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de orvalho e estado higrométrico segundo as recomen

tinta. No período em quê estiver sendo efetuado o preparo da su cie e pintura, o

CONSTRUTOR deverá fornecer à CONTRATANTE, relatórios diários com as

seguintes informaçôes:

- Temperatura do ar ("C);

- Umidade relaliva o/o (estado higrométrico);

- Temperatura da superfície a ser pintada;

- Ponto de condensação ('G).

r' Adicação da Pintura

A proteção anticorrosiva deverá ser aplicada por pessoal treinado e especializado,

obedecendo rigorosamente os processos e métodos de aplicação a seguir

especificados e as recomendaçôes do FABRICANTE das tintas. A superfície limpa

com jato de areia deverá ser protegida com duas demãos de primer zarcâo alquídico,

com espessura mínima de 30 micras na película seca por demão, aplicadas à trincha.

Após a secagem da tinta primária serão aplicadas também à trincha duas demâos de

esmalte fenólico pigmentado com alumínio, numa espessura mínima de 30 micra por

demão. As demãos de tinta deverão ser aplicadas de forma çruzada, alternando-se a

direção de aplicação, cobrindo cerca de 5 (cinco) milímetros da pintura de fábrica. O

tempo de secagem entre a aplicação de duas demáos subseqüentes deverá ser

observado de acordo com as características das tintas a serem utilizadas. O preparo

das tintas deverá ser feito prevendo-se sua total utilização no período máximo de 24

horas. Após este período as tintas preparadas não mais poderão ser utilizadas. Entre

as demâos consecutivas de tinta, imediatamente antes da aplicação da demâo

subseqüente, a superfície já pintada deverá estar isenta de poeira, óleo, graxa e

qualquer umidade, de modo a permitir a perfeita aderência entre as camadas de tinta.

Após a montagem Ínal da tubulação, O CONSTRUTOR deverá providenciar a pintura

de acabamento Íinal dos tubos, peças, aparelhos de apoio, etc. Este procedimento

tem por finalidade proporcionar um acabamento uniforme da p

acabamento deverá apresentar-se isenta de bolhas, poros, rugo

escovas. Quando for inevitável o contato manual com as superfíci

int A pintura de

arcas de

es Ja radas, os

operários correspondentes deverão usar luvas, pois, o suor é prejudicial à aderência.
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As tintas primárias e de acabamento deverâo ser de um mesmo FABR NTE

lnspeção e Testes Para a pintura de proteção da tubulação aérea será verificada a

espessura da película através de aparelho de medição (Microtest ou Elcometer). A

aderência do primer e da tinta de acabamento será testada de acordo com a M8-985,

sendo um teste por junta, com padrão de aceitabilidade grau Gr.2.

Reparos Se a pintura de proteção anticorrosiva sofrer danos durante o transporte na

obra ou montagem, as superfícies daniÍicadas deverão ser jateadas e novamente

pintadas conforme prescrito nestas especiÍicações, sem ônus para a

CONTRATANTE. E preciso, entretanto, que o método utilizado no reparo seja o

mesmo da pintura original.

/ lnstalações Elétricas

Todas as instalaÇões elétricas serão executadas com fiel observância do

detalhamento do projeto elétrico e das normas em vigor da CONTRATANTE, no que

se refere ao atendimento das especificaçôes de materiais e das indicações de

diâmetros de eletrodutos, Íios, etc.; além da observância de práticas adequadas na

execução das respectivas obras.

12.46 Talha e trolley

12.46.1 Generalidades

Todos os materiais, componentes do fornecimento, projeto e construção das partes

mecânicas e estruturais deverâo ser fabricados conforme as normas e especifica@es

mais recentes da ABNT-P-NB 283 abaixo citadas em suas últimas revisões, no que

for aplicável.

Normas diversas poderão ser aceitas desde que seja comprovada sua similaridade

com as citadas, e que sejam reconhecidas internacio-nalmente e aprovadas pela

CONTRATANTE.

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;

AlSl - American lron Steel lnstitute;

ASME - American Society of Mechanical Engineers;

DIN - Deutsche lndustrie Normen;

ASTM - American Society of Testing Matêrials;
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- NEMA - National Eletric Manufaturing Association;

- AWS - American Welding Society;

- AISC - American lnstitute of Steel Construction;

- ISO - lnternational Organization for Standardization;

- SAE - Society of Automotive Engineers;

- ANSI - American National Standard lnstitute;

- SSPC - Steel Structure Painting Council.

Os materiais e equipamentos, objeto desta especificação, deverão ser fabricados por

fornecedores com, no mínimo, dois anos de experiência em produtos semelhantes e

terâo que comprovar os fornecimentos anteriores.

No caso de ser impossível ao concorrente atender algum detalhe exigido nesta

especificação, deverá o mesmo descrever completamente os aspectos que estâo em

desacordo justiÍicando e atestando a qualidade e garantia do material ou processo

apresentado, para aprovação da CONTRATANTE.

12.46.2 CaracterísticasConstrutivas

A estrutura do carro deverá ser de construçáo soldada com o emprego de perfilados

e chapas de aço estrutural ASTM-A 36 ou equivalente. A soldagem deverá ser feita

atendendo às especificações do ódigo AWS ou ASME. O carro correrá em uma

monovia perfil l.

Deveráo ser usados sistemas de truques com articulaçôes que garantam o perfeito

contato de todas as rodas com o trilho, assegurando assim a distribuição uniforme da

carga.

As estruturas suporte das rodas ou truques deverão ser equipadas c,om sapatas para

apoio do macaco, a fim de possibilitar a manutençáo dos órgãos de rolamento e

deverão ser equipadas também com suportês de segurança que impeçam uma queda

superior a 25 mm, em caso de queda de um eixo

Serão previstos também sistemas de limpa-trilhos

As rodas deveráo ser duplamente flangeadas e possuirâo mancai e rolamentos de

rolos, auto compensadores.

Na unidade mecânica, o motor empregado na translação e elevação deverá ser

equipado com freios de parada, tipo tambor, com sapatas revestidas com lonas,
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acionadas por molas e levantadores eletromagnéticos ou eletro-hi

atuarão quando forem desenergizados.

ulico. Os freíos

O eixo do motor, tambor e pinhão do tambor, será suportado por rolamentos de rolos

ou esferas lubrificadas a graxa. As engrenagens deverâo ser usinadas, de aço, e o

conjunto de engrenagens e rolamentos dos redutores deverá ser lubrificado por

imersão em óleo.

O tambor deverá ser de aço fundido, de ferro fundido nodular ou de chapas de aço

estrutural soldadas. Em caso de tambor de chapas soldadas deverá ser efetuado o

alÍvio de tensôes no material, antes da usinagem.

Os cabos de aço deverão ser do tipo pré-formado, de alta flexibilidade e resistência,

e deverão ser lubrificados antes de sua colocação no tambor. Os diâmetros mÍnimos

dos cabos deveráo ser determinados conforme estabelecido pela Norma ABNT P NB

283 ou equivalente.

Os redutores de velocidade deverão ser fabricados de acordo com as normas da

AGMA, ou equivalentes reconhecidas internacionalmente. As caixas serão de ferro

fundido ou de chapa de aço soldada e recozida. Possuirâo bujões de enchimentos e

de dreno, visores de nível de óleo, inspeção e respiro, situados em locais de fácil

acesso.

Todos os mancais serão de rolamentos auto-compensadores, de rolos ou de esferas.

O acoplamento dos eixos e dos redutores, quando em operação, não deverá

apresentar ruídos, vibraçôes ou aquecimentos anormais.

O moitão deverá ser apropriado para o tipo de talha. O gancho, do tipo duplo, apoiar-

se-á diretamente ou por meio de garfo em uma travessa, através de rolamênto

vedado, a prova de pó.

Os pára-choques deverão ser hidráulicos, com elastômeros ou molas, e construídos

de forma a nâo ca

contra os batentes.

usarem desequilíbrio do carro ou da monovia do atuarem

Todos os mancais, eixos de articulação e mecanismos, desde que am equipados

com material auto-lubrificante, serão providos de dispositivos de lubrificação.

O caminho de rolamento estará situado em vigas horizontais do caminhamento em

concreto. Os trilhos serão de instalação nâo embutida.
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O caminho de rolamento compreende: trilhos, placas e aporo, cas n

porcas-hastes roscadas, talas de junção com respectivos parafusos e porcas,

chumbadores e porcas, cames de acionamento dos Íins de curso de translação, e

todos os demais acessórios necessários.

O comando de todos os movimentos da talha elétrica será efetuado através de

botoeira pendente.

Deverâo ser previstos pelo menos os seguintes dispositivos de segurança e controle

do sistema de elevação, para garantir o bom desempenho e segurança operacional

do equipamento:

- Fim de curso para o limite superior e inferior;

- Fim de curso de emergência para o limite superior, acionado diretamente pelo

moitáo;

- Dispositivo de sobrecarga.

No caso de aplicação para movimentação dos cilindros de cloro, prever gancho

especial para esse fim.

12.46.3 lnspeção e fesÍes

A CONTRATANTE se reserva direito de designar representantes para vistoriar as

instalações do fabricante e acompanhar a fabricação dos equipamentos e os testes

de aprovação.

A aceitação final do equipamento Íicará condicionada ao desempenho do mesmo nos

diversos testes e inspeçóes a que será submetido.

12.46.4 lnspeção e lesÍes de Fábica

O fabricante deverá executar os testes de aceitaçáo com a elaboração de relatórios

correspondentes, os quais deverão ser submetidos à CONTRATANTE para

aprovação.

Só após aprovação estará liberado o embarque dos equipa

O fabricante deverá notificar a CONTRATANTE com antecedência mÍnima de quinze

dias da realização dos testes.

Serâo feitas as seguintes verificaçôes:

- Certificado de qualificação dos soldadores;

MODALIDADÉ
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- Certificado de qualificação do processo de soldagem;

- Controle de materiais empregados nas rodas, polias, engrenagens e eixos;

- lnspeção radiográfica (gamagrafia) por amostragem;

- Verificação dimensional;

- Verificação do revestimento (pintura e acabamento).

12.46.5 IesÍes de Campo

Após a instalação final, quando todos os componentes estiverem montados e

alinhados na obra, o equipamento deverá ser testado e verificado através de um

ensaio completo de funcionamento.

Entre outros, os seguintes ensaios e inspeções deverão ser realizados:

- lnspeÉo visual dos componentes;

- Alinhamento e nivelamento do caminho de rolamento,

- VeriÍicaçâo de funcionamento sem carga e com carga nominal;

- Direção do carrinho.

A aceitação Íinal do equipamento será baseada nos resultados dos testes de campo.

12.46.6 Placa de ldentificação

Deverá ser prevista a colocação de uma placa de identificação em aço inox, em cada

equipamento, contendo no mínimo as informações a seguir relacionadas:
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Fabricante;

Fornecedor;

Modelo;

Tipo;

Ano de fabricaÉo;

Número de série;

Capacidade nominal de carga;

Velocidade de elevação e translação.

7 FenamenÍas Especlars e Ácessón'os12.46

Os equipamentos deverão ser fornecidos completos, com todas as ferramentas

especiais, instrumentos e acessórios necessários à manutenção e ajustes

apropriados.
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12.46.8 Pintura

O fabricante deverá informar na

especiÍicando:

proposta o tipo de pintura a ser utilizado,

- Preparação da superfície;

- Revestimento de fundo-'primer" (tipo de número de demãos);

- Revestimento de acabamento (tipo de número de demãos).

A cor será definida pela CONTRATANTE, a qual deverá ser consultada antes da

pintura.

12.46.9 Manuais

O fornecimento dos equipamentos deverá ser acompanhado de

/ Manual de montagem, onde constem todos os cuidados necessários a serem

tomados desde a remoção do equipamento da embalagem feita pelo fabricante

até sua instalação e guia de instru@o para montagem, particularmente quando

o equipamento é fornecido em partes separadas;

r' Manual de manutenção, com vista explodida de todas as partes do

equipamento, indicação das partes a serem inspecionadas com a freqüência

esperada e cuidados a serem tomados, em particular para torques, para aperto

de porcas e parafusos.

12.46.10 Peças de Reposição

O fabricante indicará as peças de reposição necessárias para até 5 anos dê

funcionamento, informando quantidade e preço das mesmas.

12.46.1 1 Garantia

O fabricante oferecerá garantia de funcionamento pelo prazo mínimo e 2 anos,

dentro do qual, fornecerá todas as peças e mão de obra necessária para os reparos.

Entende-se que as peças que não forem relacionadas como peças de reposição, ou

que tendo sido, sofrerem desgaste prematuro exigindo substituição, estaráo cobertas

pela garantia oferecida. O prazo de garantia ficará prorrogado do tempo decorrido

entre a solicitaçâo para atendimento de defeitos e o término dos serviços. O prazo de

garantia terá início após a inspeção de campo.
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12.46.12 Supervisão de Montagem e Padida lnicial

Deverá cpnstar da proposta, com preços em separado, os serviços de supervisão de

montagem na obra e partida inicial do equipamento. Entende se que para estes

serviços o fabricante deverá fornecer a mão de obra qualificada ou não, bem como

todos os equipamentos necessários. Os preços cotados deverâo conter todos os

custos incidentes para o fornecimento dos serviços.

12.46.13 Transporte

Deverâ Íazer parte do fornecimento o transporte do equipamento até o local da obra,

com seus respectivos seguros, ficando a descarga por conta da CONTRATANTE. As

embalagens deverão possuir identificação do seu conteúdo.

Todos os equipamentos deverão se adequadamente acondicionados e protegidos

contra estragos durante o transporte. Junto com o endereço, em cada equipamento,

na embalagem, deverá ser marcado o número completo da requisição da

CONTRATANTE.

O interior dos equipamentos deverá estar isento de detritos e todas as aberturas

deverão estar protegidas: as roscadas com bujões e as flangeadas eom tampôes de

madeira.

13 NORMAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS

13.1 Requisitos Gerais

O fornecimento de materiais 'a cargo da Construtora" será feito de acordo mm a

Planilha de Orçamento da CONTRATANTE/MA e suas especiÍicações e deverá

atender ao seguinte:

a) Encomenda Para cada fornecimento a ser efetuado, antes concretizar a

encomenda, a Construtora deverá apresentar, previamente, à CONTRATANTE -

Setor de Controle de Qualidade - a relação de materiais com o nome do fabricante a

ser contratado. Somente após a aprovação da relação de materiais e do nome da

empresa a ser contratada é que a empreiteira poderá efetivar a encomenda.

b) Entrega de material O material deverá ser entregue nos locais indicados pela

Construtora com conhecimento prévio da CONTRATANTE e deverá ser, antes da

entrega, preparado e adequado às condições de estocagem. Após a entrega e a
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colocação dos materiais nos locais indicados, o Setor de Controle Qualida e a

CONTRATANTEÍará a respectiva conferência. Estando tudo de acordo, este emitirá

o Laudo de lnspeção de Materiais.

Os preços unitários oÍertados deverão remunêrar as despesas relativas ao

fornecimento propriamente dito, a carga, e a descarga, ao transporte, a estocagem,

ao manuseio, ao seguro, aos impostos, as embalagens e aos testes e ensaios.

O Setor de Controle de Qualidade da CONTRATANTE deverá ser informado quanto

ao local, data e hora de entrega dos materiais.

Todos os materiais utilizados na obra deverão ser contabilizados para acertos

posteriores. - Os materiais seráo medidos quando efetivamente aplicados.

,,13.2 Tubulaçôes e Peças em Ferro Fundido

Afabricação, inspeção, ensaios e recebimento dos tubos e conexôes de ferro fundido

deverão atender às normas e métodos da ABNT.

Os tubos e conexões deverão ser constituídos em ferro fundido dúctil centrifugado

com junta elástica, travada, mecânica ou flangeada, de acordo com o projeto e

obedecerão às seguintes normas:

NBR 6152: Determinação das propriedades mecânicas a tração de materiais

metálicos,

NBR 6394: Determinação da dureza Brinell de materiais metálicos

NBR 7663: Tubos de ferro fundido dúctil centrifugado para canalizaçôes sob

pressão,

NBR 7560: Tubos de ferro fundido dúctil centrifugado com roscados,

NBR 7675; Conexões de ferro Íundido dúctil,

NBR 7674: Junta elástica para tubos e conexões de ferro fundido dúctil

NBR 7561: Tubos de ferro fundido centrifugado com ensaio de pressão intêrna.

Em casos omissos, os fornecimentos deverão atender às normas ISSO,

ANSI e/ou à recomendação da Fiscalização.
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Ílanges a

NBR 7675, nas classes de pressão indicadas no projeto e nas planilhas

orçamentárias.

Os tubos deverão ser revestidos internamente c,om argamassa de cimento, aplicada

por centrifugação, conforme norma ABNT NBR 8682, e externamente com

revestimento betuminoso. As conexões deverão ser revestidas interna e eXernamente

com revestimento betuminoso.

Farão parte do fornecimento os acessórios necessários para a montagem das juntas,

de qualquer natureza, envolvendo: os anéis de borracha, contra-flanges, parafusos,

porcas, arruelas de borracha ou amianto grafitado indispensáveis às montagens dos

diversos tipos de juntas utilizadas no projeto, em conformidade com as normas

citadas. Os acessórios para montagem das juntas (anéis de borracha ou amianto

grafitado, arruelas, parafusos e, etc.) deverâo ser preparados para transporte em

embalagens adequadas; devendo ser mantidos estocados nas mesmas embalagens

utilizadas no transporte, em local ao abrigo do sol.

13.3 Tubulações (Elementos Tubulares) em Aço

Esta seção especifica os requisitos para a fabricação e fornecimento das tubula@es

(peças especiais) em aço relacionadas no projeto, as quais deverão estar em

concordância com os desenhos de projeto e esta especificação técnica.

Os elementos tubulares e as respectivas peças de aço, cujos diâmetros internos estâo

indicados no projeto, deverão ser construídos com chapas de aço soldadas. As

chapas, exceto em caso de indicação contrária nos Desenhos, Relação de Material

ou por determinação da CONTRATANTE, serão de aço doce com baixo teor de

carbono, laminadas a quente e com espessura de parede conforme indicado no

projeto. As chapas de aço deverão corresponder à Norma ASTM A-283 - Grau C,

salvo orientaçâo em contrário por parte da CONTRATANTE. O carbono máximo

admissível será de 0,25ol0. As propriedades químicas e meqâ o material

deverão ser comprovadas mediante certificados de análise, expedi ela usina

siderúrgica e aceitos pela inspeção da CONTRATANTE. Caso não se possa

assegurar a correspondência entre o Certificado de Qualidade e o lote de chapas,

deverá ser efetuada análise das mesmas por amostragem. O tamanho da

amostragem deverá ser estabelecido pela inspeção da CONTRATANTE.

{-D
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No caso de rejeição de qualquer corpo de prova,

ensaiadas.

Os diâmetros dos tubos e peçâs corresponderáo em milímetros aos diâmetros

internos do tubo, sem revestimento.

O fabricante dos tubos e peças em aço deverá elaborar e submeter para aprovação

da CONTRATANTE o projeto executivo das peças especiais.

Os tubos e peças deverão ser fabricados de acordo com a Norma At M/A C200-80

por processo de solda elétrica a arco protegido ou submerso, Os tubos serão

fabricados com costura longitudinal ou helicoidal. A soldagem deverá ser realizada por

processo automático como o número de passes de solda necessários de acordo com

a espessura da chapa, sendo pelo menos um interno. Deverá ser assegurada a fusão

completa com o metal de base, dentro dos limites exigidos pela ABNT MB -262. Cada

cordão de solda deverá ser limpo de escoria, antes da aplicação do cordão

subsequente. Em todo o processo, os materiais, equipamentos e mão de obra deverão

atender ao MB 262 da ABNT, "Método de Qualificação dos Processos de Soldagem e

dos Soldadores e Operadores" e às normas AWS-45.1 .

Os eletrodos para soldagem elétrica a arco deverão atender à Norma ABNT-EB-79 -

Classificação 4211, equivalente à classificaçao AWS-4S.s- Classe E6010 e E601 1.

E reservada à CONTRATANTE a possibilidade de efetuar a inspeção durante todas

as fases de fabricação e testes. Tal procedimento não diminuirá a responsabilidade

do Contratado de fornecer o material adequado e executar a obra de acordo com esta

Especificaçâo. A CONTRATANTE deverá ser notificada, com antecedência, a respeito

da produção e fabricaçâo dos materiais, a Íim de que possa, se assim o desejar,

providenciar a inspeçáo na usina e na fábrica. A CONTRATANTE deverá ter livre

acesso a todos os setores da fábrica que se relacionam com o fornecimento dos

materiais

Eng4r{rcseúa.^,nirDhr Aq.h.chr,i.
Skd.rms o,rd.r23À'r0, Rmú4e Sl,LaÂtxA cEp 350tL6n
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Por isso, deverâo ser proporcionados todas as facilidades e espaço

testes e para a obtençâo de qualquer informação quanto às caracter

uados para

do materialísti

aplicado, andamento e processo de fabricação. A CONTRATANTE poderá rejeitar

todos os tubos e peças que náo estejam fabricados de acordo com o processo

delineado, ou que não atendam aos testes exigidos e desenhos fornecidos. É

reservada à CONTRATANTE, a possibilidade de efetuar o controle de qualidade das
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soldas, por meio de testes nâo destrutivos, de acordo com a norma AS E-164-74

ou API 1í04, sendo os critérios de aceitabilidade das soldas os correspondentes

fixados nas referidas normas, no que se refere à oconência, extensáo e tipos de

defeitos máximos permissíveis. Nesta eventualidade, deverá ser fornecida à

CONTRATANTE a assistência necessária e facilidades de acesso e de execução do

controle de qualidade, sem nenhum ônus adicional. A critério da CONTRATANTE

deveráo ser efetuados ensaios hidrostáticos nos tubos e peças. A pressão de teste

não deverá ser inferior a 1,5 vezes a pressão máxima de serviço, estipulada para a

tubulaçâo.

As tubulações (peças em aço), a serem fornecidas, deverão estar de acordo com a

relação de material desta especificação. Qualquer diâmetro das seçôes extremas do

tubo deverá ser ortogonal ao eixo de simetria do tubo, dentro de uma tolerância de +/-

3 mm, medidos na geratriz do tubo. A diferença entre o maior e o menor diâmetro

eXernos, medidos em uma mesma seção reta da extremidade, após a aplicação dos

revestimentos interno e externo, deve ser no máximo igual a 1% do diâmetro nominal.

Para tubos de diâmetro nominal de 30" e maiores, a ovalização será verificada após

os tubos serem cruzêtados. O perímetro externo dos tubos, curvas ou peças

especiais, até uma distância não menor do que 100 mm das eÍremidades podem

variar de +3 mm e -í,5 mm com relação ao perímetro calculado a partir do diâmetro

nominal especificado. A altura das saliências externas da soldagem acima do contorno

da superfície da chapa, nâo deve ser superior a 3 mm. Saliências maiores devem ser

removidas por esmeril ou talhadeira. Todas as soldas longitudinais, espirais ou

circulares, na parte interna do tubo, serão esmeriladas ou raspadas, para que a

saliência da solda não fique mais do que 1,5 mm acima do contorno da superfície da

chapa. Não será permitido raspar, esmerilar ou fazer a saliência da solda abaixo da

superfície da chapa. Os biséis ou chanfros deveráo obedecer às seguintes dimensões

e tolerâncias: Ângulo: 37,5' +t- 2,5' Nariz: 1,5 +/. 0,8 mm As extremidades de tubos

ou peças a serem ajustadas com flanges, conforme indicação de projeto, teráo as

soldas esmêriladas na superfície da chapa a uma certa distância remidade, para

rem unidas por

o seu diâmetro

permitir acomodação dos flanges. As extremidades (toco) de

juntas do tipo Dresser serão executadas tomando-se como re

externo, e observando-se uma tolerância para o diâmetro externo em + 3,5 mm e - í,5

mm. As tolerâncias acima estipuladas deverão verificar-se numa extensão mínima
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medida a partir da borda do toco de 300 mm. Nesse trecho, não

ressaltos, rebaixos ou ovalização.

serao admitidos

Para limpeza da tubulação e peças em aço, será permitida a utilização de um dos

seguintes métodos, após prévia aprovação da CONTRATANTE: Equipamento

mecânico provido de fresas, raspadoras e escovas; Máquinas de jateamento com

areia; Queimador; Removedores de tintas, banhos cáusticos ou soluçóes ácidas;

Ferramentas manuais, solventes, trapos e espanadores. Se for empregada limpeza

mecânica, deverão ser tomados cuidados especiais para substituir com rapidez as

fresas raspadoras ou escovas que tenham se tornado gastas, a ponto de não mais

permitir uma limpeza completa e uniforme. A tensão e alinhamento desses itens

deverão ser verificados com freqüência. O excêntrico das máquinas deverá ser

ajustado corretamente, de maneira a tornar o tubo perfeito e uniformemente limpo. Se

for empregado jateamento de areia sob pressão, deverão ser usados filtros

adequados para remover o óleo e a umidade do ar comprimido. As superfícies que

enferrujarem antes da aplicação da tinta primária deverão ser rigorosamente limpas,

de maneira a eliminar totalmente a ferrugem, por meio de escova ou novo jateamento.

Manchas de óleo, graxa ou gordura deverão ser retiradas, utilizando-se trapos limpos

saturados com solventes ou gasolina branca (sem chumbo). Náo se permitirá o uso

de querosene. Deveráo ser usados apenas trapos limpos que serão abandonados

quando se tomarem sujos. Deverá ser dedicada especial atenção à limpeza ao longo

das emendas. Para limpeza dos tubos muito atacados por corrosão, exigir-se-á

jateamento de areia. Ficará a critério de a CONTRATANTE determinar a utilizaçâo ou

repetição de um ou mais processos de limpeza, sempre que se verificar não estar a

superfície convenientemente lim pa.

Os tubos e peças deverão possuir revestimento interno e externo de proteção. De

acordo com a Norma A\ M/A C203-78 os tubos serão jateados com granalha de aço

ou areia nas superfícies interna e externa, de modo que toda ferrugem, carepa de

laminação e outras impurezas sejam removidas. Os revesti internos de

proteção deveráo ser feitos de acordo com a norma A\ 
^/úA-C2

u apêndice

externo deA. As tubulaçoes aéreas (êxpostas ao tempo) teráo como revestime o

proteção: Duas demãos de primer zarcão alquídico, numa espessura de 35 micra na

película seca por demão; Duas demãos de esmalte fenólico alumínio, numa espessura

de 30 Micra por demão.
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As operaçôes de carga, descarga, transporte e armaze nagem osm

responsabilidade do Construtor e deverão ser feitas com métodos e equipamentos

que assegurem: condições de segurança dos trabalhos, integridade dos materiais e

conservação dos mesmos em condições que garantam a preservação de suas

características.

Todos os materiais deverão ser manuseados, transportados e estocados em estrita

obediência aos seguintes documentos: A\AM,'A M.í1- "Steel Pipe Design and

lnstallation" - para tubos de aço, C.203- "Coal Tar Protective Coatings and Linings for

Steel Water Pipelines Enamel and Tap Hon Applied"- para tubulaçáo em aço.

Os tubos deverão ter as extremidades contraventadas com cantoneiras de chapas

ortogonais, ponteadas internamente.

Os materiais de pequeno porte dêverão ser manuseados, transportados e estocados

em caixas de madeira ou em embalagens indicadas e fornecidas pelo Fabricante.

13.4 Válvulas de Gaveta

Válvula de gaveta, série métrica chata, padrão construtivo conforme NBR 12.430,

corpo e tampa em ferro Íundido dúctil NBR 69í 6 classe 42012, anéis da cunha e eorpo

em bronze fundido ASTM 862, haste não ascendente com roscEl trapezoidal em aço

inox ASTM A2765 Gr. 410, porca da haste em latão, junta corpo/tampa em borracha

natural ASTM D2000, gaxeta em amianto graÍitado, de extremidades flangeadas

conforme norma NBR 7675, pressão de trabalho de 1,0 MPa, com acionamento

através de volante.

Válvulas Automáticas

1 3. 4. 1 Ca racte rí sficas Básrbas

Válvula de controle de nível máximo e mínimo de reservatóri operada com

flutuador vertical de dois níveis, corpo tipo globo com formato em "Y" em ferro fundido

dúctil de passagem hidrodinâmica ampla; revestimento em epoxi de alta fusâo de

acordo com a norma ASTM-D 1654 ou ISO 9227, com espessura de 150 a 250

mícrons; pressão de trabalho de 0,7 a 16 kgf/cm'?(PN 16), atuador de câmara dupla,

diafragma em borracha natural reforçada com malha de nylon, pratos metálicos de

apoio superior e inferior ao diafragma; eixo em aço inox, embolo do eixo em bronze,

obturador êm aço inox, vedaçâo do obturador removível e em borracha natural, anel

tngúl@Se,rt.lrrr.rd âqab..côeidr.
&fd4Iry 0!úr ?t^ it0, tuLEçr srlÔrú/ru - cfPr 6t0rJ?0
crPJN|?tútt1t1ú1.8 rvsc t§ rurr Í2ro 73r.,
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do assento em aço inox; conexôes flange conforme norma ABNT PNí6; t eratura
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de operação de ate 80"C (180'F), circuito de comando composto por filtro, chave fim

de curso, registros esfera, flutuador vertical de dois níveis, garantia de 1 ano contra

defeitos de fabricaçâo, modelo 750-66 marca BERMAD.

Obs.: Deverá ser entregue junto à proposta:

manual de instalaçâo, operação, manutençâo e calibração;

catálogos em português, relação de pecas e acessórias

13.5 Ventosas

13.5.1 Ca racterisÍlca s básicas

As ventosas de tríplice função (WF) devem constituir-se de um corpo fechado dividido

em 2 (dois) compartimentos (o principal e o auxiliar), cada um contendo um flutuador

esférico em seu interior, com finalidade de expelir o ar no enchimento da linha e admitir

o ar durante seu esvaziamento.

As ventosas deverão ter corpo, suporte e tampa em feno dúctil NBR 69'16 Classe

42012, lutuadores em alumínio (maior) e borracha EPDM (menor) com anéis de

vedaçâo em borracha. Deverão serflangeadas, com flanges conforme NBR 7675 PN

'16. As peças serão fornecidas revestidas com pintura epóxi poliamida, interna e

externamente.

Todas as ventosas devem ser etiquetadas com placa de aço inox, contendo no mínimo

as seguintes informações:

. Fabricante;

. Tipo;

. Diâmetro;

. Norma de fabricação;

. Classe de pressão;

. Materiais,

. Ano de fabricação.

13.6 Válvulas Borboleta
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Válvula borboleta PN10, para água tratada, conf. A tmen

5752120, corpo único em ASTM disco em ferro fundido conf. ASTM a536 r 65 45.12,

revestido com eixo único em aço inox conf. ASTM a-276 UNSS 4100, bucha em

acetato integral e gaxetas em BUNA-N ou EPDM, flanqueada conÍorme NBR 7675,

volante para acionamento manual de comando local;

1 3.6.1 Demais Características

Úrt rrE s.rrf, r rdrdr, âDl1â..cmrú,
i4rrrm 0ró.23^'!0,.ní§{s s5ü1r/rü - c6, 65 0r{?ú

Fo*E @ra) 3215. 5J5/ E.r- E r.JágÚ./.s.t
úP,q.m nt ú c-/,Õr

Obs :

aplicada em água tratada

confeccionada conforme API 609;

dimensões conforme I 50-5752/20;

corpo único em ASTM a-126 cl-b;

disco em ferro fundido conf. ASTM a536 Gr 65 45.12;

revestido com nylon 1 1 ;

eixo único em aço inox conf. ASTM a-582 tipo 416;

sede de vedação em borracha EPDM

bucha em acetato;

sede integral e gaxetas em BUNA-N ou EPDM;

flangeada conforme NBR 7675;

flange de topo conforme ISO 521 1;

volante para acionamento;

dispositivos de desumidificação;

Deverá ser entregue junto à proposta:

- manual de instalação, operação, manutenção e calibraÉo;

- catálogos em português, relação de pecas e acessórias.

13.7 Válvulas de Retenção

13.7.1 Generalidades

Todos os materiais e componentes do fornecimento deverão ser fabricados conforme

as normas abaixo citadas em suas últimas revisões no que for a

í3.8 Juntas de Desmontagem
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Junta de desmontagem travad a axialmente, flanges NBR 767

pistáo e contra flange em feno fundido dúctil NBR 6916 classe 420'12, anel de vedação

em borracha, tirantes e porcas em aço caóono galvanizado.

As juntas de desmontagem deveráo ter revestimento em pintura epóxi poliamida e

serem Íornecidas com todos os acessórios indispensáveis à sua montagem nas

condições indicadas no projeto.

13.9 Medidor de Vazão Tipo Parshall

Deverá ser fornecida uma calha Parshall de moldagem precisa, em resina termofixa

de poliéster reforçada com fibra de vidro, em carcaça única, com rigidez para

manuseio e instalação, com acabamento interno liso e livre de irregularidades. A parte

externa terá acabamento com areia grossa ê saliências para a ancoragem firme e

permanente no concreto. As calhas deverão ser fornecidas com chumbadores para

ancoragem em concreto, incluindo luvas com plug de PVC roscável nas laterais do

final do primeiro terço do canal convergente de entrada, e régua graduada para a

leitura de vazão, para a instala$o imediata no campo, de modo que suas paredes

permaneçam perfeitamente aprumadas durante a concretagem.

Resina usada na fabricação deverá ser comprovadamente apropriada para resistir aos

efeitos corrosivos da água bruta. A resina poderá conter corantes, desde que seja

comprovado o uso para, pelo menos, 05 (cinco) anos sem problemas.

Resistência contra os efeitos da luz solar (raios ultravioletas) deverá ser comprovada.

Propriedades mecânicas do material deverão ser iguais ou êxceder aos seguintes

valores:

Resistência limite de traÇâo 840 kgicm'z;

Resistência à flexão 1340 kg/cm'z;

Módulo de elasticidade 60.000 kg/cm'z;

. Dureza Barcol mínima: ..........................35.

Os procedimentos a serem utilizados na determinação das propriedades deverão

estar de acordo com as normas ASTM D-638 e D-790, Parte 9.

Todo e qualquer corte fêito na calha Parshall deverá ser recomposto com resinas.

a

ã\-.-
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As demais dimensões deverão ser padráo e precisas. A calha deverá i

só moldada, a garganta e saída.

urr, em uma

13.10 Comportas em Plástico Reforçado com Fibra de Vidro

As comportas construídas em PRFV deverão ser apropriadamente estruturadas para

suportar as condições de pressão nas diversas aplicaçôes.

As comportas deverão ser constituídas de chapa refurçada, uma estrutura ou uma

superfície de apoio e haste de acionamento ligada a pedestal montado em plataforma

no topo do tanque ou no quadro prolongado. A haste de acionamento deverá ser

ligada à gaveta da crmporta através de elemento articulado e em aço inoxidável.

A soleira e as guias deverão ser construídas de cantoneiras, canaletas de PRFV

chumbadas no concreto com sistema tipo flange, salvo indicação contrária no p§eto.

As cantoneiras terão superfícies de assentamento da comporta adequadamente

projetadas de acordo com as dimensões da comporta, para as cargas hidráulicas

aplicadas e para o sistema de vedação aplicado. Deverá ser apresentado memorial

de cálculo detalhado do dimensionamento do equipamento. As guias se estenderão

para cima, de tal forma que a comporta estará em contato e,om as sedes de

assentamento em todas as posições.

Os mecanismos de operação deverão estar montados no topo do tanque ou quadro.

Os redutores serão totalmente envolvidos numa carcaça de ferro fundido com gaxetas

mecânicas, vedando junto à porca de acionamento e ao redor dos eixos dos pinhões

onde eles saem das carcaças. Todos os eixos de pinhões operarão em rolamento de

rolos. A porca de acionamento será de bronze fundido e suportada em rolamentos de

rolos. As unidades serão interconectadas por meio de tubo ou eixos de aço com

acoplamentos flexíveis em cada conexão.

A vedação das comportas deve ser boa e bem ajustada,

resilientes nas guias e na soleira.

tas de vedação

O material das comportas deverá ser basicamente de resina poli r, reforçado com

fibra de vidro e, nas faces externas, a barreira química será em resina vinil éster com

espessura mínima de 1,3 mm. A resina poderá conter corante desde que seja

comprovada a sua adequabilidade para o serviço.

MODALIDADE

VISTO:

PROCESSO

PTI, .FOLHAN',
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MODALIOÂDE

VISIO:

As superfícies externas em PRFV deveráo receber proteção contra a luz

de absorvedores de ultravioleta.

As propriedades mecânicas do material deverão ser iguais ou exceder às seguintes

especificaÇões:

Resistência limite de tração: . 840 kg/cm'z;

Resistência à flexâo 1340 kg/cmz;

Módulo de elasticidade ,.60.000 kg/cm'?;

35

As comportas deverão ter reforços de estrutura, suficientes para as máximas pressões

existentes. O pro.leto e a fabricação da comporta deverão atender ao seguinte:

Todo e qualquer corte feito nas comportas deverá ser recomposto com

resina;

a

a

As hastes das comportas deverão ser feitas em aço inoxidável AlSl 304;

As comportas, especificadas para o acionamento mecânico por

acionador volante, deverão ser dotadas de engrenagens, de tal forma que

o eixo do acionador seja no sentido horizontal;

Perfis metálicos, quando utilizados no reforço das comportas, deverão

receber revestimento anticorrosivo com o próprio material da barreira

química da comporta;

. A utilização de propriedades mecânicas do PRFV, acima das mínimas

especificadas, deverá ser ratiÍicada por memorial de cálculo e de testes

destrutivos.

As comportas tipo vertedor (Weir Gates) operarão no pri

cima.

hamento para

Serâo providas de vedação por meio de selos tipo "J" (nota musical), instalados de

forma a não interferir com o fluxo do líquido, e deverão vedar completamente tanto em

pressões positivas como negativas. As comportas deveráo ser dimensionadas para
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PROCESS

MODALIDAD

VISTO:

bloquear totalmente o fluxo, mesmo nas condições de lâmina d'água m rma a

montante

13.11 Comportas de Aço lnoxidável

Condições de operação

As comportas serão instaladas na ETA, saída dos filtros, e deverão atender as

condiçôes de projeto, quanto à aplicaçáo, dimensões, acionamento e com a

estanqueidade especificada pelas normas pertinentes.

13.1 1 .1 Descição técnica dos camponentes mecânicos

As comportas deverão ser fornecidas como um equipamento único montado e testado

quanto a vazamentos na fábrica, náo sendo necessários ajustes de campo nos

dispositivos de vedação.

A comporta deverá ser cpnstruída levando-se em conta que poderá operar em

posições intermediárias, além das posições fechada e aberta.

A comporta deverá atender os requisitos da norma A\ M/A-C-561, no que diz respeito

ao cálculo estrutural e ao índice de estanqueidade.

13.1 1 .2 Componentes das Comportas

Y Quadro estrutural;

Gaveta;

Vedação lateral e superior;

Vedação inferior e traseira;

Haste de acionamento,

Pedestal de manobra

13.11.3 QuadroEstrutural

Será construÍdo em aço inoxidável em uma única peça e deverá permitir seu

assentamento diretamente sobre o concreto. A peça deverá ser rígida o bastante de

modo que não se deforme durante o transporte e a montagem.
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VISTO:

O quadro deverá permitir a correção de possíveis imperfeiçôes na parê

que os chumbadores alcancem concreto de alta resistência.

, de modo

O quadro estrutural deverá ser fixado na parede através de chumbadores tipo

"parabolt" em aço inoxidável.

13.1 1 .4 Gaveta

A gaveta deveÉ ser construída em chapa de aço inoxidável e reforçada com nervuras

de acordo com a solicitaçáo estrutural

13.11.5 Vedaçóes

As vedaçóes laterais e superiores deverão ser em polietileno de ultra alta densidade

(PUAD), devendo serÍixadas no quadro estrutural por meio de um flange aparafusado.

As peças de polietileno deveráo possuir um canal por onde cone a gaveta.

A vedação se dará através de um cordáo de borracha nitrílica que pressiona a peça

de PUAD contra a gaveta de aço inox.

O desgaste será compensado automaticamente pela compressão da peça de PUAD

contra a gaveta, evitando-se vazamento por desgaste.

As vedações laterais e superior serâo auto-lubrificadas, com um baixo coeÍiciente de

fricção (máximo 0,25). lsto garantirá menor necessidade de torque do acionamento.

A vedação inferior deverá serde neoprene elástico, soldado no mesmo nível do canal,

de modo que o fluxo de líquido carregue os sólidos que por ventura venham a

depositar. A estanqueidade da vedação inferior se dará pela compressão da gaveta

contra o neoprene elástico.

A vedação entre o flange traseiro e a parede de concreto será feita por meio de uma

manta de EPDM macio, com espessura de no mínimo í0 mm

13.1 1 .6 Haste de Acionamento

A haste de acionamento é de aço inoxidável, projetada para transmitir em compressão

pelo menos 2 vezes o esforço da saída do mecanismo manual de acionamento com

um esforço de 40 lb (178 N, ou 18,15 kgf) na manivela ou volante.

A haste possui um índice de esbeltez (UR) menor que 200. A porção roscada da haste

é usinada conforme o perfil ACME.
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Quando um atuador hidráulico, pneumático ou elétrico for usado, o esfo de projeto

da haste não deverá sêr menor que 1,25 vezes o empuxo de saída do cilindro

hidráulico ou pneumático com uma pressão igual à máxima de operação da unidade

hidráulica ou pneumática, ou 1,25 vezes o empuxo do motor elétrico na condiçáo de

rotor bloqueado.

Para hastes em mais de uma peça e com um diâmetro igual a ou maior que 1,75" (45

mm), as diferentes seçôes são unidas através de acoplamentos sólidos. Os

acoplamentos são ranhurados e chavetados e possuem maior resistência que a haste.

Hastes com diâmetro menor que 1,75' (45 mm) são chavetadas a um tubo de

extensão.

As guias da haste são equipadas com buchas de UHM\A/PE. As guias são ajustáveis

e espaçadas de acordo com as recomendações da Norma. A relação UR não deverá

ser maior do que 200.

13.11.7 Mateiais

Gaxeta (entre o quadro e a parede) EPDM ASTM 1056

Partes Material

Aço lnoxidável ASTM A-240, Tipo 3041 ou

3161

Quadro, travessáo, guias da haste,

painel da comporta, extensão da

haste

Polietileno de Ultra Alta Densidade

(UHMWPE), ASTM D-4020-96

Vedações laterais e de topo,

revestimento da guia da haste

Nitrila ASTM D-2000 M6BG

708,414, Bí4, E014, E034
Cordáo de Compressão

Vedação da soleira

Aço inoxidável ASTM 303 MX

ou 316
Haste roscada

ASTM F593 e F594 GR1 para tipo 304 e

GR2 para tipo 316.
Parafusos

Alumínio Fundido ASTM B-179-66 Liga

zc81A
Pedestal, volante, manivela
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13.1 1 .8 Ensalos e /nspeções

Todas as comportas deverão ser testadas na fábrica de acordo com o abaixo

especificado:

a) Teste de estanqueidade, com pressáo de trabalho igual à que o equipamento

será submetido em campo;

b) Teste de acionamento manual para veriÍicação de torque e força de manejo

do volante ou manivela, via torquímetro.

Nenhuma comporta deverá ser embarcada, sem que a CONTRATANTE aprove os

resultados dos testes realizados.

í3.12 Medidor de Vaáo Eletromagnético

Serão instalados quatro medidores de vazâo eletromagnéticos

especificados a seguir:

- EAT-1

r' Tubo do medidor de vazão eletromagnético

- Medidor de Vazão Eletromagnético: montagem Flangeado

- Material do Revestimento: Neoprene

Material do Eletrodo: Aço lnox 3161

Diâmetro: 10" (250 mm)

Material do Flange: Aço Carbono, classe 150# ASME 816.5 NSI), RF

Electrode Housing Configuration: Sealed, welded housing

CertiÍicado para Area ClassiÍicada: para uso em área náo classificada

- Anel de Aterramento: Sem

conforme

:t . í\.[\./ _t- R"\\? ( \

Protetor da haste Policarbonato ASTM A-707

Porca de levantamento
Bronze Manganeze, ASTM 8584, UNS-

c86500

HEUoRTAL DEscRrnvo DA coilcEpÇÂo m s§TEl{a DE Â8asÍEclilENÍo DE AGUA - sÀo BERTARM Págln. - lS0 -

rC

I



ErFrr. s.ú.. rrrú - âoÉa. cú,r"r.
ftrd.rffi 0d.2,^,!0i. n.dlÍ. sbld.tu ce §atutl
Fal+& pr./ 32§ . r$, E.!- iíÕ€úr|.Mj.
tbÍ{r.F *E.ret

PROJEÍI}S I SERII(OS LID).

PÍú .FOLHA N'

PROCESS

MODALIDÀDE

VISTO:

L\

Aneí Protetor do Revestimento: Sem

Montegam lntegral com Transmissor: 8732E

Certificado para Água Potável: Sem

Limites de Velocidade: Sistema Americano (0,04 à 39) fVs ou Sistema

lnternacional (0,0í à 12) m/s

Limite de temperatura do processo: 0 a '185'F (-18 a 85'C)

Limite para Temperatura Ambiente: -30 a 150'F (-34 a 65"C)

Limite de Pressão: 19,65 Bar (-29'C) a 14,82Bar (177'C)

Material do Tubo: Aço lnox 304

Conexão elétrica: 2x112" - 14 NPT

Calibração: Certificado padrão de fábrica conforme ISO 10474

Pintura: Padrão Fabricante - Epory

Exatidâo da Mediçâo: ! 0,25o/o do valor medido

Distância Face a Face: 250mm

Grau de Proteção do lnvólucro: lP66/1P68 (Utilizar prensa cabos adequados à

classe)

r' Conversor magnético de vazáo

Classe do Transmissor: Padrão

Montagem do Transmissor: lntegral

Alimentaçáo Elétrica do Transmissor: 90-250 Vca, 50-60H2 (Corrente

Alternada)

Sinal de Saída do Transmissor: 4-20 mA + HART + Pulso

Conexâo Elétrica: 1/2-14 NPT, 2 entradas
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MODALIDAN

VISTO:

Certificado: para área não classificada

lndicador Local: Display tipo LCD com teclado ótico para configurafro

Material do lnvólucro: Em Alumínio com baixo teor de cobre, lP67 e NEMA 4X

Outras Opções: Plaqueta de TAG resistente a desgastes em Aço lnox

Tubo do medidor de vazão eletromagnético

Medidor de Vazão Eletromagnético: montagem Flangeado

Material do Revestimento: Neoprene

Material do Eletrodo: Aço lnox 3í61

Diâmetro: 10" (250 mm)

Material do Flange: Aço Carbono, classe 150#ASME 816.5 (ANSI), RF

Electrode Housing Configuration: Sealed, welded housing

Certificado para Área Classificada: para uso em área não classificada

Anel de Aterramento: Sem

Anel Protetor do Revestimento: Sem

Montegam lntegral com Transmissor: 8732E

Certificado para Agua Potável: Sem

Limites de Velocidade: Sistema Americano (0,04 à 39) fUs ou Sistema

lnternacional (0,01 à 12) m/s

Limite de temperatura do processo: 0 a 185'F (-18 a 85"C)

Limite para Temperatura Ambiente: -30 a 150'F G34 a 65'C)

Limite de Pressão: 19,65 Bar (-29'C) a 14,82Bar (177"C)

}.-\

. REL-1
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Material do Tubo: Aço lnox 304

Conexão elétrica: 2 x 112" - 14 NPT

Calibraçâo: Certificado padrão de fábrica conforme ISO 10474

Pintura: Padrão Fabricante - Epoxy

Exatidâo da Medição: r. 0,25% do valor medido

Distância Face a Face: 250mm

Grau de Proteçáo do lnvólucro: lP66/1P68 (Utilizar prensa cabos adequados à

classe)

/ Conversor magnético de Yazao

Montagem do Transmissor: lntegral

Alimentação Elétrica do Transmissor: 90-250 Vca, 50-60H2 (Corrente

Alternada)

Conexão Elétrica: 112-14 NPT,2 entradas

Certificado: para área não classificada

lndicador Local: Display tipo LCD com teclado ótico para configura

Material do lnvólucro. Em Alumínio com baixo teor de cobre, lP67 e NEMA 4X

Outras Opçôes: Plaqueta de TAG resistente a desgastes em Aço lnox

- REL.2

Tubo do medidor de vazáo eletromagnético
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Medidor de Vazão Eletromagnético: montagem Flangeado

Material do Revestimento: Neoprene

Material do Eletrodo: Aço lnox 3161

Diâmetro: 8" (200 mm)

Material do Flange: Aço Carbono, classe 150# ASME 816.5 (ANSI), RF

Electrode Housing Configuration: Sealed, welded housing

Certificado para Area Classificada: para uso em área não classiÍicada

Anel Protetor do Revestimento: Sem

Montegam lntegral cpm Transmissor: 8732E

Certificado para Agua Potável: Sem

Limites de Velocidade: Sistema Americano (0,04 à 39) fvs ou Sistema

lnternacional (0,01 à 12) m/s

Limite de temperatura do processo: 0 a 185'F Gí8 a 85'C)

Limite para Temperatura Ambiente: -30 a 150'F (-34 a 65'C)

Limite de Pressão: 19,65 Bar C29"C) a 14,82Bar (177'C)

Material do Tubo: Aço lnox 304

Calibraçâo: Certificado padrão de fábrica conformê ISO 10474

Pintura: Padrão Fabricante - Epoxy

Exatidão da Medição: t 0,25o/o do valor medido

Distância Face a Face. 250mm
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Grau de Proteção do lnvólucro: lP66/1P68 (Util rzar prens

classe)

Conversor magnético de vazáo

Classe do Transmissor: Padrâo

Montagem do Transmissor: lntegral

Alimentaçáo Elétrica do Transmissor: 90-250 VCA, 50-60H2 (Corrente

Alternada)

Sinal de Saída do Transmissor: 4-20 mA + HART + Pulso

Conexáo Elétrica: 1/2-í4 NPT, 2 entradas

Certificado: para área não classificada

lndicador Local: Display tipo LCD com teclado ótico para configuraçâo

Material do lnvólucro: Em Alumínio com baixo teor de cobre, lP67 e NEMA 4X

Outras Opçôes: Plaqueta de TAG resistente a desgastes em Aço lnox

Tubo do medidor de vazão eletromagnético

Medidor de Vazão Eletromagnético: montagem Flangeado

Material do Revestimento: Neoprene

Material do Eletrodo: Aço lnox 3í61

Diâmetro: 4" (100 mm)

Material do Flange: Aço Carbono, classe 150#ASME 816.5 (ANSI), RF

Electrode Housing Configuration: Sealed, welded housing

Certificado para Area Classificada: para uso em área não classificada

- REL.3
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Montegam lntegral com Transmissot: 87328

Limites de Velocidade: Sistema Americano (0,04 à 39) fVs ou Sistema

lnternacional (0,01 à 12) m/s

Limite de temperatura do processo: 0 a 185'F (-18 a 85"C)

Limite para Temperatura Ambiente: -30 a 150'F (-3a a 65'C)

Limite de Pressão: 19,65 Bar C29'C) a 14,82Bar (177"C)

Material do Tubo: Aço lnox 304

Conexáo elétrica: 2 x 112" - 14 NPT

Calibração: Certificado padrão de fábrica conforme ISO 10474

Pintura: Padrão Fabricante - Epory

Exatidão da Medição: *.0,25o/o do valor medido

Distância Face a Face: 250mm

Grau de Proteção do lnvólucro: lP66/1P68 (Utilizar prensa cabos adequados à

classe)

/ Conversor magnético de vazao

Classe do Transmissor: Padráo

Montagem do Transmissor: lntegral

Alimentação Elétrica do Transmissor: 90-250 VCA, 50-60H2

Alternada)

(Corrente

Sinal de Saída do Transmissor: 4-2O mA + HART + Pulso

Conexáo Elétrica: 112-14 NPI ,2 entradas

Certificado: para área náo classificada
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PROCESS

MODÁLIDAIÉ

lndicador Local: Display tipo LCD com teclado ótico para co

Material do lnvólucro: Em Alumínio com baixo teor de cobre, lP67 e NEMA 4X

Outras Opções: Plaqueta de TAG resistente a desgastes em Aço lnox

í3.13 Bombas Centrífugas para Produtos Químicos

13.13.1 lnformaçõesGerais

Todos os materiais e componentes do fomecimento deverão ser fabricados conforme

as normas abaixo citadas em suas últimas revisões no que for aplicável.

Normas diversas poderão ser aceitas desde que seja comprovada sua similaridade

com as citadas, que sejam reconhecidas internacionalmente e aprovadas pela

CONTRATANTE,

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

AlSl - American lron Steel lnstitute

ASME - American Society of Mechanical Engineers

DIN - Deutsche lndustrie Normen

A\ /\/\/A - American Water Works Association

ASTM - American Society of Testing Materials

AWS - American Welding Society

ISO - lnternational Organization for Standardization

SAE - Society of Automotive Engineers

ANSI - American National Standard lnstitute

SSPC - Steel Structure Painting Council

Standards of Hydraulic lnstitute
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