IN 00.05

Seleção, Instalação, Operação e Calibração
Informação Técnica
Gerais
O usuário deve garantir que selecionou o manômetro
adequado em relação à escala e performance.
Para a escolha do melhor valor da escala, apressão de
operação deve estar entre 30 e 70% do valor total
Veja esquema

de manômetros com elemento elástico
Efeito da temperatura
Atemperaturadeoperaçãodomanômetro,resultantedoefeitodoprocesso,
temperaturaambienteepossibilidadederadiaçãocaloríficanãodeveexcedera
faixadeemperaturadaqualoinstrumentofoiprojetado.Dispositivosapropriados
outubossifõescomenchimentodeáguapodemserutilizadosparasepararo
instrumentodaaltatemperaturadoprocesso.
Selos químicos
Selosquímicospodemserutilizadosparasepararomanômetrodoprocessos
quenãodeveentrarem contatocomoelementosensor.
O selo químico e o elemento sensor do manômetro são preenchidos com
líquidosinertesqueagemcomoagentedetransmissão.
Uma vez acoplado e cheio, o manômetro não deve ser separado do selo
químico.
Proteção contra sobrepressão dos manômetros
O processo pode estar sujeito à rápidas flutuações na pressão ou ondas de
pressãodevemserconsideradas,issonãodeveserpermitidoaagirdiretamente
noelementosensor.

Omanômetrodeveserinstaladodemaneiraaevitarcalore
vibraçãoepossibilitarumafácilobservaçãodaindicaçãonomostrador.
Aconexãodeveserselada.
Écomumapráticadeinstalarosmanômetroscomumdispositivoisolante,para
facilitar a substituição enquanto o sistema está pressurizado e ao ajustar o
manômetrodescalibrado.
Dispositivos isolantes
Os dispositivos isolantes podem ser um registro para manômetros ou uma
vávula,dependendodascondiçõesdeoperaçãoerequerimentos
Registros para manômetros. Possui 3 posições:
OFF

Oprocessoébarradoeoelementosensoréaberto
paraaatmosfera.

ON

Omanômetroestáconectadoaoprocesso.

VENT Omanômetroestáisoladomasoprocessoestá
livreepodeescaparparaaatmosfera.
Válvulasparamanômetros com ou sem conector de teste
(DIN16270ou16271respectivamente).Sãoequipadascomplugdeescape
entreocorpodaválvulaeaconexãoaoprocesso.Épossívelcontrolaroescape
atravésdaroscadoplug.
Áreassegurascomotanquesdepressãoouvaporpodemespecificardispositivos
isolantesquepossibilitamtestaroinstrumentonoprópriolocal.Aconexãode
teste da válvula conforme DIN 16 272 pode ser fechada com uma conexão
adicional.
Provisões para montagem de manômetros
Seosistemadepressãooutubonãosãosuficientementerígidosparasuportar
opesodomanômetro,particularmenteondeexistevibrações,omanômetro,
particularmentedevesermontadocomumdispositivo
Vibração
Se o manômetro está exposto à vibração ou pulsação ou os dois, então um
líquidodeenchimentonomanômetropodeproverumaconsiderávelmelhorana
performanceenaleitura.
.

Asondasdepressãodevemserrestringidasnoseuefeito,porexemplocom
roscas restritoras ( para reduzir a seção do canal ) ou utilizar dispositivos
amortecedoresajustáveis.
Noscasosondesefaznecessárioselecionarumafaixademediçãoabaixoda
máximapressãoqueocorrenosistema,paraconseguirumaaltaresoluçãode
leitura,oelementosensordeveestarprotegidocontradanos.
Algunsmanômetrossãoprovidoscomumdispositivosdesegurançaparaaltas
pressões.
Seomanômetronãotemacapacidadedesuportaraltassobrepressões,uma
válvulaprotetoradesobrepressãodeveserutilizada.
Aválvulaisolaráimediatamenteomanômetronocasodeondasrepentinasde
pressão,oufecharágradualmenteemcasosdeaumentolentodepressão.O
ajustedaválvuladeveserfeitodeacordocomesseslimites.
Pontos de medição de pressão
Parapossibilitarumaoperaçãocorreta,omanômetrodeveestarposicionado
emumpontodefluxocontínuoetranquilo,edeveseradaptadoporumdispositivo
isolante.
Tubos
Ostubos,quesãoalinhadeconexãoentreopontodemediçãoeomanômetro,
devemterumdiâmetrosuficientementelargo(≥6mm)paraevitarentupimentos
porpossíveismateriaisemsuspensão.
Linhas horizontais de extensões consideráveis devem ser inclinadas
(recomendado1:15).Comprocessosgasososalinhadeveconterdrenosnos
pontosmaisbaixos,easlinhasdeprocessoslíquidosdevemconterpurgadores
dearnospontosmaisaltos.Umfiltroouumseparadorquepossibilitalimpeza
sem remoção deve ser utilizado onde o processo contenha materiais em
suspensão
Geralmente,a linhadeveserdimensionadaefixadaparasuportarvibrações
mecânicas ou expansões térmicas e possibilitar uma operação segura sob
condiçõesnormaisdeserviço.

Seumacolunadelíquidoestáatuandonomanômetro,entãoistoirácausaruma
variaçãodozero ∆p,onde ∆péapressãoresultantedagravidadeedopeso
específicodolíquido.
∆p em bar = (ρM - ρL) . g . ∆h . 10 -5

Amáximapressãodetrabalhoparaaqualomanômetrofoidesenvolvido,ou
tambémapressãomínimanocasodevácuooumanômetroscompostos,é
indicadanomostradordesímboloscorrespondentes(EN837-1eEN837-3).
Pressãoflutuantesemprereduzamáximapressãodetrabalhodomanômetro.
Consulteafolhatécnicaparacadamodelodemanômetro.

onde

ρM = pesoespecíficodofluídoemkg/m3

ρL = pesoespecíficodoarem kg/m3
(valorpadrãoem 20°Cé1,205kg/m3 )
∆h = diferençadenívelemmetros
g

= aceleraçãodagravidadeem m/s2
(valorpadrão9,81m/s2)

Aindicaçãoestaráabaixoseomanômetroestivermontadoacimadopontode
medição,masacimaseomanômetroestivermontadoabaixodopontodemedição.
Aposiçãonormaldomanômetroénoplanovertical.Acalibraçãodeummanômetro
emumaposiçãodiferentedaverticalseráindicadaporsímbolosnomostrador.

Instalação
Acorretavedaçãodaconexãodomanômetrocomroscaparaleladeveserpor
umaneladequado ,anilhadevedaçãoouperfisWIKA.
Avedaçãoderoscascônicas(e.x.:.roscasNPT)éfeitapelaprópriarosca
comummaterialdevedaçãoadicionalcomo,porexemplo,fitadePTFE (EN
837-2).
roscaparalela cônica

chave
áreadevedação

Manômetro em serviço
Sempreabraodispositivoisolantelentamente.Issoevitaráqueumarepentina
ondadepressãosurjaedanifiqueomanômetro.

vedaçãona
rosca

Oretornoàzeropodeserchecadoisolando-seeretirandotodaapressãodo
manômetro.Oponteirodevevoltaratéamarcaçãolimitedopontozero .Se
oponteironãovoltarazero,eatemperaturanãoestiverconsideravelmentealta
ouabaixode 20°C,podeserumindíciodeumgravedanonomanômetro.
ÉpossívelfazerumaverificaçãodoinstrumentonocampocomumManômetro
deTestecomumdispositivoisolantequepossuiumaconexãoparatal.
Manômetros seguros
Processoscomo:
Oxigênio
Acetileno
Gasesoulíquidosinflamáveis
Gasesoulíquidostóxicos
Vapores
Amôniaeoutrosfluídosrefrigerantes
Outambémemequipamentosportáteisoufixoscomo
Compressoresdear
Equipamentosdesolda
Tanques/garrafasdepressão
Equipamentosdeemergência
Podem requerer manômetros de acordo com normas nacionais e/ou áreas
seguras.Issodeveserconsideradoebemespecificadoquandoreporoucomprar
manômetros.SeurepresentanteWIKAteráomaiorprazeremajudá-locomo
melhormodeloparacadacaso.
Armazenamento
O manômetro deve ficar em sua embalagem original até a instalação. O
manômetrodeveserprotegidocontradanosexternosduranteoarmazenamento.

ComaroscapadrãoparatubostipoG,érecomendadoumadaptadordeuniãoLHRHparasimplificaracorretaposiçãodomanômetro.
Otorqueparaapertarousoltaraconexãodeveserfeitopeloprópriosoquetee
nuncapelacaixadoinstrumento,oquepodedanificá-lo.
A conexão com tubos deverá ser inteiramente limpa antes de conectar o
instrumento.

Atemperaturadearmazenagemnãodeveexceder-40°Cou+60°Caomenos
que esteja especificado. Consulte a folha técnica para cada modelo de
manômetro.

Paracompensarapressãointerna,algunstiposdemanômetrospossuemuma
tampaderespirocomainscriçãoABRIReFECHAR.Esserespiroestáfechado
aosairdafábrica.
Antesdeinspecionare/oudepoisdainstalação,estadeveseraberta.

Documentos de referência
DINenormas EN

Nenhumapressãomaiorqueaindicadapelosímbolodepressãodetrabalho
(finaldaescala)deveseraplicadanomanômetrodurantehidrostáticodosistema
(EN837-1andEN837-3).
Casocontrárioomanômetrodeveserisoladoouremovidoduranteessaoperação.

Manômetros removidos do processodevem ser protegidos contra poeira e
umidade, preferencialmente, utilizando a embalagem original. O resíduo do
processocontidonoelementosensortemquesersuscetíveláremoção.Isso
deveserconsideradoquantoarmazenarmanômetrosremovidosdoprocesso..

EN 837-1
Manômetros;parte1:Manômetroscomtubobourdon;Dimensões,metrologia,
requerimentosetestes
EN 837-2
Manômetros;parte2:Recomendaçãodeseleçãoeinstalaçãodemanômetros

Nocasodemanômetroscomdiafragma,deve-setomarcuidadoparanãosoltar
osparafusosquecontêmacâmarasuperioreinferiordodiafragma.

EN 837-3
Manômetros;parte3:Manômetroscapsularesecomdiafragma.Dimensões,
metrologia,requerimentosetestes

Não se deve remover um manômetro pressurizado. O sistema deve estar
totalmentesempressãoseomanômetronãotivercomoserisolado.

DIN 16 270
VálvulasPN250ePN400semconexãoparateste

Oresíduodoprocessoqueficanoelementosensorpodeserperigosooutóxico.
Issodeveserconsideradonomanuseioouarmazenagemdoinstrumento.
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DIN 16 271
VálvulasPN250ePN400comconexãoparateste
DIN 16 272
VálvulasPN250ePN400comconexãoparatestecombloqueio.
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Acessórios para manômetros
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1.
2.
3.
4.
5.

Limitadordesobrepressão
Amortecedordepressãoajustável
Registroparamanômetro
Tubosifãoformatrombeta
Adaptadorparadispositivodemontagememsuperfície

6.
7.
8.
9.
10.

Válvulasparamanômetros
TubosifãoformaU
Válvulaparamanômetrocomconexãoparateste
Dispositivoparamontagememsuperfície
AdaptadorLH-RH

Montagem para medição de pressão
Montagensrecomendadaparaváriostiposdefluídodeprocesso

Processo líquido

Processo gasoso

Contéudo do
processo

Líquido

Líquido com
vapor

Somente
vapor

Somente gás

Gás úmido

Gás líquido
condensado

Tipicamente

Condensado

Líquido
em ebulição

Vapor
saturado

Ar seco

Ar úmido

Vapor

Instrumento
de presssão
montado
acima do
ponto de
medição

Instrumento
de pressão
montado
abaixo do
ponto de
medição
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Linha de produtos WIKA
O programa de instrumentos WIKA compreende sete linhas
de produtos para as mais diversas áreas de aplicação.

Instrumentos mecânicos para medição de pressão
Manômetro com indicação analógica para medir pressão
manométrica, absoluta e pressão diferencial usando
elementos sensor de pressão tipo: tubo bourdon, diafragma,
cápsula ou fole, nas faixas desde 0 ... 2.5 mbar a 0 ... 4,000
bar e precisão de até 0.1 %, podendo também ser equipado
com acessórios mecânicos, elétricos e eletrônicos, e ainda,
ser acoplados a vários tipos de selos químicos de diafragma.

Instrumentos
temperatura

mecânicos

para

medição

de

Nossos instrumentos mecânicos para medição de temperatura
funcionam com bimetal ou princípio de expansão a gás com
faixas desde -200 °C to +700 °C.
Uma ampla variedade de poços estão disponíveis para os
termômetros , dessa forma eles podem ser usados até mesmos
em condições adversas.
Os poços também podem ser fornecidos em materiais
especiais, por exemplo, hastelloy ou titânio ou com
revestimento de tântalo, teflon, etc...
Como serviço de engenharia nos oferecemos cálculos de
poços conforme Dittrich/Klotter ou ASME/ANSI PTC 19.3.

Selos de diafragma
Nosso know-how com relação aos selos de diafragma é
reconhecido internacionalmente. Selos de diafragma, podem
ser usados com manômetros, transmissores de pressão e
pressostatos, etc... para operar em condições extremamente
adversas.
Os selos de diafragma possibilitam que os instrumentos de
medição estejam adequados para meios tóxicos,
heterogêneos, corrosivos, agressivos, de alta viscosidade e
de temperaturas extremas. Complementando, os selos de
diafragma também possibilitam uma conexão higiênica dos
instrumentos de medição ao processo.

Instrumentos eletrônicos para medição de pressão
A WIKA oferece uma completa linha de instrumentos de
medição de pressão eletrônica: sensores de pressão,
pressostatos, transmissores de pressão e transmissores com
rangeabilidade (UniTrans) para medição de pressão
manométrica, absoluta e diferencial.
Nossos manômetros estão disponíveis para faixas de 0 ...
0.6 mbar a 0 ... 8,000 bar.
Estes instrumentos são fornecidos com sinais de saída
padronizados de tensão ou corrente. Interfaces e protocolos
para vários tipo field buses.
A WIKA é o único fabricante mundial de sensores de película
espessa, película fina ou piezo-resistivo com tecnologia
própria.

Instrumentos
temperatura

elétricos

para

medição

de

Nossa linha de produtos incluem termopares, termômetros
de resistência, transmissores de temperatura analógicos
digitais, controladores e calibradores para faixa de , -200 °C
até +1,800 °C.

Tecnologia em teste e calibração
A WIKA é o centro de calibração para instrumentos de pressão
e temperatura na Alemanha fazendo parte da " German
Calibration Service (DKD)" . Nós calibramos os instrumentos
das linhas de produção da própria WIKA bem como de
terceiros, para faixas de pressão de -1 bar a 10,000 bar e
para temperaura para faixas de -80 °C to +1,200 °C . com
variação de 2 mK até 4.5 mK. Devido ao acordo multilateral
pela European Accreditation (EA) os Certificados de
Calibração DKD são reconhecidos em 16 países membros
da Europa. Mundialmente o número de países que aceitam o
certificado DKD, têm crescendo continuamente.

Literatura detalhada disponível para toda a linha de produto.
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