade com a Diretiva operacional ATEX (requisitos mínimos para
melhorar a saúde e a segurança dos trabalhadores, que podem ficar potencialmente em risco em
atmosferas explosivas).
Isto resulta nos seguintes deveres adicionais para o operador:

Fase do ciclo de vida Deveres do operador
Planeamento, seleção e
execução

Instalação de sistemas elétricos em atmosferas potencialmente explosivas na aceção da norma
EN 60079-14:
o Princípios de proteção contra explosão
o Tipos de proteção contra a ignição, marcação de dispositivos
o Testes de acordo com a norma EN 60079-17

Todas as fases o Avaliação e documentação do risco de explosão das áreas operacionais da instalação em
conformidade com o anexo I da Diretiva 2014/34/UE.

o Assegurar o cumprimento da Diretiva 1999/92/CE relativa à proteção da saúde e da segurança
dos trabalhadores em atmosferas potencialmente explosivas.

o Certificar-se de que os dados que constam na placa de identificação correspondem aos dados
do sistema.

o Operar a bomba apenas em conformidade com a marcação ATEX
o Assegurar que os motores, acoplamentos e dispositivos de monitorização da responsabilidade

do cliente correspondem à categoria e classe de temperatura da respetiva zona.
o Ter em atenção a ficha de dados fornecida com a bomba.
o Ter em atenção os manuais de instruções fornecidos com os componentes, por exemplo, o

motor à prova de explosão, o acoplamento, etc.
o Informar o pessoal sobre perigos específicos, por exemplo, o perigo de explosão ao remover

depósitos de poeira.
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2 Segurança
2.7 Deveres adicionais do operador durante a utilização em atmosferas potencialmente explosivas

Fase do ciclo de vida Deveres do operador
Funcionamento Assegurar a qualquer momento os seguintes aspetos:

o Ligação da bomba à terra
o Ausência de contacto entre o acoplamento e a proteção do acoplamento
o Interior da bomba, compartimento da junta, sistemas auxiliares e tubagens de aspiração e de

pressão sempre completamente cheios com o líquido bombeado
o Observação da temperatura admissível na superfície na bomba
o Regulação correta das válvulas do lado de aspiração e do lado de pressão
o Manutenção e monitorização regulares da bomba
o Prevenção do funcionamento da bomba a seco, por exemplo, por monitorização do nível,

medição do fluxo ou dispositivo de deteção do fluxo
Manutenção e reparação o Assegurar que os trabalhos sejam exclusivamente efetuados por pessoal especializado

autorizado que:
§ conheça as normas e regulamentos relativos a equipamentos para utilização em atmosferas

potencialmente explosivas;
§ tenha os conhecimentos e a experiência necessários no manuseamento de equipamentos

para utilização em atmosferas potencialmente explosivas.
o Após quaisquer trabalhos de manutenção/reparação, a unidade da bomba só pode ser

declarada apta para o funcionamento por pessoal autorizado, por uma pessoa oficialmente
reconhecida ou pelo fabricante da bomba.

Alteração substantiva Assegurar que após quaisquer alterações substantivas na unidade da bomba, por exemplo,
alteração dos materiais dos vedantes, modelos de vedantes, vedantes secundários, sistema
hidráulico, etc.,
o é realizada uma nova avaliação do risco de ignição.
o a unidade da bomba é testada, de acordo com o estado da técnica e os requisitos da Diretiva

2014/34/UE.
o as alterações são documentadas no documento de proteção contra explosões do operador,

nos termos da Diretiva 1999/92/CE, ou no procedimento de avaliação da conformidade, nos
termos da Diretiva 2014/34/UE, com a emissão de uma declaração de conformidade.

Tab. 7: Deveres do operador durante a utilização em atmosferas potencialmente explosivas
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2 Segurança
2.8 Informações de segurança

2.8 Informações de segurança

2.8.1 Informações de segurança adicionais durante utilização em atmosferas potencialmente
explosivas

EX  PERIGO
Perigo de vida devido à perda de proteção contra explosões.
A temperatura dentro e sobre a bomba não deve exceder os valores-limite, que dependem da
aplicação específica e do líquido bombeado. O valor limite é a temperatura de superfície máxima
admissível menos 25 K, uma vez que, depois de desligar o sistema, ainda ocorre um breve
aquecimento; ver na tabela a “temperatura de desligamento”.
► Deve assegurar-se que a temperatura dentro e sobre a bomba é constantemente monitorizada.
► Utilizar dispositivos de deteção de fluxo/prevenção do funcionamento a seco, para, por exemplo,

poder reagir de imediato a um funcionamento a seco.
► Se o limite de temperatura for excedido, a unidade da bomba deve ser imediatamente desligada

por uma questão de segurança.

Valor limite da temperatura Unidade Temperatura de desligamento de
acordo com a classe de temperatura
T2 T3 T4

Temperatura de superfície máxima admissível [°C] 300 200 135
Temperatura máxima admissível na câmara de
contenção

[°C] 275 175 110

Temperatura máxima admissível do fluido de
aquecimento

[°C] 285 190 125

Temperatura máxima admissível do fluido de
arrefecimento

[°C] 285 190 125

Tab. 8: Temperatura de desligamento

2.8.2 Caducidade da aprovação ATEX
A aprovação ATEX para a bomba/unidade da bomba ou estação de bombeamento expira em caso de:
o utilização não conforme com os fins previstos
o modificações não autorizadas
o utilização de peças de reposição não originais
o utilização de equipamentos não especificados
o inobservância do presente manual de instruções complementar e da documentação aplicável
o inobservância dos intervalos de manutenção/conservação prescritos
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2 Segurança
2.8 Informações de segurança

2.8.3 Fontes de ignição em funcionamento normal
O quadro elenca possíveis fontes de ignição de acordo com a norma EN 1127-1.

Fontes de ignição em
funcionamento normal

Causas e medidas de proteção

Superfície quente do corpo
da junta

Causas possíveis:
o Aquecimento durante o funcionamento devido ao movimento de trabalho nas superfícies

deslizantes da junta de estanquidade rotativa, bem como a fugas das quais pode surgir uma
mistura inflamável.

► Usar obrigatoriamente juntas de estanqueidade rotativas despressurizadas de simples efeito
com anéis de vedação radial do veio a jusante e arrefecimento.

► Assegurar que as juntas de estanquidade rotativas são adequadas para a aplicação específica
a que se destinam, exigindo ao fabricante uma prova matemática da aptidão das mesmas
(classe de temperatura requerida) e a marcação CE correspondente.

► Monitorizar a temperatura na linha de retorno para o tanque de recolha.
► Monitorizar o nível mínimo e máximo de enchimento no tanque de recolha.

Superfície quente do corpo
da bomba

Causas possíveis:
o As partículas abrasivas existentes no líquido bombeado provocam danos superficiais.

Os danos superficiais levam a um forte aquecimento local devido ao aumento dos valores de
fricção.

► É obrigatório utilizar um filtro de aspiração cuja malha tenha uma abertura máxima de 0,5 mm.
Eletrostáticas Causas possíveis:

o Efeito eletrostático da camada de tinta isolante
o Sinalização de energia eletrostática
o bombeamento de líquidos não condutores

► Assegurar que a espessura do revestimento não exceda 2 mm.
► Utilizar sinais não condutores com uma área < 10 000 mm2.
► É obrigatória a integração da bomba no sistema de equalização de potencial da instalação.
► Ter em conta a norma TGRS 727 ao manusear líquidos com diferentes condutividades em

atmosferas potencialmente explosivas.
Relâmpagos A instalação da bomba/unidade da bomba ou estação de bombeamento é permitida tanto no interior

como no exterior.

► A zona com perigo de explosão deve ser protegida com uma proteção contra raios da
responsabilidade do operador.

Ondas eletromagnéticas na
gama de frequências 3 x
1011 - 3 x 1012 Hz

Em particular, a focalização, por exemplo, da luz solar nesta zona do espetro pode provocar ignição
por absorção em superfícies sólidas.

► Se houver exposição direta à luz solar (instalação ao ar livre), o operador deve providenciar um
sombreamento adequado.

Tab. 9: Fontes de ignição em funcionamento normal

É permitida a utilização de bombas com declaração de conformidade da UE, em conformidade com a
Diretiva 2014/34/UE, sem outras medidas de proteção nas zonas Ex 2 e 22 ("seguro durante o
funcionamento normal").

Nota As temperaturas de superfície máximas previstas na bomba e respetivos componentes, durante o
funcionamento normal, são determinadas pela temperatura e da viscosidade do líquido bombeado,
velocidade do motor e da pressão diferencial da bomba. A temperatura máxima admissível do líquido
bombeado é indicada na ficha de dados de conceção.
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2 Segurança
2.8 Informações de segurança

2.8.4 Fontes de ignição em caso de avarias previsíveis
O quadro elenca possíveis fontes de ignição de acordo com a norma EN 1127-1.

Fontes de ignição em
caso de avarias
previsíveis

Causas e medidas de proteção

Superfície quente do corpo
da bomba

Causas possíveis:
o Temperatura ambiente inadmissivelmente elevada

A temperaturas ambientes > 40 °C, a dissipação de calor já não pode ter lugar na medida
calculada.

o Temperatura do produto (líquido bombeado) demasiado elevada
o Temperatura inadmissivelmente elevada do fluido de aquecimento (líquido ou vapor)

► O operador deve assegurar que a unidade da bomba seja imediatamente desligada em caso de
temperaturas ambientes inadmissivelmente elevadas ou baixas.

► Monitorização da fonte de ignição b1: Monitorizar a temperatura no corpo da bomba.
► O operador deve assegurar que a temperatura admissível do fluido de aquecimento não seja

excedida.
Superfície quente do corpo
da bomba

Causas possíveis:
o Superfície quente devido ao arranque dos componentes internos
o Aquecimento da bomba insuficiente ou demasiado rápido

► Observar as recomendações sobre a temperatura máxima do fluido de aquecimento em função
da classe de temperatura.

► Deve ser respeitada uma diferença máxima de temperatura de 50 - 70 K entre o produto e o
fluido de aquecimento.

► Observar um período de aquecimento de, pelo menos, 1 h (da temperatura ambiente até à
temperatura de funcionamento da bomba).

► Monitorização da fonte de ignição b1:
Monitorizar a temperatura máxima da superfície do corpo da bomba.

Superfície quente do corpo
da bomba – calor adicional
por fricção devido a danos
na superfície

Causas possíveis:
o Substâncias abrasivas no líquido bombeado
o Funcionamento a seco temporário
Os danos na superfície provocam fricção nas peças rotativas, com aquecimento intenso.

► Monitorização da fonte de ignição b1:
Monitorizar a temperatura máxima admissível da superfície do corpo da bomba.

► É obrigatório utilizar um filtro de aspiração com uma malha mínima de 0,5 mm.
Superfície quente da
câmara de contenção
(acoplamento magnético)

Causas possíveis:
o Redução ou perda do débito de fuga de dissipação de calor devido a contaminação, incrustações

ou cristalização do líquido bombeado.

► Monitorização da fonte de ignição b1:
Monitorizar a temperatura máxima admissível na câmara de contenção.
Valores-limite da temperatura em função da classe de temperatura Ä Segurança, Página 6.

Superfície quente do corpo
da bomba

Causas possíveis:
o Desde que a bomba, como parte do sistema de processamento, esteja constantemente

preenchida por líquido bombeado, nenhuma atmosfera explosiva pode ocorrer no espaço interior
da bomba em contacto com o líquido.

► Se o preenchimento contínuo com líquido não puder ser assegurado durante o funcionamento,
é necessária uma monitorização adequada da fonte de ignição b1:
Monitorizar o funcionamento a seco através da monitorização do nível.

Tab. 10: Fontes de ignição em caso de avarias previsíveis

É permitida a utilização de bombas com declaração de conformidade da UE, em conformidade com a
Diretiva 2014/34/UE, com as designadas medidas de proteção também nas zonas Ex 1 e 21 ("elevado
nível de proteção").
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3 Dispositivos de monitorização/proteção
3.1 Requisitos

3 Dispositivos de monitorização/proteção
3.1 Requisitos

O funcionamento seguro da bomba em atmosferas potencialmente explosivas é assegurado por
dispositivos de monitorização, dispositivos de proteção e medidas de proteção. Devem ser cumpridos
os seguintes requisitos:
o Para assegurar a proteção contra explosão, a temperatura máxima da superfície deve ser sempre

inferior à temperatura de ignição da mistura gás-ar em que a bomba é utilizada.
o Para evitar que a temperatura máxima admissível da superfície seja excedida, a fim de manter a

classe de temperatura requerida, é necessária uma monitorização da temperatura na bomba.
o O valor limite é a temperatura máxima permitida à superfície menos 25 K, uma vez que, depois de

desligar o sistema, ainda ocorre um breve aquecimento e deve ser tida em conta a inércia dos
sensores Ä Segurança, Página 6, tabela "Temperatura de desligamento".

o A monitorização da temperatura deve ser efetuada em conformidade com a avaliação do risco de
ignição, de acordo com o tipo de proteção contra a ignição b1 e com a norma EN ISO 80079-37.
No que respeita ao nível de segurança exigido para o dispositivo de segurança, este deve ser
implementado em SIL 1, em conformidade com a norma IEC 61508, ou no nível de desempenho/
categoria (PL c, Cat. 2), em conformidade com a norma ISO 13849-1.

3.2 Monitorização da temperatura da superfície no corpo da bomba

Parâmetro Unidade Temperatura do líquido no
ponto de pressão

Temperatura de
armazenamento

Fabricante/Tipo Wika/TR40
Sensor 1xPT100, 3 fios
Classe de proteção Ex i
Identificação II 2G Ex ia IIC T3...T6 Gb

II 2D Ex ia IIIC T125°C...T65°C Gb
Classe de precisão B (EN 60571)
Resistor de medição Película fina
Versão do sensor Em linha reta
Gama de temperaturas [°C] -50...+200
Comprimento do cabo [m] 2,45 (pontas de cabo descarnadas)
Comprimento do cordão [mm] 50
Classe de proteção IP65 (IEC 60529, mín. 40 °C)
Ficha de dados Wika TE 60.40
Manual de instruções Wika TRxx (14150915.06 ...)
Manual de instruções
complementar ATEX

Wika TRxx (14150916.07 ...)

Tab. 11: Monitorização da temperatura com um sensor de temperatura de contacto EET 40
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3 Dispositivos de monitorização/proteção
3.3 Monitorização da temperatura de superfície na câmara de contenção (acoplamento magnético)

3.3 Monitorização da temperatura de superfície na câmara de contenção (acoplamento
magnético)

Parâmetro Unidade Temperatura do líquido no
ponto de pressão

Temperatura de
armazenamento

Fabricante/Tipo Wika/TR40
Sensor 1xPT100, 3 fios
Classe de proteção Ex i
Identificação II 2G Ex ia IIC T3...T6 Gb

II 2D Ex ia IIIC T125°C...T65°C Gb
Classe de precisão B (EN 60571)
Resistor de medição Película fina
Versão do sensor Em linha reta
Gama de temperaturas [°C] -50...+200
Comprimento do cabo [m] 2,45 (pontas de cabo descarnadas)
Comprimento do cordão [mm] 50
Classe de proteção IP65 (IEC 60529, mín. 40 °C)
Ficha de dados Wika TE 60.40
Manual de instruções Wika TRxx (14150915.06 ...)
Manual de instruções
complementar ATEX

Wika TRxx (14150916.07 ...)

Tab. 12: Monitorização da temperatura com sensor de temperatura EET 43

3.4 Monitorização do nível do líquido bombeado

Por razões de segurança e para detetar e evitar o funcionamento a seco, a bomba deve estar sempre
preenchida com líquido bombeado. A monitorização do nível de enchimento é assegurada por um
interruptor limitador por vibração.
Função do interruptor limitador por vibração
O garfo oscilante do interruptor limitador por vibração vibra no modo normal. Quando coberto com um
líquido, a frequência de oscilação diminui. Esta mudança de frequência provoca a comutação do
interruptor limitador por vibração. A fiabilidade do seu funcionamento não é afetada por correntes,
turbulência, bolhas de gás, vibração, etc.
Indicações sobre a instalação
O interruptor limitador por vibração é montado com flange ou aparafusado diretamente na conduta. O
fabricante recomenda a instalação do interruptor de limite por vibração numa porção vertical da
tubagem do lado de aspiração. Deve ser colocado, pelo menos, à altura do ponto de pressão da
bomba, não devendo existir nenhuma válvula de corte entre o interruptor limitador por vibração e o
ponto de aspiração.

3.5 Proteção da junta de estanquidade rotativa

Junta de estanquidade rotativa simples com anéis de vedação radial do veio a montante
Marcação de proteção contra explosão da junta de estanquidade rotativa utilizada:
o Ex h IIC T5...T1 Gb X 

Ex h IIC T100°C...T450°C Gb X
Para um funcionamento seguro, deve ser utilizado um plano API adequado (por exemplo, plano API
51, 52 ou 55) ou um sistema adicional de alimentação da vedação, adaptado a cada aplicação
específica.
O plano API ou sistema de alimentação da vedação deve ser capaz de manter uma estanqueidade
segura e um sistema de funcionamento do vedante de acordo com a classe de temperatura requerida.
O fluido utilizado deve ser compatível com o processo. Também podemos fornecê-lo a pedido, mas
não faz necessariamente parte do âmbito da entrega.
As juntas de vedação de ambos os lados podem ser ligadas ao mesmo sistema de alimentação, se
suficientemente dimensionado. Os orifícios roscados de ligação são preparados pelo fabricante e
assinalados no desenho à escala específico da encomenda.
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3 Dispositivos de monitorização/proteção
3.5 Proteção da junta de estanquidade rotativa

A câmara de vedação (área de arrefecimento) deve estar sempre inundada, ou seja, todo volume deve
estar completamente preenchido pelo fluido de arrefecimento. A vedação não deve secar em
circunstância alguma. A temperatura de ignição do fluido de arrefecimento requer pelo menos 50 K de
diferença em relação à temperatura de superfície máxima admissível para a classe de temperatura
especificada.
A pressão máxima nos anéis de vedação radial do veio não pode exceder 0,5 bar.
A temperatura média do sistema de alimentação da vedação deve ser monitorizada durante o
funcionamento, a fim de assegurar que os valores limite permitidos não sejam excedidos Ä
Segurança, Página 6, Tabela "Temperatura de desligamento". O sistema de alimentação da vedação
deve ser instalado, colocado em funcionamento e operado de acordo com o manual de instruções do
fabricante.

Monitorização do nível do fluido de arrefecimento
A junta de estanquidade rotativa deve ser protegida por um fluido de arrefecimento. Esta proteção
deve ser assegurada pelo operador.
O nível de enchimento do fluido de arrefecimento utilizado deve estar sempre acima do nível mínimo.
A monitorização da temperatura e a monitorização do nível devem ser efetuadas em conformidade
com a avaliação do risco de ignição para a proteção contra ignição tipo b1, em conformidade com a
norma EN ISO 80079-37. No que respeita ao nível de segurança exigido para o dispositivo de
segurança, este deve ser implementado em SIL 1, em conformidade com a norma IEC 61508, ou no
nível de desempenho/categoria (PL c, Cat. 2), em conformidade com a norma ISO 13849-1.

LSL

LSH

TE

VENT TO SAFE AREA

MS

Q

Fig. 1: Proteção da junta de estanquidade rotativa
por meio do fluido de arrefecimento –
Representação esquemática

MS Junta de estanquidade rotativa
TE Transmissor de temperatura
VENT TO
SAFE AREA

Ventilação (para fora da 
zona Ex)

LSL Interruptor limitador do nível de
enchimento mínimo

LSH Interruptor limitador do nível de
enchimento máximo

Q Recipiente de recolha
(arrefecimento)
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4 Identificação
4.1 Identificação ATEX

4 Identificação
4.1 Identificação ATEX

As bombas de parafuso helicoidal, que se destinam a ser utilizadas em atmosferas potencialmente
explosivas, recebem a identificação ATEX, além da placa de identificação.
Estas informações sobre a marcação de proteção contra explosões são normalmente de aplicação
geral. A classe de temperatura e o tipo de proteção são indicados na marcação de proteção contra
explosão da bomba. A marcação da bomba como equipamento não elétrico na aceção da Diretiva
2014/34/UE aplica-se ao conjunto bomba-motor-combinação especificado. Os motores fornecidos
estão em conformidade com a referida diretiva e são testados e marcados. Se a bomba for fornecida
sem motor, a marcação aposta aplica-se apenas à bomba. Neste caso, é da responsabilidade do
operador equipar a bomba com um motor em conformidade com a Diretiva 2014/34/UE.

  II -/2 G Ex h IIB T4...T2 -/Gb X

1

2

3

4

5

6

  II -/2 D Ex h IIIC T110°C...T275°C -/Db X

7

8

9

10
Fig. 2: Identificação ATEX

1 Marcação CE 6 Símbolo Ex
2 Símbolo de equipamento à prova de

explosão
7 Tipo de proteção contra ignição (neste caso,

h)
3 Grupo de dispositivos de acordo com a

Diretiva 2014/34/UE
8 Grupo de dispositivos com subgrupo

4 Categoria do dispositivo de acordo com
a Diretiva 2014/34/UE

9 Intervalo de classes temperatura

5 Atmosfera Ex 10 Nível de Proteção do Equipamento (EPL)

A classificação de conformidade aplica-se à bomba/unidade da bomba ou estação de bombeamento
em "condições atmosféricas normais", conforme definido na norma EN ISO 80079-36:2016:

Parâmetro Unidade Valor
Intervalo de temperaturas ambiente [°C] -20...40
Intervalo de pressões atmosféricas [bar] 0,8 – 1,1
Teor de oxigénio do ar [%] 21
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5 Instalação, desmontagem
5.1 Instalação e ligação

5 Instalação, desmontagem
5.1 Instalação e ligação

As medidas a tomar aquando da instalação e ligação da bomba/estação de bombeamento dependem
da categoria.

5.1.1 Desembalagem do produto

EX  PERIGO
Risco de explosão devido à carga eletrostática da película de embalagem.
► A película de embalagem só deve ser removida fora da atmosfera potencialmente explosiva, isto

é, antes de o produto ser transportado para a atmosfera potencialmente explosiva.

Condição prévia:
ü Produto fora da atmosfera potencialmente explosiva

 Eliminar o material de embalagem de acordo com a legislação local em vigor.

5.1.2 Verificar marcação de proteção contra explosão
 Comparar a marcação de proteção contra explosão da bomba com as informações contidas na
Declaração de Conformidade ATEX e certificar-se de que ambas as informações correspondem
aos requisitos de proteção contra explosão no local de instalação.

5.1.3 Verificar as condições de utilização
1.  Verificar as condições ambientais: 

- Temperatura ambiente entre -20 °C e +40 °C
- Os vedantes e lubrificantes devem ser resistentes a todos os vapores, gases e poeiras que
ocorram no local de utilização

2.  Verificar a temperatura do líquido bombeado:
- ver na placa de identificação o intervalo de temperaturas permitido

3.  Verificar as propriedades do líquido bombeado:
- não deve conter sólidos
- não deve formar uma atmosfera explosiva em condições atmosféricas ou de processamento
normais
- deve ser quimicamente estável (não deve tender a decompor-se exotermicamente ou sob
pressão nas condições de utilização e ambientais)
- não deve ser inflamável na ausência de oxigénio

4.  Verificar os requisitos aplicáveis ao local de instalação:
- fornecimento de ar sem restrições à bomba e ao motor
- ligação à terra disponível

ð Não utilizar a bomba/unidade da bomba se as condições de utilização forem diferentes.

5.1.4 Implementar medidas básicas
1.  Verificar se a bomba e o motor são adequados para utilização na área selecionada Ä

Identificação, Página 16.
2.  Funcionamento com conversor:

– Utilizar apenas motores aprovados para este modo de funcionamento.
– Assegurar que a velocidade nominal da bomba é respeitada, ver ficha técnica.
– O motor deve ser aprovado para funcionamento ATEX com conversor.
– Observar as normas e regulamentos de instalação e funcionamento com um conversor.

3.  Bomba com motor fornecido pelo operador:
– O motor deve satisfazer os requisitos (grupo, categoria) da atmosfera potencialmente
explosiva.
– Se for utilizado um conversor de frequência, o motor deve ser adequado para este tipo de
aplicação.

4.  Observar o manual de instruções do motor, do acoplamento e dos dispositivos de monitorização.
5.  Acoplamento com proteção de contacto: 

- Utilizar apenas proteção de contacto com componentes eletrocondutores.
6.  Evitar a aspiração de corpos estranhos, por exemplo, por meio de um separador ou crivo inicial.
7.  Instalar um dispositivo de monitorização de fugas que cumpra os requisitos da 

Diretiva 2014/34/UE.
8.  Proteger a bomba de choques e queda de objetos metálicos.
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6 Funcionamento
6.1 Colocação em funcionamento

6 Funcionamento
6.1 Colocação em funcionamento

6.1.1 Implementar medidas básicas
1.  Certificar-se de que a bomba está completamente cheia e isenta de ar.
2.  Observar o manual de instruções do motor, do acoplamento e dos dispositivos de monitorização.
3.  Coordenar com o operador cada operação da bomba (incluindo o teste de funcionamento).
4.  Após uma paragem de emergência, assegurar-se de que a máquina só é reiniciada por pessoal

autorizado.
5.  Observar a temperatura máxima admissível do líquido bombeado.

7 Manutenção
7.1 Implementar medidas básicas

1.  Remover depósitos de poeira em conformidade com as especificações do operador.
2.  Remover aparas de metal e depósitos sobre e sob a proteção do acoplamento.
3.  Observar o manual de instruções do motor, do acoplamento e dos dispositivos de monitorização.
4.  Os rolamentos da bomba com lubrificação permanente em aplicações da categoria 2 devem ser

substituídos a cada 8000 horas.
5.  Substituir os rolamentos do motor de acordo com as instruções do fabricante.
6.  Inspecionar em intervalos apropriados:

– o motor e o acoplamento, de acordo com o manual de instruções do fabricante
– a deformação da proteção do acoplamento e a distância às peças em rotação
– o funcionamento dos dispositivos de monitorização
– a estanqueidade da tubagem de aspiração

7.2 Requisitos de manutenção adicionais durante utilização em atmosferas
potencialmente explosivas

Nota Os intervalos de inspeção devem ser determinados de acordo com as leis nacionais de segurança e
saúde, aplicáveis ao longo de toda a vida útil. Portanto, deve ser realizada uma inspeção uma vez por
ano, no mínimo.

EX  PERIGO
Perigo de explosão devido a vapores explosivos do líquido bombeado.
► Deixar a bomba arrefecer antes de executar qualquer trabalho de manutenção.
► Esvaziar a bomba e lavar, se necessário, antes de executar trabalhos de manutenção.
► Recolher as fugas do líquido bombeado em segurança, eliminado-as de acordo com os

regulamentos locais.

EX  PERIGO
Perigo de explosão devido a peças sobresselentes não adequadas.
► Substituir as peças gastas apenas por peças sobresselentes originais.

1.  Realizar os trabalhos de manutenção de acordo com o manual de instruções da bomba/estação
de bombeamento.

2.  Ter em atenção os requisitos de manutenção adicionais.
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7 Manutenção
7.2 Requisitos de manutenção adicionais durante utilização em atmosferas potencialmente explosivas

Componente Necessidade de manutenção Ciclo
Chumaceira o Obrigatório: Substituir o

rolamento!
8000 h

Chumaceira o Verificar ruídos e vibração
Atenção: Em caso de
anomalia, substituir
imediatamente os
rolamentos!

4 semanas

Monitorização do nível/
monitorização do fluxo

o Ensaio funcional 4 semanas

Sensores de temperatura
(superfície do corpo da bomba/
câmara de retenção, líquido do
recipiente de recolha)

o Ensaio funcional 4 semanas

Junta de estanquidade rotativa
com coletor

o Verificar o nível de
enchimento do recipiente

2 semanas

o Ventilar a câmara de
vedação

4 semanas

Tab. 13: Requisitos de manutenção adicionais

Nota Os intervalos de manutenção são reduzidos em condições operacionais difíceis ou quando usados
num ambiente agressivo.
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