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1 Informações sobre o manual de operação 
 

1.1 Componentes do manual de operação 

Os seguintes documentos complementares são parte integrante deste manual de operação segundo a norma 
DIN 82079: 

– a ficha técnica, disponibilizada em conjunto com a documentação fornecida pelo fabricante,  
– a declaração de conformidade, disponibilizada em conjunto com a documentação fornecida pelo 

fabricante, bem como  
– se aplicável, o manual de operação de um dos componentes associados à válvula de outro fabricante, 

por exemplo, um atuador elétrico.  

Com base na designação do modelo, é possível uma atribuição inequívoca. 
 

1.2 Proteção dos direitos de autor 

Este manual de operação está protegido por direitos de autor. 

São proibidas a transferência não autorizada do manual a terceiros, a reprodução, total ou parcial, bem como a 
utilização e/ou comunicação do conteúdo sem o consentimento por escrito do editor. 

O incumprimento desta proibição obriga a uma indemnização pelos danos causados. Reservamo-nos o direito 
de realizar outras reivindicações. 

 

1.3 Conteúdos do manual de operação 

O manual de operação fornece informações importantes para o manuseamento seguro e eficiente da válvula.    
Para trabalhar de forma segura com a válvula, é essencial respeitar todas as indicações de segurança e 
instruções de procedimento fornecidas. Por isso, antes de iniciar qualquer trabalho, o pessoal deve ler 
atentamente e compreender este manual de operação.  

O manual destina-se a pessoas que possuam a devida qualificação para compreender o manual e realizar as 
atividades descritas. 

Além disso, devem ser observadas as disposições vigentes relativas à prevenção de acidentes e os 
regulamentos gerais de segurança aplicáveis no local de utilização da válvula. 

As figuras constantes deste manual destinam-se à compreensão básica e podem diferir do modelo efetivo das 
válvulas. Não serão aceites quaisquer reclamações com base neste facto. 

 

1.4 Outras informações 

Se precisar de mais informações sobre este manual de operação ou se tiver dúvidas, estamos à sua inteira 
disposição. Pode encontrar os nossos dados de contacto na página 2 deste manual de operação. 

 

1.5 Símbolos, abreviaturas, termos 

Neste documento são utilizados símbolos, abreviaturas e termos técnicos com o seguinte significado: 

→ Consultar 

–  Enumeração  

► Instrução de procedimento que precede uma instrução 

1.  Passo do procedimento, nos casos em que estes devem ser realizados numa sequência específica 

DEP DIRETIVA 2014/68/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 26 de fevereiro de 2014 
sobre a harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização 
de recipientes sob pressão simples no mercado (Diretiva relativa a equipamentos sob pressão) 

EPI Equipamento de proteção individual 

 

Abreviaturas utilizadas na placa de características → Capítulo 3.3 Placa de características 
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1.6 Advertências e indicações de segurança 

As advertências e as indicações de segurança encontram-se identificadas no manual por pictogramas e 
destacadas numa caixa de texto com fundo cinzento. Estas são ainda precedidas de palavras de sinalização 
que indicam a extensão dos danos.  

As advertências e as indicações de segurança têm a seguinte estrutura: 
    

 PALAVRA DE SINALIZAÇÃO! 
Origem do perigo. 

Consequências caso o perigo seja ignorado. 

– Procedimento para evitar o perigo. 
 

 

O significado das palavras de sinalização 
 

  

 PERIGO! 

...adverte de um perigo iminente que, se não for evitado, resultará em ferimentos graves ou 
morte. 

 

 

 AVISO! 

...adverte de uma possível situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em 
ferimentos graves ou morte. 

 

 

 

 ATENÇÃO! 

...adverte de uma possível situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em 
ferimentos ligeiros. 

       

  

 CUIDADO! 
...adverte de possíveis danos materiais e ambientais e indica de que forma podem ser 
evitados. 
 

 

Indicações de segurança especiais 

Para indicar perigos especiais, são utilizados os seguintes pictogramas em conjunto com indicações de 
segurança: 
 

    

 ...indica perigos causados por corrente elétrica. 

Caso a indicação de segurança seja ignorada, existe perigo de ferimentos graves ou 
mortais. 

  

 

  

 ...indica perigos causados por esmagamento. 

Caso a indicação de segurança seja ignorada, existe perigo de ferimentos graves, 
nomeadamente em partes do corpo em movimento. 

       

 

  

 ...indica perigos causados por superfícies quentes. 

Caso a indicação de perigo seja ignorada, existe perigo de queimaduras e lesões graves na 
pele devido ao calor. 

  

  

 ...indica perigos causados por matérias perigosas com elevado risco de incêndio e explosão 
em espaços de trabalho ou áreas de armazenamento. 

Caso a indicação de perigo seja ignorada, existe perigo de ferimentos graves ou morte 
devido à inflamabilidade de substâncias combustíveis ou à ignição de poeiras, gases, 
vapores ou névoas explosivas. 
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►  Respeitar todas as advertências e indicações de segurança sem exceções! 

►  Proceder sempre com cuidado durante os trabalhos para evitar acidentes, ferimentos e danos 
materiais! 

 

Sinalização especial nas instruções de procedimento 

 

 Identifica representações gráficas de manuseamentos possíveis ou recomendados 

 

 Identifica representações gráficas de manuseamentos proibidos pelo fabricante 

 

Conselhos e recomendações 
 

    

 NOTA! 

...chama a atenção para conselhos e recomendações, bem como informações para uma 
operação eficiente e correta. 

 

 
 

1.7 Limitação da responsabilidade 

Todas as informações e indicações deste manual foram compiladas de acordo com as normas e regulamentos 
aplicáveis e com base nos nossos conhecimentos e experiência de longos anos segundo a tecnologia atual. 

O fabricante não se responsabiliza por danos causados por: 

– Incumprimento do manual 

– Utilização indevida 

– Contratação de pessoal com formação insuficiente e não qualificado 

– Modificações não autorizadas 

– Alterações técnicas 

– Utilização de peças de substituição não autorizadas 

O âmbito de fornecimento efetivo pode divergir das explicações e ilustrações aqui apresentadas em caso de 
utilização de opções adicionais de encomenda, modelos especiais ou devido às alterações técnicas mais 
recentes. 

Aplicam-se as obrigações acordadas no contrato de fornecimento, as condições gerais de venda, bem como as 
condições de fornecimento do fabricante e os regulamentos legais em vigor no momento da celebração do 
contrato. 

  

Reservamo-nos o direito de realizar alterações técnicas no âmbito da melhoria das características funcionais e 
do desenvolvimento contínuo. 

 

Garantia 

O período de garantia tem início no momento da entrega do produto livre de defeitos. Caso seja acordado um 
período diferente do da garantia legal, poderá consultá-lo na confirmação da encomenda. 

 

Condições da garantia 

As condições da garantia correspondem aos regulamentos legais de garantia de acordo com as condições 
gerais de venda do fabricante. Se aplicável, em caso de condições de garantia diferentes, estas serão 
acordadas em contratos individuais. 

 

Peças de desgaste 

As peças de desgaste, como por exemplo, elementos de vedação, encontram-se excluídas da garantia visto 
serem peças sujeitas a deterioração mesmo quando utilizadas adequadamente e não podem ser objeto de 
reclamação. 
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2 Segurança 

Este capítulo fornece uma visão geral dos aspetos de segurança importantes para proteger o pessoal de 
possíveis perigos e para uma operação segura e correta. 

O incumprimento das instruções de procedimento, das advertências e das indicações de segurança pode resultar 
em perigos significativos. 

 

2.1 Utilização adequada 

A válvula destina-se exclusivamente a ser instalada e operada em sistemas de processamento. É utilizada para 

controlar o fluxo de uma substância transportada num sistema de tubagens.  

 
 

 PERIGO! 
Perigo devido a utilização inadequada! 

Qualquer utilização divergente da utilização adequada da válvula pode provocar situações de 
perigo de morte. 

– Utilizar a válvula exclusivamente da forma adequada, de acordo com as informações 
deste manual de operação, respeitando especialmente os limites de utilização 
especificados na ficha técnica. 

      → Capítulo 1.1 Ficha técnica        
      → Capítulo 3.4 Placa de características 

– Não utilizar a válvula de qualquer outra forma. 

– Não realizar modificações, adaptações ou alterações na estrutura da válvula ou em 
equipamentos desta. 

 

 
  

2.2 Utilização incorreta previsível 

A válvula apenas pode ser utilizada com os parâmetros operacionais conhecidos. 

→ Capítulo 1.1 Ficha técnica 

 
 

 PERIGO! 
Perigo devido a utilização incorreta! 

A utilização incorreta da válvula pode resultar em situações de perigo de morte para as 
pessoas e danos materiais graves. 

– Evitar qualquer utilização incorreta da válvula. 

– Nunca subir para a válvula durante a operação. 

– Se uma válvula estiver equipada com um atuador eletromotriz, pneumático ou 
hidráulico, os dispositivos de segurança associados - incluindo os de nível superior - 
não podem ser desativados ou dispensados. 

   

 
 

2.3 Proibição de modificações não autorizadas 
 

 AVISO! 
Perigo devido a modificações não autorizadas! 

A realização de modificações não autorizadas na válvula pode resultar em situações 
perigosas para as pessoas e provocar danos materiais graves. 

– Não realizar modificações, adaptações ou alterações na estrutura 
      da válvula ou em equipamentos individuais desta. 
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2.4 Responsabilidades 
 

2.4.1 Responsabilidade da entidade operadora 

Entidade operadora 

A entidade operadora é qualquer pessoa singular ou coletiva que utilize a válvula ou que permita a sua 
utilização a terceiros e que seja responsável pela segurança do utilizador, do pessoal ou de terceiros durante 
a utilização. 

 

Obrigações da entidade operadora 

A válvula é utilizada no setor industrial. Portanto, a entidade operadora da válvula está sujeita às obrigações 
legais relativas à segurança no trabalho. 

Além das advertências e indicações de segurança incluídas neste manual, devem ser respeitados os 
regulamentos de segurança, prevenção de acidentes e proteção ambiental aplicáveis à área de utilização da 
válvula. 
 

Nomeadamente, a entidade operadora deve 

– informar-se sobre as normas vigentes em matéria de segurança no trabalho. 

– por meio de uma avaliação de riscos, identificar possíveis perigos adicionais que resultem das condições 
especiais de utilização no local de utilização da válvula. 

– implementar nas instruções de operação as exigências em termos de comportamento necessárias para a 
operação da válvula no local de utilização. 

– durante todo o tempo de operação da válvula, verificar regularmente se as instruções de operação que 
elaborou estão em conformidade com a versão atual da regulamentação. 

– se necessário, adaptar as instruções de operação aos novos regulamentos, normas e condições 
operacionais. 

– definir de forma clara e inequívoca as responsabilidades pela instalação, operação, manutenção e 
limpeza da válvula. 

– certificar-se de que todos os colaboradores que trabalham com a válvula leram e compreenderam o 
manual de operação. Além disso, deve instruir o pessoal sobre a utilização da válvula e informá-lo dos 
possíveis perigos em intervalos regulares. 

– fornecer ao pessoal incumbido dos trabalhos na válvula o equipamento de proteção prescrito e 
recomendado e garantir que a obrigação de o usar permanentemente é cumprida. → Capítulo 2.6 

– garantir o espaço livre necessário e a iluminação suficiente para um trabalho seguro, bem como a 
organização e limpeza constantes no local de instalação da válvula e no ambiente envolvente. 

 

A entidade operadora é ainda responsável por garantir que a válvula 

– é utilizada exclusivamente da forma adequada → Capítulo 2.1 

– se encontra sempre em perfeitas condições técnicas. 

– é sujeita a medidas de conservação de acordo com as indicações de manutenção.   → Capítulo 7 

– todos os dispositivos de segurança da válvula são verificados regularmente quanto à integridade e 

funcionamento. 

 
   

2.4.2 Responsabilidade do pessoal 
 

A válvula é utilizada em ambiente industrial. Portanto, o pessoal está sujeito às obrigações legais relativas à 
segurança no trabalho. 

Além das advertências e indicações de segurança incluídas neste manual, devem ser respeitados os 
regulamentos de segurança, prevenção de acidentes e proteção ambiental aplicáveis à área de utilização. 

 

Nomeadamente, o pessoal deve 

– ter lido na íntegra e compreendido o manual de operação antes de iniciar os trabalhos. 
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– seguir as instruções de operação da entidade operadora. 

– cumprir adequadamente as responsabilidades atribuídas pela operação, manutenção e limpeza da 
válvula. 

– informar-se sobre as normas vigentes em matéria de segurança no trabalho, em particular sobre o uso do 
equipamento de proteção prescrito e recomendado. 

 

Além disso, todas as pessoas que trabalham na válvula são responsáveis por garantir que 

– a válvula se encontra sempre em perfeitas condições técnicas. 

– a válvula é sujeita a medidas de conservação de acordo com as indicações de manutenção. 

– todos os dispositivos de segurança são verificados regularmente quanto à integridade e funcionamento. 

 
  

2.5 Requisitos relativos ao pessoal 
  

2.5.1 Qualificações 

Pessoal especializado 

Pessoal especializado são pessoas que foram instruídas de forma exaustiva e demonstrável pela entidade 
operadora sobre as tarefas que lhes foram atribuídas e possíveis perigos e que possuem as qualificações 
profissionais necessárias. 

 

Pessoal técnico especializado  

Pessoal técnico especializado são pessoas que adquiriram e demonstraram possuir a experiência, os 
conhecimentos e as competências especiais para realizar atividades em áreas especializadas com segurança 
(por exemplo, área elétrica, hidráulica, pneumática, soldadura, fixação de carga). 

 
      

 AVISO! 
Perigo de ferimentos e risco de danos materiais devido a qualificação insuficiente! 

A realização incorreta dos trabalhos pode resultar em ferimentos e danos materiais 
significativos. 

– Os trabalhos de transporte, instalação, operação e manutenção da válvula devem 

ser realizados exclusivamente por pessoal especializado.   

– Os trabalhos especiais só podem ser realizados por pessoal técnico especializado. 

– As pessoas cuja capacidade de reação se encontre afetada, por exemplo, pela 
influência de drogas, álcool ou medicamentos não podem executar quaisquer 
trabalhos. 

   
 ► No que diz respeito à contratação do pessoal, respeitar sempre os regulamentos profissionais e relativos à  
                   idade em vigor no local de utilização. 

  
     

2.5.2 Formação 

Todos os operadores devem receber formação por parte da entidade operadora sobre as tarefas que lhes 
foram atribuídas e os possíveis perigos no trabalho antes de começar os trabalhos. Um operador é qualquer 
pessoa que realize qualquer tipo de atividade na válvula. 

Todos os operadores devem ler atentamente e compreender este manual de operação antes de começar os 
trabalhos. 

► Repetir a formação em intervalos regulares. 

► Registar todas as formações ministradas ao pessoal de forma demonstrável.  

► Guardar o manual de operação num local acessível aos operadores. 
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2.5.3 Pessoas não autorizadas 
 

 AVISO! 
Perigo de ferimentos para pessoas não autorizadas! 

As pessoas não autorizadas não conhecem os perigos presentes na área de trabalho da 
válvula e podem sofrer ferimentos graves ou provocá-los a outras pessoas. 

– Pessoas não autorizadas não podem entrar na área de trabalho da válvula. 

– Em caso de dúvida, abordar as pessoas em questão e pedir que saiam da área de 
trabalho. 

– Interromper os trabalhos enquanto se encontrarem pessoas não autorizadas na área 
de trabalho da válvula. 

 

 

Uma pessoa não autorizada é qualquer pessoa que 

– não tenha lido na íntegra este manual de operação ou não o tenha compreendido claramente 

– não cumpra os requisitos de qualificação necessários para realizar atividades na válvula 

– não tenha recebido formação e/ou instruções para a realização das suas atividades na válvula por parte 
da entidade operadora ou do seu representante 

 
  

2.6 Equipamento de proteção individual 

Usar em todos os trabalhos 
    

 

Vestuário de trabalho de segurança 

Vestuário de trabalho ajustado, com baixa resistência ao rasgo, mangas justas e sem partes 
salientes, para evitar que possam ficar presas em peças da válvula em movimento. 

Não usar anéis, colares ou outros tipos de joias. 
    

 

Calçado de segurança 

Para proteger os pés de ferimentos provocados pela queda de peças e evitar o risco de 
escorregar e cair em piso escorregadio. 

        

 

Usar em determinados trabalhos 

Alguns trabalhos (por exemplo, soldadura) requerem vestuário de trabalho de segurança especial e 
equipamento de proteção adicional. Tal é salientado de forma específica nas respetivas secções do manual.  

    

 

Capacete de proteção para a indústria 

Para proteger a cabeça contra ferimentos provocados pela queda ou projeção de peças ou 
materiais. 

  

 Proteção auditiva 

Para proteger contra lesões auditivas. 

 Luvas de proteção/luvas de proteção térmica 

Para proteger as mãos contra ferimentos na pele causados por abrasão, escoriações, 
arranhões, cortes ou similares e contra queimaduras por contacto com superfícies quentes. 

 Proteção facial 

Para proteger os olhos e o rosto contra gases de processo, chamas, faíscas ou calor, bem como 
contra partículas quentes ou emissões de gases. 
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2.7 Riscos residuais 

A válvula foi submetida a uma avaliação de riscos. Os riscos e perigos identificados foram eliminados ou 
reduzidos, na medida do possível. No entanto, a válvula origina riscos residuais, que são descritos na secção 
seguinte. 

► Respeitar, sem exceções, as advertências e indicações de segurança apresentadas neste ponto e nos 
capítulos de procedimentos deste manual para evitar possíveis danos para a saúde e situações perigosas. 

 
   

2.7.1 Riscos devido a perigos mecânicos 

Perigo de esmagamento em componentes em movimento 
  

 

 

AVISO! 
Perigo de esmagamento! 

Durante a operação, os componentes em movimento podem esmagar partes do  
corpo! 

– Se necessário, configurar a área de perigo para que não se possa aceder à   

      mesma durante a operação. 

– Executar os trabalhos de instalação e manutenção, bem como a resolução              
de falhas, sempre com especial cuidado e atenção aos pontos de                    
esmagamento. 

– Antes do transporte ou desinstalação da válvula, colocar o disco da válvula            
em posição  ligeiramente aberta.       

  

 

 

Perigo de ferimentos durante os trabalhos de manutenção 
  

 

 

 

 

 

AVISO! 
Perigo de ferimentos devido a arranque/reativação não autorizados! 

Durante os trabalhos em elementos, módulos ou componentes individuais  
as pessoas que se encontrem nos pontos perigosos podem sofrer  
ferimentos devido a arranque/reativação da fonte de alimentação  
não autorizados. 

– Antes de iniciar os trabalhos, parar a válvula. 

– Proteger a válvula contra arranque não autorizado 
(por exemplo, com uma placa de aviso no sistema de comando) 

 
 

 

 

Ar comprimido 
    

 

 

 

 

 

AVISO!  

Perigo de ferimentos devido a ar comprimido! 

Em caso de danos, anomalias ou operação incorreta, pode sair ar comprimido 
a alta pressão dos tubos ou componentes individuais e provocar ferimentos 
graves, por exemplo, nos olhos. 

– Os trabalhos em componentes condutores de ar comprimido só podem ser 
executados por 
pessoal técnico especializado. 

– Antes de iniciar os trabalhos de manutenção ou reparação, bloquear e  
desligar o sistema de ar comprimido 
e protegê-lo contra reativação.  
Despressurizar os componentes condutores de ar comprimido.                                                       
Aliviar totalmente o acumulador de pressão. 

– Nunca exceder os valores máximos permitidos nos ajustes de pressão.         
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Mangueiras de pressão 
  

 

 

 

 

 

ATENÇÃO! 
Perigo de ferimentos devido a mangueiras de pressão defeituosas ou              
envelhecidas! 

Mangueiras de pressão e ligações defeituosas ou porosas devido ao                         
envelhecimento podem rebentar e causar acidentes devido à libertação repentina                      
de substâncias transportadas sob pressão. 

– Inspecionar visualmente todas as mangueiras de pressão e respetivas 
ligações em intervalos regulares quanto às perfeitas condições técnicas, 
uniões bem apertadas, fugas, fissuras e danos exteriores. 

– Caso sejam detetados defeitos, parar imediatamente a válvula e 
solicitar a respetiva reparação ao pessoal técnico especializado. 

– Não reutilizar mangueiras de pressão já utilizadas. 

– Ao substituir mangueiras de pressão, verificar se a nova mangueira 
de pressão tem as dimensões adequadas e foi concebida para as cargas 
previsíveis no circuito de pressão.         

 

Tubos e componentes de pressão 
    

 

 

 

 

 

AVISO! 

Perigo de ferimentos devido a tubos e componentes sob pressão! 

Durante os trabalhos em tubos e componentes sob pressão, bem como  em caso               
de danos nos tubos de pressão ou componentes, podem sair substâncias                     
transportadas a alta pressão e causar ferimentos. 

– Estes trabalhos só podem ser realizados por pessoal técnico especializado. 

– Antes de iniciar os trabalhos, despressurizar o sistema de pressão, aliviar o 
acumulador de pressão e confirmar a ausência de pressão no sistema. 

– Respeitar sempre os ajustes de pressão permitidos. 

– Caso sejam detetadas fugas ou danos nos tubos de pressão 
ou componentes da válvula, fechar ou desligar de imediato a válvula e                
protegê-la contra reativação.         

  

 

Operações de elevação e transporte 
            

 

 

 

 

PERIGO! 
Perigo de morte durante as operações de elevação e transporte! 

A queda de cargas ou de partes destas pode provocar a morte de pessoas. 

– Utilizar apenas equipamentos de elevação e de transporte, bem como  
meios de fixação, retenção e proteção em perfeitas condições técnicas e  

      com capacidade de carga suficiente. 

– Antes de iniciar as operações de elevação e transporte, verificar se a carga  
está bem fixada e se os meios de retenção e de proteção funcionam de                    
forma fiável. 

– Realizar sempre as operações de elevação e transporte exclusivamente  
sob as instruções e orientações de um supervisor. 

– As operações de elevação e transporte devem ser sempre realizadas 
exclusivamente por pessoal técnico especializado. 

– Nunca permanecer sob cargas suspensas. 

– Se necessário, configurar a área de perigo para que não se possa aceder à mesma  

      durante a operação.         
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Trabalhos em componentes em altura 
    

 

 

 

 

PERIGO! 
Perigo de queda! 
Perigo de ferimentos devido à queda de objetos! 

Durante os trabalhos em componentes em altura, pessoas não protegidas  
podem cair ou sofrer ferimentos devido à queda de objetos. 

– Ao trabalhar em componentes em altura elevada, utilizar sempre uma                                             
escada estável ou uma plataforma de trabalho em altura com balaustrada. 

– Proteger as pessoas, ferramentas, meios auxiliares, peças de substituição                 
e todos os objetos soltos em posição elevada contra queda. 

– Se necessário, configurar a área de perigo para que não se possa aceder                  
      à mesma durante a operação. 

– Não subir para a válvula durante a operação.         
       

 

Arestas afiadas e cantos pontiagudos 
  

 

 

ATENÇÃO! 

Perigo de ferimentos em arestas e cantos! 

Arestas afiadas e cantos pontiagudos podem provocar escoriações,  
arranhões e cortes. 

– Proceder sempre com cuidado durante os trabalhos perto de arestas  

afiadas e cantos pontiagudos. 

 

Sujidade, objetos espalhados 
    

 ATENÇÃO!  

Perigo de tropeçar devido a sujidade e desordem! 

A sujidade e os objetos espalhados podem fazer escorregar e tropeçar e provocar 
ferimentos graves. 

– Manter a área de trabalho sempre limpa e arrumada. 

– Remover as ferramentas e os objetos que não sejam necessários. 
       

 

2.7.2 Riscos devido a perigos elétricos 

Corrente elétrica 

Em caso de operação da válvula com um atuador elétrico 
→ Capítulo 1.1 Ficha técnica   

    

 

 

AVISO! 
Perigo de morte devido a corrente elétrica! 

Tocar em peças condutoras de tensão pode provocar a morte. Danos no isolamento ou em 
componentes individuais podem constituir perigo de morte. 

– Antes de iniciar quaisquer trabalhos no sistema elétrico, desligar o sistema da 
tensão de alimentação. Confirmar a ausência de tensão! 

– Antes de realizar trabalhos de manutenção, limpeza e reparação, desligar  
a alimentação de tensão elétrica e protegê-la contra reativação. 

– Em caso de danos no isolamento da alimentação de tensão, desligá-la  
de imediato e solicitar a respetiva reparação. 

– Não curto-circuitar nem desativar fusíveis. 

– Ao substituir fusíveis defeituosos, ter sempre em atenção a especificação correta da 
amperagem. 

– Proteger as peças condutoras de tensão da humidade. 

– Quaisquer trabalhos no sistema elétrico devem ser realizados exclusivamente por 
pessoal técnico especializado. 
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2.7.3 Riscos devido a perigos térmicos 

Fluidos operacionais quentes 

Em caso de transporte de substâncias quentes ou de equipamento da válvula com um revestimento de 
aquecimento 
→ Capítulo 1.1 Ficha técnica   

   

 

 

 

AVISO! 

Perigo de queimaduras devido a fluidos operacionais quentes! 

Os fluidos operacionais ou substâncias transportadas quentes podem provocar  
queimaduras em contacto com a pele. 

– Usar vestuário de trabalho de segurança adequado em todos os trabalhos. 

– Antes de manusear fluidos operacionais, medir a temperatura dos mesmos.                
Se necessário, deixar arrefecer o fluido operacional e o recipiente a uma 
temperatura inferior a +50 °C. 

– Prestar atenção às temperaturas de passagem de substâncias transportadas 
quentes (por exemplo, vapor de água), deixar arrefecer os componentes a uma 
temperatura inferior a +50 °C. 

– Se necessário, configurar a área de perigo para que não se possa aceder à mesma  

      durante a operação. 
     

 

Superfícies quentes 

Em caso de transporte de substâncias quentes ou de equipamento da válvula com um revestimento de 
aquecimento:  
→ Capítulo 1.1 Ficha técnica   

  

 

 

 

 

ATENÇÃO! 

Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes! 

O contacto com componentes quentes pode provocar queimaduras. 

– Em todos os trabalhos perto de componentes quentes, usar o vestuário de  
trabalho de segurança adequado, especialmente luvas de proteção térmica. 

– Antes de quaisquer trabalhos, deixar arrefecer os componentes a uma         
temperatura inferior a +50 °C. 

– Se necessário, configurar a área de perigo para que não se possa acede                   

      à mesma durante a operação.  
    

 

2.7.4 Riscos devido ao ruído 

Ruído 
  

 

 

ATENÇÃO! 

Redução da capacidade auditiva devido ao ruído! 

Em trabalhos específicos, pode ocorrer um nível de ruído que provoque uma  
redução temporária da capacidade auditiva. 

– Observar sempre as indicações de aviso. 
   

 

2.7.5 Riscos devido aos materiais e substâncias 

Matérias perigosas 

 

 

AVISO! 
Perigo de ferimentos ao manusear matérias perigosas! 

As matérias perigosas podem provocar intoxicações ou irritações na pele. 

– Respeitar a ficha de segurança e as indicações do fabricante ou da  
entidade operadora. Evitar derramamentos e salpicos. 

– Não comer, beber nem fumar durante o trabalho. 

– Evitar o contacto com a pele e com os olhos.  
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2.7.6 Riscos devido a inobservância dos princípios ergonómicos 

Postura corporal incorreta, esforço extra 
    

 ATENÇÃO! 
Danos para a saúde devido a postura corporal incorreta! 

O levantamento inadequado de componentes pesados e uma postura corporal forçada 
durante o trabalho podem causar problemas de saúde. 

– Os componentes pesados devem ser sempre levantados por várias pessoas. 

– Em componentes instalados em posição baixa, efetuar os trabalhos sempre 
agachado e não dobrado. 

– Utilizar uma proteção para os joelhos caso precise de estar ajoelhado e uma 
almofada caso precise de estar sentado. 

– Durante os trabalhos em componentes instalados em posição alta, trabalhar erguido 
e em posição corporal direita. 

– Em todos os trabalhos, utilizar ferramentas em perfeitas condições técnicas e 
adequadas para a execução segura do trabalho. 

  

 

 

    

2.7.7 Riscos devido a chamas 

Substâncias transportadas quentes ou inflamáveis 

 

 

 

 

AVISO! 

Perigo de ferimentos devido a chamas! 

Durante o transporte de substâncias a altas temperaturas ou inflamáveis, podem deflagrar 
chamas. 

– Verificar a válvula regularmente quanto a fugas e, se necessário,  

repará-las. → Capítulo 8 

– Manter a válvula sempre limpa. Após a conclusão dos trabalhos, remover               
os resíduos de processamento, materiais residuais, sujidade, recipientes          
vazios, panos, etc. 

– Não armazenar embalagens vazias ou cheias nem materiais soltos em          
espaços ou nos componentes e elementos. 

– Lubrificar os rolamentos de acordo com as indicações de manutenção, em 
intervalos curtos e adequados às cargas, para evitar um sobreaquecimento. 

– Verificar regularmente se as instalações elétricas estão em perfeitas  
condições. Mandar reparar ou substituir imediatamente as instalações  
e dispositivos defeituosos por eletricistas qualificados. 

– Em caso de operação em área ATEX: realizar uma análise de fontes de ignição! 

– Se necessário, configurar a área de perigo para que não se possa aceder à mesma 

durante a operação. 
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Trabalhos de soldadura  
   

 

 

 

 

 

AVISO! 

Perigo de incêndio e de ferimentos devido a trabalhos de soldadura! 

Os salpicos de pingos de soldadura podem provocar ferimentos ou a ignição  
de materiais. 

– Configurar a área de perigo para que não se possa aceder à mesma durante  

a operação sem EPI especial. 

– Usar EPI especial adequado para trabalhos de soldadura e brasagem!  
→ Capítulo 2.6 

– Configurar um local de soldadura para trabalhos de soldadura ou de             
brasagem tendo em consideração as normas de segurança locais. 

– Fechar ou desligar a válvula e protegê-la contra reativação. 

– Retirar os materiais e objetos inflamáveis das proximidades do  
local de soldadura. 

– Vedar os tubos e ligações de graxa e óleo abertos. 

– Limpar bem os restos de óleo e graxa de todos os pontos de lubrificação. 

– Proteger possíveis fontes de incêndio contra salpicos de pingos de soldadura. 

– Disponibilizar um extintor no local de soldadura. 

 

 

2.8 Comportamento em caso de perigo e de acidentes 

 

Medidas preventivas  

► Estar sempre preparado para acidentes e incêndios. 

► Manter à mão equipamentos de primeiros socorros (mala de primeiros socorros, cobertores, etc.). 

► Familiarizar o pessoal com os equipamentos de comunicação de acidente, de primeiros socorros e de 

salvamento. 

► Manter as vias de acesso para veículos de emergência desobstruídas. 

 

 

Agir corretamente em caso de emergência 

1. Acionar a paragem de emergência de imediato. 

2. Tomar medidas de primeiros socorros. 

3. Resgatar as pessoas afetadas da zona de perigo. 

4. Informar a pessoa responsável no local. 

5. Em caso de ferimentos graves, chamar um médico e/ou os bombeiros. 

6. Manter os acesso às vias de evacuação livres. 
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        Auf 

3 Estrutura e função 
 

3.1 Válvula de corte (tipo A) 

 

Figura 3-1: Ilustração de uma válvula de corte a título de exemplo 

 

 

 

1     Caixa da válvula    12   Veio de transmissão 

2     Bordo de vedação    13   Veio intermédio 

3     Vedante da tampa    14   Chaveta 

4     Tampa de vedação    15   Peça da lanterna 

5     Parafuso     16   Material de empanque 

6     Bucha de mancal    17   Prensa estopas 

7     Disco da válvula    18   Parafuso de tamponamento 

8     Vedação da válvula    19   Porca 

9     Anel de aperto    20   Arruela cónica 

10   Parafuso     21   Parafuso 

11   Cavilha roscada    22   Anel de vedação em O 

         23   Anel de vedação em O 
    

Tabela 3.1-1: Lista de peças da válvula de corte 
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Descrição da função 

As válvulas de corte são elementos de bloqueio presentes em tubagens que interrompem ou permitem o fluxo de 

substâncias transportadas.  

A vedação segura e permanente é alcançada através da rotação de baixa fricção do disco da válvula com vedação 

numa sede da caixa cónica. O disco da válvula é acionado por uma engrenagem com volante, um atuador elétrico, um 

atuador pneumático (tipo A-Pn) ou um atuador hidráulico (tipo A-Hy). Para a montagem de um atuador elétrico também 

pode ser escolhido um variador de velocidade (tipo AR). Ao montar um atuador pneumático, pode ser incluída uma 

função de abertura ou fecho através de mola por razões de segurança (tipo AS).  

 

3.2 Válvula de borboleta (tipo D) 

 

 

Figura 3-2: Ilustração de uma válvula de borboleta a título de exemplo 

 

 

1     Caixa da válvula    9     Veio de transmissão 
2     Vedante da tampa    10   Veio intermédio  
3     Tampa de vedação    11   Anel ranhurado  
4     Parafuso     12   Arruela de batente 
5     Bucha de mancal    13   Anel de vedação em O 
6     Disco da válvula    14   Encaixe do anel ranhurado 
7     Parafuso     15   Anel de vedação em O 
8     Pino cilíndrico      

                                                      Tabela 3.2-1: Lista de peças da válvula de borboleta 
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Descrição da função 

As válvulas de borboleta são elementos de regulação presentes em tubagens que afetam o fluxo das substâncias 

transportadas em termos quantitativos.  

Não se destinam a uma vedação segura e permanente. O acionamento do disco da válvula ocorre do mesmo modo 

que no tipo A. → Capítulo 3.1 

 

3.3 Equipamento especial 

 → Capítulo 1.1 Ficha técnica 

 

3.3.1 com indicações especiais para o operador    

– Revestimento de aquecimento/veio aquecido  → Capítulo 5.4.4 

– Batente (limitação do curso)     → Capítulo 5.4 

– Câmara de graxa      → Capítulo 7.1  

– Material de empanque     → Capítulo 7.2  

– Proteção da superfície: revestimento de borracha  → Capítulo 4.5   

 

3.3.2 sem indicações especiais para o operador  

As válvulas de corte e de borboleta estão disponíveis com equipamentos especiais adicionais que não requerem 
indicações especiais para o manuseamento, a instalação e a operação da válvula ao longo do ciclo de vida. Por 
esse motivo, estes equipamentos não são referidos nem abordados de forma específica neste manual de 
operação. Estes incluem, entre outros: 

 

– Rolamento de carga axial → Capítulo 5.3.2 

– Rolamento exterior 

– Proteção de fluxo (para proteger a vedação da válvula contra abrasão devido a substância transportad 

erosiva) 

– Proteção da superfície: pintura especial 

 

3.4 Placa de características 

Todas as válvulas possuem uma placa de características que contém as informações necessárias de acordo 
com a DEP: 

 

 
 

            Figura 3-3: Placa de características 
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Texto Descrição 

Type Designação do modelo do fabricante 

DN Largura nominal 

PN Pressão nominal (tipo de ligação) 

PS Pressão de projeto/pressão mín./máx. permitida 

TS Temperatura de projeto/temperatura mín./máx. permitidas 

PT Pressão de teste durante o ensaio de resistência, hidrostática 

PO Pressão de funcionamento 

Fluidgr. Categoria de fluido de acordo com a DEP 

Year Ano de construção 

Date PT Data do ensaio de pressão (resistência da caixa) 

ID-No. Número de produção/número de identificação da válvula 

CE 
Número de identificação do organismo notificado (em função da 

categoria DEP) 

Tabela 3.4-1: Explicação da placa de características 

 
  

4 Transporte e armazenamento 
  

4.1 Indicações de segurança para o transporte 

Pessoal 

► Os trabalhos de transporte devem ser executados exclusivamente por pessoal técnico especializado. 

► Os trabalhos de transporte com o apoio de aparelhos de elevação ou de transporte sujeitos a vigilância    

     apenas podem ser executados por pessoal especializado com formação e autorização para o efeito e  

     incumbido da tarefa pela entidade operadora. 

 

Equipamento de proteção individual 

→ Capítulo 2.6 
  

 PERIGO! 
Perigo de morte devido à queda de carga! 

A queda da carga ou de partes desta pode provocar a morte de pessoas. 

– Nunca permanecer sob carga suspensa 

– Não entrar na área de movimentação dos aparelhos de elevação durante a operação 

– Em caso de trabalhos com guindaste, usar sempre capacete de proteção 

 

 AVISO! 
Perigo de ferimentos devido ao basculamento de materiais transportados! 

Os materiais transportados com um centro de gravidade descentralizado podem bascular 
acentuadamente ao serem elevados e ferir gravemente as pessoas que se encontrem nas 
proximidades. 

– Sair da área de movimentação dos aparelhos de elevação antes da elevação dos 
materiais transportados e manter-se longe 

– Observar as indicações de transporte e os símbolos no material transportado 

– Em caso de trabalhos com guindaste, usar sempre capacete de proteção 
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 CUIDADO! 
Danos materiais devido a elevação e transporte incorretos! 

Uma fixação incorreta das cargas, proteções de transporte insuficientes e um posicionamento 
inadequado dos componentes podem causar danos graves no material transportado e nos 
objetos próximos. 

– Por princípio, todas as operações de elevação e transporte devem ser realizadas 
apenas em estrita conformidade com as instruções deste manual de operação! 

– Observar as indicações e símbolos na embalagem 

– Retirar sempre as proteções de transporte apenas durante a montagem 

 

4.2 Inspeção de transporte 
 

Verificar o estado do material transportado quanto à integridade e danos imediatamente após a receção. 

Em caso de danos de transporte visíveis exteriormente: 

► Não aceitar a entrega ou aceitá-la apenas sob reserva. 

► Registar a extensão dos danos nos documentos de transporte e deixar uma anotação na guia de remessa 
do transportador. 

► Apresentar uma reclamação. 

 
 

 NOTA! 

Reclamar de qualquer defeito imediatamente após a receção do material transportado! As 
indemnizações por danos de transporte só podem ser reivindicadas se a reclamação for 
feita de imediato. 

 
     

4.3 Símbolos de transporte  

Dependendo do conteúdo, existem símbolos na parte exterior do material transportado que devem ser 
observados durante o transporte e o armazenamento. 

 

 NOTA! 

Se estiver previsto transportar novamente o material no futuro, guardar e reutilizar a 
embalagem original ou utilizar recipientes e materiais de transporte adequados, de acordo 
com a embalagem original. É essencial que os símbolos e rótulos necessários sejam 
novamente colocados nos materiais transportados em local visível. 

 

Significado dos símbolos de transporte 
         

 Para cima 

►   As setas indicam a face superior do material transportado. Esta deve ficar virada para cima, caso  
      contrário o conteúdo pode sofrer danos. 

  

 Frágil 

► Manusear o material transportado com cuidado, não o deixar cair e não o sujeitar a impactos. 

 PERIGO! 
Perigo de morte devido a esmagamento! 

Ao posicionar ou pousar o material transportado existe perigo de esmagamento. 

– Antes de pousar o material transportado, certificar-se de que não se encontram 
pessoas ou partes do corpo destas na área em questão 

– Em caso de trabalhos com guindaste, usar sempre capacete de proteção 

– Configurar uma área de acesso restrito 
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 Proteger da humidade 

► Proteger o material transportado da humidade e mantê-lo seco. 
                    

 

 

4.4 Fixação e transporte da válvula 

► Elevar e pousar o material transportado sempre lentamente e com cuidado. 

► Ter em consideração o centro de gravidade do material transportado em qualquer tipo de transporte.  

 

4.4.1 Transporte em palete com carro de movimentação de cargas 

O material pode ser transportado em paletes ou patins com um carro de movimentação de cargas, por exemplo, 
uma empilhadora, nas seguintes condições: 

– O carro de movimentação de cargas deve ter sido concebido para o peso da carga a transportar. 

– O material transportado deve estar fixado à palete de modo a não escorregar ou tombar. 

– Durante o transporte com palete, ter em atenção o facto de que o material transportado também pode 

sobressair da palete 

 

4.4.2 Transporte em palete com aparelho de elevação 

O material pode ser transportado em paletes ou patins com um aparelho de elevação nas  
seguintes condições: 

– O aparelho de elevação e os meios de fixação devem ter sido concebidos para o peso da carga a 
transportar. 

– O material transportado deve estar fixado à palete de modo a não escorregar ou tombar. 

– Os meios de fixação, tais como cabos, correias ou dispositivos de suspensão em vários pontos devem 
estar fixados à palete de modo a que esta fique na horizontal; se necessário, corrigir a posição. 

– O meio de fixação não deve danificar o material transportado; se necessário, manter o meio de 
fixação afastado do material transportado com protetores de cantos ou escoras. 

– Durante o transporte com palete, ter em atenção o facto de que o material transportado também pode 
sobressair da palete 

 

4.4.3 Transporte da válvula com carro de elevação 

As válvulas com pontos de fixação adequados podem ser transportadas diretamente com um aparelho de 
elevação nas seguintes condições: 

– O aparelho de elevação e os meios de fixação devem ter sido concebidos para o peso da carga a 

transportar. 

– A válvula possui pontos de fixação adequados: olhais para guindaste, orifícios nas flanges, orifícios  
       nos casquilhos ou nos flancos, casquilhos com flange. 

– O meio de fixação não deve danificar o material transportado; se necessário; manter o meio de 
fixação afastado do material transportado com materiais de proteção adequados. 

 
► Fixar os cabos, as correias ou os dispositivos de suspensão em vários pontos de acordo com as figuras 

abaixo. 
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                    Figura 4-1: Fixação aos olhais para guindaste 

        

Figura 4-2: Fixação aos orifícios das flanges 

             CUIDADO! 
Danos materiais devido a elevação e transporte incorretos! 

– Nunca prender os meios de fixação ao atuador da válvula! 

 

 

Figura 4-3: Fixação ao atuador 

 

 CUIDADO! 
Danos materiais devido a elevação e transporte incorretos! 

– Os meios de fixação nunca podem ser introduzidos na caixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-4: Fixação através da caixa da válvula 
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4.5 Armazenamento 

 AVISO! 
Perigo de esmagamento devido a tombamento da válvula! 

– Certifique-se de que a válvula é armazenada de forma protegida contra tombamento. 
Tenha em consideração o centro de gravidade! 

– Se aplicável, observe as instruções de armazenamento adicionais ou diferentes que 
possam estar afixadas no material transportado! 

 

  CUIDADO! 
 Local de instalação inadequado/humidade! 

 A exposição às intempéries pode causar danos materiais. 

– Armazene as válvulas num local fechado! 

– Proteja a válvula da sujidade! 

– Proteja especialmente os componentes elétricos da humidade! 
   

 

       CUIDADO! 
 Danos materiais devido a armazenamento prolongado e/ou incorreto! 

Um armazenamento prolongado e/ou incorreto pode fazer com que as vedações de elastómeros 

percam as suas propriedades originais e afetem o funcionamento da válvula. 

 O mesmo se aplica a válvulas com superfície revestida a borracha. 

–  Respeitar a norma DIN 7716 (regulamentos para o armazenamento de elastómeros)! 

 

 

4.6 Manuseamento da embalagem 

O material transportado encontra-se embalado de forma ecológica e segura para as condições de transporte 
previstas. A embalagem protege os componentes contra danos e corrosão até ao início da montagem. 

► Retirar a embalagem e as proteções de transporte apenas antes da montagem. 

► Eliminar o material da embalagem de acordo com os regulamentos locais em vigor. 
 
  

 

 CUIDADO! 
Danos ambientais devido a eliminação incorreta! 

Os materiais da embalagem são matérias-primas valiosas e podem ser reutilizados ou tratados e 
reaproveitados de maneira útil. 

– Eliminar sempre o material da embalagem de forma ecológica 

– Respeitar os regulamentos locais; se necessário, recorrer aos serviços de uma empresa 
especializada para a eliminação 
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5  Instalação e colocação em funcionamento, desinstalação 
 

 

5.1 Indicações de segurança para a instalação e colocação em funcionamento 
  

 AVISO! 
Perigo devido a montagem e colocação em funcionamento incorretas! 

Os erros de instalação podem resultar em situações de perigo de morte. 

– Certificar-se de que a válvula a ser instalada é adequada para os parâmetros 
operacionais da respetiva área de aplicação 

– Assegurar que todos os trabalhos de instalação e primeira colocação em funcionamento 
são executados exclusivamente por pessoal técnico especializado com experiência 
suficiente 

– A operação adequada por parte da entidade operadora, tendo em consideração todas as 
informações contidas neste manual de operação, apenas é permitida após a execução 
dos testes previstos nos protocolos. 

          

 

5.2 Posição na tubagem  

► Para evitar um aumento do desgaste, a válvula deve ser instalada o mais longe possível de uma curva de  
     tubo ou de uma bomba, visto que o fluxo laminar apenas ocorre novamente a uma distância de aprox.                         
     5 x DN de um elemento com capacidade para influenciar o fluxo desta natureza. 

 

 

Figura 5-1: Posição na tubagem/1 
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► Para evitar depósitos que prejudiquem o funcionamento correto, a válvula não deve ser montada  
num local rebaixado. 

 

Figura 5-2: Posição na tubagem/2 

 

5.3 Posição de instalação 

5.3.1 Curso da tubagem 

A válvula pode ser instalada numa tubagem horizontal ou vertical.  

► Em caso de instalação numa tubagem horizontal ou diagonal, observe as indicações sobre a orientação do  
     veio! 

 

5.3.2 Orientação do veio 

► De preferência, instalar a válvula de maneira que o veio fique na horizontal (orientação horizontal do veio). 

 

 CUIDADO! 

Uma orientação vertical do veio apenas é permitida quando a válvula possui um rolamento de carga 
axial como equipamento especial. → Capítulo 3.3.2 

Se as instruções de montagem não forem seguidas, não é possível garantir o funcionamento correto 
da válvula. 
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5.3.3 Direção do fluxo e da pressão 

A direção da seta na caixa corresponde à direção da pressão, de modo que, normalmente, a pressão está 

presente no lado do veio! O fluxo é permitido em ambas as direções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
                                                                                      

 

                                                                                           1     Direção da pressão 

                                   2     Flange da tubagem 

                                   3     Veio de transmissão 

                                   4     Disco da válvula 

                                   5     Parafusos da flange 

 

 

 

                                                  Figura 5-3: Secção transversal da válvula de corte 

 

 

 

5.4  Instalação e desinstalação da válvula 
 

 AVISO! 
Perigo de ferimentos devido a tubos sob pressão! 

Os trabalhos de montagem apenas podem ser efetuados por pessoal especializado com a 
devida formação. Os erros de montagem podem resultar em situações de perigo de morte. 

– Assegurar que todos os trabalhos de montagem são executados por pessoal 
especializado com a devida formação. 

– Interromper todos os fluxos de substâncias transportadas nas tubagens 

– Aliviar a pressão, drenar os restos e, se necessário, deixar arrefecer 

– Proteger contra nova pressurização 

  

► Antes da instalação, verificar a tubagem, as flanges ou as superfícies de contacto nas extremidades  
     soldadas, a vedação da válvula e o bordo de vedação da caixa quanto a sujidade e, se necessário, limpar. 

 

 CUIDADO! 
Danos materiais devido a manuseamento incorreto de válvulas com revestimento de 
borracha! 

Se a superfície do revestimento de borracha estiver danificada, a função protetora do 
revestimento de borracha deixa de estar garantida. 

– Nas operações de transporte e de montagem, utilizar ferramentas apenas com o 
máximo cuidado 

– Não realizar operações de transporte e de montagem a temperaturas inferiores a 0 °C, 
pois os revestimentos de borracha são particularmente sensíveis a influências 
mecânicas a baixas temperaturas 
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 NOTA!  

O disco da válvula deve estar em posição ligeiramente aberta (estado de entrega). 

A posição do disco da válvula é mostrada na tampa da engrenagem. 

 

 NOTA!  

Em válvulas com limitação do curso, o batente é ajustado na fábrica e não deve ser 
alterado. 

 
► Observar a seta da pressão na caixa da válvula! A direção da seta corresponde à direção da pressão. 
     O fluxo da substância transportada é permitido em ambas as direções.  

► Posicionar a válvula tendo em consideração as indicações de transporte → Capítulo 4.4 e a posição de 
instalação → Capítulo 5.3 acima referidas. 

 

 CUIDADO! 

Instalar a válvula apenas entre flanges de tubagem paralelas e sem tensão 

 

5.4.1 Válvulas flangeadas   

1. Posicionar e fixar a válvula (por exemplo, dispositivos de elevação, tornos de apertar ou similares)  

2. Confirmar a posição paralela das flanges da tubagem; os orifícios para os parafusos devem coincidir. 

3. Posicionar vedações de flange adequadas (observar as instruções de montagem do fabricante) 

4. Introduzir parafusos adequados para flanges (→ Capítulo 1.1 Ficha técnica), colocar anilhas e, se 

necessário, arruelas de pressão e porcas e apertar manualmente na diagonal com uma chave de aperto 

5. Verificar o alinhamento, corrigir se necessário e apertar os parafusos das flanges na diagonal com uma 
chave dinamométrica 

6. Se aplicável, ligar o atuador → Capítulo 5.5 

7. Gerar pressão na tubagem com cuidado para confirmar a instalação correta 

A válvula está agora pronta a funcionar.  

 

Desinstalação 

Proceder à desinstalação da válvula de corte na sequência inversa. 

 
 

5.4.2 Válvulas para montagem entre flanges 

1. Posicionar e fixar a válvula (por exemplo, dispositivos de elevação, tornos de apertar ou similares)   

2. Confirmar a posição paralela das flanges da tubagem; os orifícios para os parafusos devem coincidir. 

3. Posicionar vedações de flange adequadas (observar as instruções de montagem do fabricante) 

4. Inserir as hastes roscadas nos orifícios das flanges do tubo, colocar anilhas e, se necessário, arruelas de 
pressão e porcas e apertar manualmente na diagonal com uma chave de aperto 

5. Verificar o alinhamento, corrigir se necessário e apertar as porcas de rosca na diagonal com uma chave 
dinamométrica 

6. Se aplicável, ligar o atuador → Capítulo 5.5 

7. Gerar pressão na tubagem com cuidado para confirmar a instalação correta 

A válvula está agora pronta a funcionar.  

 

Desinstalação 

Proceder à desinstalação da válvula de corte na sequência inversa 
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5.4.3 Válvulas soldadas 

1. Posicionar e fixar a válvula (por exemplo, dispositivos de elevação, tornos de apertar ou similares)  

2. Soldar a caixa à tubagem → Capítulo 1.1 Ficha técnica 
 
 

 CUIDADO! 
Danos materiais devido a altas temperaturas! 

As altas temperaturas atingidas durante a soldadura podem deformar a sede de vedação e a 
válvula pode não ficar estanque. 

– A sede de vedação na caixa deve ser arrefecida por fora durante a soldadura. 

Nota: não se aplica a válvulas de borboleta! 
 

 

3. Se aplicável, ligar o atuador → Capítulo 5.5 

4. Gerar pressão na tubagem com cuidado para confirmar a instalação correta. 

A válvula está agora pronta a funcionar.  

 

Desinstalação 

A desinstalação não destrutiva de uma válvula soldada apenas pode ser realizada através de corte por chama 
de maçarico ou por arranque de apara. Tal impõe exigências especiais ao pessoal e apenas pode ser 
executado por pessoal técnico especializado. 

  

5.4.4 Válvulas com revestimento de aquecimento (equipamento especial) 

Em caso de grandes diferenças de temperatura entre o ambiente e a substância transportada, pode ser 
utilizado um revestimento de aquecimento. Este, por sua vez, é atravessado por um fluido aquecido que 
mantém a temperatura desejada da substância transportada. 

O revestimento de aquecimento é ligado à alimentação do fluido aquecido de acordo com os dados de ligação. 

→ Capítulo 1.1 Ficha técnica 

 

 

5.5 Ligação do atuador 

5.5.1 Operação manual através de volante 

 

 

Figura 5-4: Válvula de corte com acionamento manual através de volante 

 

Em caso de acionamento manual através de volante, não é necessário tomar quaisquer medidas adicionais. A 
válvula está pronta a funcionar após a instalação. 
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5.5.2 Atuador elétrico 

 

 

Figura 5-5: Válvula de corte com atuador elétrico 

 

Os atuadores elétricos montados na fábrica são sempre fornecidos prontos a serem ligados. 

► A ligação apenas pode ser efetuada por pessoal técnico especializado. 

► Para efetuar a ligação às unidades de comando do sistema, observe o manual de operação do fabricante  
    do atuador, que é parte integrante deste manual de operação (→ Capítulo 1.1). Certifique-se especialmente     
    de que está disponível uma tomada elétrica que corresponda aos dados de desempenho do atuador. 
→ Capítulo 1.1 Ficha técnica  

► É fundamental ter em consideração que a desconexão das posições finais FECHADA e ABERTA deve ser  
     realizada como comutação em função do percurso. Uma comutação em função do binário pode causar    
     danos ou anomalias. 

 

 

5.5.3 Atuador pneumático ou hidráulico 

 

 

Figura 5-6: Válvula de corte com atuador pneumático 

 

Os atuadores pneumáticos ou hidráulicos montados na fábrica são sempre fornecidos prontos a serem 
ligados. 

► A ligação apenas pode ser efetuada por pessoal técnico especializado. 

► Para efetuar a ligação às unidades de comando do sistema, observe o manual de operação do fabricante  
     do atuador, que é parte integrante deste manual de operação (→ Capítulo 1.1). Certifique-se   
     especialmente de que está disponível uma ligação pneumática ou hidráulica que corresponda aos dados de  
     desempenho do atuador. → Capítulo 1.1 Ficha técnica 

► Certifique-se especialmente de que a temperatura ambiente e a pressão máxima de controlo não excedem  
    as especificações indicadas no manual de operação do fabricante do atuador.  
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► Ao instalar acessórios, como válvulas e interruptores de fim de curso, certifique-se de que estes dispositivos 
     são instalados de forma a ficarem protegidos contra água ou sujidade, bem como danos mecânicos.  

 

5.6 Colocação em funcionamento 

5.6.1 Requisitos 

Para poder colocar a válvula em funcionamento para o processo de operação, é necessário cumprir as 
seguintes condições: 

– A válvula foi montada corretamente. → Capítulo 5.4  

– As ligações elétricas, pneumáticas ou hidráulicas foram estabelecidas. → Capítulo 5.5 

– Se necessário, a área de perigo foi configurada e identificada. → Capítulo 2.7 

– Não se encontram pessoas na área de perigo. 
 

5.6.2 Procedimento 

► Coloque a válvula em operação lentamente e de acordo com os parâmetros utilizados (→ Capítulo 1.1  
     Ficha técnica) e inspecione a válvula quanto a eventuais fugas, uniões soltas, vibrações ou outros sinais   
     de funcionamento incorreto.  

 ► Se necessário, interrompa a colocação em funcionamento e verifique se os trabalhos de instalação foram     
                   realizados de forma adequada.  

 

5.6.3 Verificação da pressão 

► Para a verificação da pressão da tubagem à temperatura ambiente, é necessário ter em consideração o  
     seguinte: A pressão de teste de uma válvula com o disco da válvula aberto não deve exceder o valor de    
     1,5 x PS (de acordo com a placa de características). A pressão de teste de uma válvula com o disco da   
     válvula fechado não deve exceder o valor de 1,1 x PS (de acordo com a placa de características). 
► Para a verificação da pressão da tubagem com temperaturas diferentes, observe a norma DIN EN 12266-1. 
 

6 Operação 
 

6.1 Indicações de segurança para a operação 
 

 AVISO! 
Perigo de ferimentos devido a operação incorreta! 

Uma instalação e colocação em funcionamento incorretas podem causar ferimentos graves. 

– A instalação e a colocação em funcionamento apenas podem ser executadas por 
pessoal com a devida formação e autorizado pela entidade operadora. 

– Antes de quaisquer trabalhos, assegurar que os dispositivos de proteção estão 
corretamente instalados e que funcionam adequadamente. 

– Nunca desativar os dispositivos de proteção. 

– Manter sempre a área de trabalho arrumada! Materiais espalhados não destinados ao 
processamento, bem como objetos e ferramentas não necessários podem causar 
acidentes. 

  

 
 

 AVISO! 
Perigo de ferimentos devido a componentes em movimento! 

As peças móveis podem provocar ferimentos graves. 

– Antes de iniciar o trabalho, identificar claramente a área de perigo e bloquear todos os 
acessos à mesma. 

– Não permanecer na área de perigo com o sistema em funcionamento. 

– Não desativar os dispositivos de segurança. 

– Antes de realizar trabalhos em pontos perigosos, aguardar até que as peças do 
sistema em funcionamento parem. 
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 AVISO! 
Perigo de ferimentos para pessoas não autorizadas! 

As pessoas não instruídas não conhecem os perigos da válvula e podem sofrer ferimentos 
graves. 

– Bloquear a área de perigo do sistema para impedir a entrada de pessoas não 
autorizadas. 

– Durante a operação do sistema, observar a área de perigo permanentemente e 
certificar-se de que não se encontra ninguém dentro da mesma. 

– Impedir o acesso a pessoas não autorizadas; em caso de dúvida, abordar as pessoas 
em questão e pedir que saiam da área de perigo. 

– Interromper os trabalhos no sistema enquanto se encontrarem pessoas não 
autorizadas na área de perigo. 

  

 
 

6.2 Operação da válvula 

 NOTA! 

A posição do disco da válvula é mostrada na tampa da engrenagem. 

 
   

6.2.1 Acionamento manual através de volante 

► Fechar a válvula rodando o volante no sentido dos ponteiros do relógio 

► Abrir a válvula rodando o volante no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio 

 
     

6.2.2 Atuador elétrico 

► Para a operação da válvula através de atuador elétrico, observe o manual de operação do 
     fabricante do atuador, que é parte integrante deste manual de operação (→ Capítulo 1.1). 

 

6.2.3 Atuador pneumático ou hidráulico 

► Para a operação da válvula através de atuador pneumático ou hidráulico, observe o manual de operação do 
    fabricante do atuador, que é parte integrante deste manual de operação (→ Capítulo 1.1).  

 

 NOTA! 

As válvulas são parte integrante de um sistema completo e quando são utilizados atuadores 
elétricos, pneumáticos ou hidráulicos, geralmente são controladas com outros processos de 
operação através do painel de comando/sistema central de controlo. A programação e a 
integração são realizadas pela entidade operadora  

 

6.3 Paragem em caso de emergência 

Em situações de perigo, o fluxo de substâncias transportadas deve ser parado o mais rapidamente possível e o 
fornecimento de energia desligado. 

 

Em caso de perigo 

1. Informar a pessoa responsável no local 

2. Despressurizar o sistema de tubagens 

3. Se possível, fechar a válvula 

4. Eventualmente, desligar o interruptor principal e protegê-lo contra reativação 

5. Se necessário, chamar um médico e os bombeiros 

6. Resgatar as pessoas feridas e tomar medidas de primeiros socorros 

7. Desimpedir e assegurar as vias de acesso para veículos de emergência 
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Depois das operações de salvamento 

1. Se necessário, informar as autoridades competentes 

2. Incumbir o pessoal especializado da resolução da falha 

3. Antes de colocar a válvula novamente em funcionamento, inspecionar minuciosamente o seu estado 
técnico e verificar se todos os dispositivos de segurança estão corretamente instalados e novamente 
operacionais 

 
 

  

7 Manutenção 

As válvulas concebidas pela Konrad Armaturentechnik GmbH são fundamentalmente de manutenção reduzida. 

Nos casos especiais referidos a seguir, são necessários trabalhos de manutenção. 

Em todas as válvulas, consoante o local de instalação, é necessário, regularmente, 

– remover sujidade que possa existir 

– verificar a pintura exterior quanto a danos e retocar, se necessário 

– inspecionar a válvula quanto a eventuais fugas → Capítulo 8 

 

 

7.1 Lubrificar os rolamentos 

No caso de válvulas com câmara de graxa:   → Capítulo 1.1 Ficha técnica 

Em caso de transporte de substâncias contaminantes, os rolamentos estão equipados com anéis de proteção e 

concebidos como câmara de graxa. Cada um destes rolamentos possui um copo de lubrificação nos casquilhos 

do veio de transmissão e do veio intermédio, através dos quais as câmaras devem ser lubrificadas regularmente 

(aproximadamente a cada seis meses), dependendo dos requisitos operacionais.  

Utilize uma graxa com classificação em conformidade com a norma DIN 51502 e de viscosidade NLG/classe 2. 

 

 

Figura 7-1: Câmara de graxa 
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7.2 Ajustar a caixa de empanque 

No caso de válvulas com material de empanque:   → Capítulo 1.1 Ficha técnica  

Dependendo dos parâmetros operacionais, especialmente em caso de substâncias transportadas a altas 
temperaturas, podem ser utilizados materiais de empanque como vedações do veio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-2: Caixa de empanque 

 

Se a vedação for realizada com caixas de vedação, estas poderão ser ajustadas em caso de fuga. As caixas 

de empanque são ajustadas e pré-tensionadas na fábrica (de forma idêntica em ambos os lados), de maneira 

a serem estanques para os parâmetros operacionais conhecidos.  

Dependendo do tamanho, a caixa de empanque tem um intervalo de ajuste de aproximadamente 4 a 10 mm. 

Portanto, o prensa estopas deve ser ajustado apenas moderadamente e de modo uniforme em ambos os 

lados. É possível adicionar anéis individuais. 
 

→ Em caso de fuga, siga os seguintes passos: 

1. Deslocar o atuador na direção ABRIR e FECHAR para que o veio se mova e os anéis da caixa de 

empanque deslizem. 

2. Apertar a caixa de empanque ajustando as duas porcas uniformemente de ambos os lados até ficar 

estanque. 

 

7.3 Medidas após uma manutenção correta 

Após a conclusão dos trabalhos de manutenção, seguir os seguintes passos antes de ligar o sistema: 

1. Verificar se todas as uniões roscadas que foram desapertadas estão bem apertadas 

2. Verificar se todos os dispositivos de proteção e coberturas que foram removidos estão corretamente 
instalados de novo 

3. Assegurar que todas as ferramentas, materiais e outros equipamentos utilizados foram removidos da área 
de trabalho 

4. Limpar a área de trabalho e eventuais substâncias derramadas, como líquidos, material de processamento 
ou similares 

5. Certificar-se de que todos os dispositivos de segurança do sistema funcionam adequadamente 

 

1 Porca 

2 Arruela cónica  

3 Prensa estopas  

4 Parafuso de 
tamponamento 

5 Anéis de guarnição 
entrançada 
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8 Falhas 
 

 
   

 AVISO! 
Perigo de ferimentos devido a resolução de falhas incorreta! 

A realização incorreta de trabalhos para resolução de falhas pode resultar em ferimentos 
graves. 

– Os trabalhos de reparação apenas podem ser realizados por pessoal especializado com 
a devida formação e autorizado pela entidade operadora. 

– Realizar todos os trabalhos apenas com a válvula parada. 

– Despressurizar o sistema de tubagens. 

– Antes de iniciar quaisquer trabalhos, desligar a fonte de alimentação e proteger a 
válvula contra reativação. 

– Antes de iniciar os trabalhos, assegurar que existe espaço suficiente para a montagem. 

– Manter sempre a área de trabalho arrumada e limpa! Objetos, componentes, peças e 
ferramentas espalhadas, bem como aparelhos de limpeza são potenciais fontes de 
acidentes. 

– Caso tenham sido substituídos componentes, verificar se as peças de substituição 
foram corretamente montadas. Instalar adequadamente todos os elementos de fixação. 
Respeitar os binários de aperto dos parafusos. 

– Antes da nova colocação em funcionamento, certificar-se de que todos os dispositivos 
de proteção estão corretamente instalados e operacionais. 

– Antes de ligar novamente o sistema, assegurar que não se encontra ninguém na área 
de perigo. 

     

 
              

 AVISO! 
Perigo de ferimentos devido a peças de substituição inadequadas! 

Peças de substituição defeituosas podem afetar gravemente a segurança e causar danos, 
anomalias ou avaria completa. 

– Utilizar apenas peças de substituição originais! 

 

 

 

8.1 Procedimento em caso de falha 

1. Em caso de falhas que representem um perigo iminente para as pessoas ou bens materiais, ativar 
imediatamente a paragem de emergência do sistema de tubagens completo. 

2. Desligar todas as fontes de alimentação e protegê-las contra reativação. 

3. Informar a pessoa responsável no local. 

4. Consoante o tipo de falha, solicitar a determinação da causa e respetiva resolução ao pessoal 
especializado competente e autorizado. 
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8.2 Corrigir falhas 

 NOTA! 

As válvulas de corte e de borboleta concebidas pela nossa empresa são fundamentalmente 
de manutenção reduzida. Caso ocorram falhas que não possam ser corrigidas através das 
medidas descritas, entre em contacto com o fabricante para coordenar individualmente as 
medidas necessárias 

 

                         Konrad Armaturentechnik GmbH 
                         Seilfahrt 67 
                         44809 Bochum 
                         GERMANY 
 
                         Tel.:   +49 234 52635 
                         Fax:   +49 234 52660 
 
                         E-mail: info@konrad-armaturen.de 
                         Internet: www.konrad-armaturen.de 

► Apenas devem ser incumbidas da correção de falhas pessoas que tenham recebido instruções exaustivas 
do fabricante sobre a estrutura e o funcionamento do sistema, que tenham recebido formação para as 
tarefas necessárias e que tenham sido autorizadas pela entidade operadora de acordo com as 
especificações deste manual de operação. 

 
  

8.2.1 Tabela de falhas 

Tipo de 

válvula 

Falha Causa provável Medida 

A Fuga no disco da 
válvula 

Corpos estranhos no fluxo Abrir e fechar a válvula várias vezes, de 
preferência durante o fluxo da substância 
transportada 

  A válvula não está 
totalmente fechada 

Acionar o volante no sentido dos ponteiros do 
relógio 

Em caso de atuador elétrico: verificar o binário 
e a definição do percurso 

Em caso de atuador pneumático, hidráulico ou 
elétrico: verificar o funcionamento do atuador 

  Vedação ou sede de 
vedação danificadas 

Reparação a realizar pelo fabricante 

A, D Fuga nos veios Os elementos de vedação 
estão desgastados devido a 
esforço elevado ou 
envelhecimento 

No caso de válvulas com materiais de 
empanque: 

Ajustar a caixa de empanque  
(→ Capítulo 7.2) 

Se necessário, reparação a realizar pelo 
fabricante 

A, D Não é possível mover 
o disco da válvula 

Atuador com defeito Entrar em contacto com o fabricante da 
válvula 

A 

 

 

Não é possível abrir o 
disco da válvula 

A válvula ficou encravada na 
sede devido à força elevada 
de fecho 

Desmontar a válvula e soltar mecanicamente o 
disco da válvula da sede, verificar o ajuste da 
válvula de borboleta/atuador 

mailto:info@konrad-armaturen.de
http://www.konrad-armaturen.de/
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  Utilizar o volante de forma adequada. Não 
gerar um binário excessivo. 

Em caso de atuador elétrico: verificar o binário 
e a definição do percurso 

Em caso de atuador pneumático, hidráulico ou 

elétrico: verificar o funcionamento do atuador 

 

 

 A válvula ficou encravada na 
sede devido à presença de 
corpos estranhos 

Desmontar a válvula e soltar mecanicamente o 

disco da válvula da sede, remover os corpos 

estranhos 

 

Nova colocação em funcionamento após uma falha 

Após a eliminação do erro ou resolução da falha: 

1. Colocar os dispositivos de paragem de emergência na posição original. 

2. Confirmar a mensagem de erro ou de falha no sistema de comando. 

3. Certificar-se de que não se encontra ninguém na área de perigo. 

4. Ligar a válvula segundo as indicações do capítulo "Operação". 

 

 

 

9 Eliminação 

 

 CUIDADO! 
Danos ambientais devido a manuseamento incorreto de matérias perigosas! 

A utilização incorreta ou negligente de matérias perigosas pode causar poluição ambiental grave. 

– Eliminar todas as matérias perigosas de acordo com os regulamentos locais; se necessário, 
recorrer aos serviços de uma empresa especializada. 

 

Após a desinstalação, as válvulas devem ser recicladas, o que é possível quase a 100% graças aos materiais 
utilizados. 

Os fluidos operacionais a serem eliminados ao longo da vida útil da válvula devem ser eliminados de acordo com 
os regulamentos ambientais aplicáveis no local de operação. 

 
    rt
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                                               Qualidade. 

Com base na tradição e na convicção. 



 

 
 

 

 

  

 

 

 


