MANUAL DE INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Linhas de Manômetros Analógicos de Processo, Industriais e de Teste

1.0 Seleção e aplicação
Os usuários devem familiarizar-se com a norma ASME
B40.100 (Gauges – Pressure Indicating Dial Type – Elastic
Element) e/ou NBR 14.105 (Manômetro com Sensor de
Elemento Elástico) antes de especificar manômetros.
Esse documento – que contém informações importantes
sobre estrutura, exatidão, segurança, seleção e teste
de manômetros – pode ser solicitado à:
ASME International
Three Park Avenue
New York, N.Y. 10016-5990
800-843-2763 (EUA/Canadá)
001-800-843-2763 (México)
973-882-1170 (fora da América do Norte)
e-mail: infocentral@asme.org
www.asme.org
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
Rua Minas Gerais, 190 – Higienópolis
São Paulo – SP – Brasil – CEP: 01244-010
Tel. (55 11) 3017-3600
www.abnt.org.br
Advertência: Para evitar aplicações incorretas, é
preciso selecionar os manômetros levando em conta o meio
e as condições ambientais de operação. Uma aplicação
inadequada pode ser prejudicial ao instrumento, causando
falhas e possíveis danos pessoais e materiais, além de morte.
As informações contidas neste manual são oferecidas como
orientação para se fazer a escolha correta de manômetros
em cada caso. Outras informações podem ser obtidas com
a Ashcroft Willy. Veja abaixo um destaque das considerações
mais importantes:
1.1 Faixa – A faixa de medição do instrumento deve ser
aproximadamente o dobro da pressão máxima de operação.
Uma faixa muito reduzida pode resultar em (a) vida útil
curta por fadiga do elemento elástico sensor (tubo bourdon,
diagragma, fole, etc) devido ao elevado esforço de operação,
e (b) suscetibilidade ao excesso de pressão, devido aos
transientes de pressão que excedem o valor normal de

operação. Por outro lado, uma faixa muito elevada pode
oferecer resolução insuficiente para a aplicação.
1.2 Temperatura – Veja a Seção 2 deste manual, que
traz informações importantes sobre limitações relativas
à temperatura para manômetros, tanto do tipo seco
como preenchido com líquido.
1.3 Fluido de processo – O material do elemento sensor
de processo deve ser compatível com o fluido de processo.
Recomenda-se o uso de uma vedação tipo selo de diafragma
no instrumento para meios de processo que (a) sejam
corrosivos para o elemento sensor de processo; (b) contenham
elementos particulados pesados (pastas fluidas) ou (c)
sejam muito viscosos (incluindo aqueles que endurecem
a temperatura ambiente):
1.4 Fluidos oxidantes – Os manômetros para uso direto
em meios oxidantes devem receber uma limpeza especial.
Os instrumentos para serviço com oxigênio devem ser solicitados na variante X6B e devem incluir a marcação “NÃO USE
ÓLEO” no mostrador em letras vermelhas, como exigido
pela ASME. Manômetros para uso direto em outros fluidos
oxidantes podem ser pedidos em sua variante X6B. Eles
devem ser limpos, mas não trazem nenhuma marcação no
mostrador. Manômetros do modelo PLUS!™ Performance,
preenchidos com halocarbonos ou com diafragma preenchido
são necessários para uso em fluidos oxidantes; solicite a
variante XCF.
1.5 Vibração/Pulsação – Pode-se amortecer a vibração/
pulsação de pressão por meio de vários mecanismos; nosso
manômetro patenteado PLUS!TM Performance é adequado
para a grande maioria das aplicações. Uma exceção a essa
regra é a pulsação de alta frequência, pelo fato de ser difícil
de detectar. Nesses casos, a incorreta indicação pode ser um
desvio escala acima em relação ao zero, devido ao desgaste
do sistema de movimento. Em tais aplicações, devem-se
utilizar manômetros preenchidos com líquido ou, em casos
extremos, manômetros desse tipo montados à distância
e conectados por meio de um tubo capilar. O pequeno
diâmetro desse tubo oferece um excelente amortecimento,
mas favorece a obstrução. Os amortecedores de pulsação
1106 e AM1 e os amortecedores de pulsação 1112 e AM2,
ambos da Ashcroft®, são dispositivos auxiliares que amortecem
a pulsação com menos tendência à obstrução.
1.6 Preenchimento dos manômetros – Uma vez determinada
a necessidade de um manômetro preenchido com líquido, o
próximo passo consiste em selecionar o tipo de enchimento:
A glicerina satisfaz grande parte das aplicações. Além de
ser o enchimento mais barato, sua faixa de temperaturas de
operação vai de -30 a 66°C (-20 a 180°F). Os instrumentos
preenchidos com silicone exibem uma faixa de serviço maior:
-40 a 121°C (-40 a 250°F). Fluidos oxidantes requerem o uso
de halocarbono, que apresentam uma faixa de serviço
entre -40 a 121°C (-40 e 250°F). O movimento do ponteiro
é mais acentuadamente desacelerado em temperaturas na
parte inferior dessas faixas.
1.7 Montagem – Os usuários devem determinar de antemão
como os manômetros serão montados para o serviço:
em haste (tubo), parede (superfície) ou painel (embutido).
Os kits de montagem em parede ou painel da Ashcroft®
devem ser pedidos com os instrumentos. Veja a Seção 3.

2. Temperatura

recomendada para manômetros.
No caso de processos com temperaturas acima de 750°F
(400°C), os clientes devem empregar sua própria tubulação
de pequeno diâmetro, para evitar uma possível corrosão do
aço inoxidável. O tubo capilar com 1,5 metros (5 pés) de
extensão irá proteger os manômetros usados com gases
criogênicos (menos de -200°C (-300°F) mais comuns – ou seja,
argônio, nitrogênio e oxigênio líquidos. Deve-se limpar tanto o
tubo capilar como o instrumento no caso de serviço com
oxigênio. O fluido de processo não deve ser corrosivo para o aço
inoxidável e não deve obstruir o pequeno diâmetro da capilar.
2.5 Selo de diafragma – É preciso utilizar uma vedação do
tipo selo de diafragma para proteger o manômetro contra
fluidos corrosivos ou que possam obstruir o instrumento.
Essas vedações são oferecidas com uma ampla gama de
tipos e materiais resistentes à corrosão, adequando-se a
quase todas as aplicações e à maioria das conexões.
Visite o site www.ashcroft.com.br para obter detalhes.
2.6 Esterilização em autoclaves – Os manômetros para fins
sanitários, com conexões do tipo braçadeira, são normalmente
esterilizados com vapor em autoclaves. Os instrumentos
equipados com visores de polisulfona suportam mais ciclos
de autoclave que aqueles dotados de visor de policarbonato
Não se deve colocar em autoclave os manômetros equipados
com visores de vidro convencional ou vidro laminado
de segurança. Além disso, deve-se ventilar as caixas dos
manômetros para a atmosfera (removendo o tampão de
preenchimento / segurança de borracha, se necessário),
antes da colocação na autoclave, a fim de evitar a ruptura
ou distorção excessiva do visor plástico. Se o manômetro
for preenchido com líquido, será preciso drenar esse líquido
e soltar o anel frontal antes do procedimento em autoclave.

2.1 Temperatura ambiente – Para garantir uma longa vida
útil e boa exatidão, é preferível usar os manômetros com
uma temperatura ambiente entre -30 a +65°C (-20 e +150°F).
Em temperaturas muito baixas, os manômetros convencionais
podem exibir uma resposta mais lenta do ponteiro. Acima
de 65°C (150°F), a pressão é afetada em cerca de 1,5%
para cada 100°F. Apesar da descoloração do mostrador,
endurecimento das vedações e degradação da exatidão,
os manômetros Duragauge® do tipo seco, modelos 1259
(caixas de termoplástico e fenol) 1279, PBP-FS (caixas
de fenol) e 1379 (caixa de alumínio), PBIN-FS (caixas de
inox), com visores convencionais de vidro, podem suportar
temperaturas de operação até 121°C (250°F). Os modelos
Unigauge 1009 e 1008S de 2 1⁄2˝ e 3 1⁄2˝ preenchidos com
líquido podem operar até 93°C (200°F), mas o enchimento de
glicerina e o visor de acrílico dos manômetros Duragauge®
tendem a amarelar. O enchimento de silicone, por sua vez,
exibe uma tendência bem menor de amarelar. Os modelos
1008, 1009 e PBIN preenchidos com líquido, para baixa
pressão, podem apresentar alguns erros no início da escala
devido à expansão do líquido de enchimento. Pode-se
minimizar esse problema ventilando o manômetro em
sua parte superior (removendo o tampão azul). Para isso,
o instrumento deve ser instalado na posição vertical.
Embora os manômetros possam ser destruídos e a calibração
perdida, eles podem suportar as seguintes temperaturas
durante breves períodos de tempo: manômetros com
todas as juntas de pressão soldadas (TIG) 400°C (750°F);
manômetros com juntas de solda a prata: 232°C (450°F);
e manômetros com juntas de solda estanho: 121° (250°F).
No caso de previsão de um serviço por longos períodos
abaixo de -30°C (-20°F), os manômetros Duragauge® e
1009 ou PBIN de 4 1⁄2˝ devem ser hermeticamente selados
e especialmente lubrificados; acrescente “H” ao código
do produto para solicitar a vedação hermética e peça
a variante XVY no caso de lubrificante especial.
Os instrumentos Duralife® convencionais podem
ser usados até -45°C (-50°F) sem alterações.
2.2 Exatidão – Calor e frio podem afetar a exatidão das
medições. Uma regra geral para manômetros secos é uma
alteração de 0,5% do fundo de escala para cada 4°C (40°F)
de alteração a partir dos 24°C (75°F). Deve-se dobrar esse
valor no caso de manômetros hermeticamente selados
ou preenchidos com líquido – exceto pelos manômetros
Duragauge® , graças à parte traseira elastomérica de
compensação. Podem ocorrer erros de leitura
significativos acima de 121°C (250°F).
2.3 Serviço sob vapor – Para evitar a entrada de vapor no
tubo de Bourdon, é preciso instalar um sifão preenchido com
água entre o instrumento e a linha de processo. Os sifões
são fornecidos com valores nominais de até 4.000 psi. Se
houver a possibilidade de congelamento do condensado
no circuito do sifão, será preciso utilizar uma vedação tipo
selo de diafragma para isolar o manômetro do vapor de
processo. Também deve-se usar sifões sempre que vapores
quentes de condensação (e não apenas vapores simples)
estiverem presentes. Vapores superaquecidos devem ter
uma tubulação ou tubo capilar suficiente à frente do sifão,
a fim de manter água líquida no circuito do sifão.
2.4 Processos com temperaturas elevadas ou com baixas
temperaturas – Um tubo capilar com 1,5 metros (cinco pés)
de extensão é capaz de trazer a maioria dos processos com
altas ou baixas temperaturas até a temperatura ambiente

3.0 Instalação
3.1 Localização – Sempre que possível, deve-se instalar os
manômetros em locais que minimizem os efeitos de vibração,
temperaturas ambientais extremas e umidade. É preferível
escolher locais distantes de fontes de calor com altas
temperaturas (fornos, caldeiras, etc.). Em caso de vibrações
mecânicas extremas, deve-se instalar o instrumento a uma
boa distância (em uma parede, normalmente) e conectá-lo
à fonte de pressão via tubulação flexível.
3.2 Reutilização de manômetros – A norma ASME B40.100
não recomenda a reutilização indiscriminada dos manômetros
de uma aplicação para outra. Com o número acumulativo de
ciclos de pressão num manômetro em uso ou já utilizado é
geralmente desconhecido, costuma ser mais seguro instalar
um manômetro novo quando e onde possível. Isto também
irá minimizar a possibilidade de reação com o fluido de
processo anterior.
3.3 Aperto da conexão do manômetro – Nunca deve-se
aplicar torque à caixa do manômetro. Ao invés disso, deve-se
utilizar sempre uma chave inglesa ou ajustável na parte
correspondente do soquete para fixar o instrumento à conexão
ou tubulação. As roscas NPT exigem um vedante de rosca
adequado, tais como vedantes de tubos ou fitas de teflon, e
devem ser apertadas com firmeza, para garantir uma vedação
à prova de vazamentos.
Cuidado: O torque aplicado a um selo de diafragma
ou ao manômetro a ele conectado, que tende a soltar um
em relação ao outro, pode causar perda de líquido e uma
inevitável inexatidão de leitura. Procure sempre aplicar o
torque somente às partes adequadas do corpo Inferior do
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considerar seu descarte ao invés de uma reparação. Entre os
manômetros dessa categoria, podemos citar os seguintes:

selo de diafragma ao instalar conjuntos preenchidos ou ao
removê-los das linhas de processo.
3.4 Isolação do processo – É preciso instalar uma válvula
de corte entre o manômetro e o processo, para isolar o
instrumento em caso de inspeção ou substituição, sem a
necessidade de interromper o processo.
3.5 Montagem em superfície – Também conhecida como
montagem em parede. Os manômetros não devem ser
submetidos a esforços pela tubulação. Os pés de montagem
da caixa (se aplicável) garantem um espaço entre a traseira
de alívio da pressão e a superfície de montagem:
3.6 Montagem embutida – Também conhecida como montagem
em painel. Pode-se encontrar as dimensões de corte para
esse tipo de montagem no site www.ashcroft.com.br.

a. Manômetros que exibem um desvio de faixa superior a
10%. É possível que o tubo Bourdon esteja com as paredes
mais finas devido à corrosão.
b. Manômetros que exibem um desvio de zero superior a
25%. É provável que o tubo Bourdon tenha sido submetido
a um excesso significativo de pressão, que deixou esforços
residuais adversos para a aplicação.
c. Manômetros que acumularam mais de 1 milhão de ciclos
de pressão, com uma excursão significativa do ponteiro.
d. Manômetros que mostram sinais de corrosão e/ou
vazamento do sistema de pressão.

4.0 Operação

e. Manômetros que foram expostos a altas temperaturas ou
mostram sinais de tal exposição – especificamente 120°C
(250°F) ou mais para sistemas com solda a estanho; 230°C
(450°F) ou mais para sistemas com solda a prata; e 400°C
(750°F) ou mais para sistemas com solda TIG.

4.1 Frequência de inspeção – Isto é muito subjetivo e
depende tanto da severidade do serviço como da importância
que tem a exatidão da pressão indicada. Assim, por exemplo,
uma inspeção mensal pode ser apropriada para aplicações
críticas, com operação em condições severas. Inspeções
anuais (ou ainda com menor frequência) são normalmente
adotadas no caso de aplicações não críticas.
4.2 Inspeção durante o serviço – Caso não seja possível
verificar a calibração do manômetro no próprio local, o
usuário pode ao menos observar: (a) o movimento errático
ou aleatório do ponteiro; (b) leituras suspeitas, especialmente
indicações de pressão quando se acredita que a pressão
real é de 0 psig. Qualquer manômetro que estiver obviamente
inoperante ou com leitura incorreta deve ser isolado por válvula
ou removido do serviço imediatamente, a fim de evitar uma
possível falha dos limites de pressão.
4.3 Quando checar a exatidão – Qualquer movimento
suspeito do ponteiro de um manômetro justifica uma
verificação completa de exatidão. Mesmo que o instrumento
não apresente sintomas de desempenho anormal, é possível
que o usuário queira estabelecer uma frequência para as
inspeções de bancada.
4.4 Quando recalibrar o instrumento – Isto irá depender da
criticidade de cada aplicação. Se a exatidão de um manômetro
comercial do tipo 3-2-3% for de apenas 0,5% além das especificações, por exemplo, caberá ao usuário decidir se vale o tempo
e o trabalho de colocar o instrumento novamente dentro das
especificações. Por outro lado, se a exatidão de um instrumento
de teste de 0,25% estiver 0,1% fora de especificação, será
necessário recalibrar esse instrumento.
4.5 Outras considerações – Entre elas, podemos citar:
(a) ponteiros curvados ou desconectados devido à extrema
pulsação da pressão; (b) visores quebrados, que é preciso
substituir para evitar a entrada de sujeira; (c) vazamento do
líquido de enchimento; (d) danos à caixa, sob a forma de
amassados e/ou rachaduras; (e) qualquer sinal de vazamento
do fluido de processo pelo manômetro, incluindo sua conexão;
(f) descoloração do líquido de enchimento, a ponto de impedir
a leitura.
4.6 Peças de reposição – Como regra geral, é recomendável
que o usuário mantenha em estoque um instrumento
Ashcroft® ou Willy® completo para cada dez (ou menos)
instrumentos de cada tipo em operação.

f. Manômetros que exibem erros significativos de atrito e/ou
desgaste no movimento e acoplamento.
g. Manômetros com soquetes danificados e especialmente
roscas danificadas.
h. Manômetros preenchidos com líquido que mostram sinais
de perda do líquido.
Observação: A norma ASME B40.100 não recomenda passar manômetros de uma aplicação para outra. Essa é uma
política prudente, pelo fato de estimular o usuário a usar um
novo manômetro, adequado as especificações
de cada nova aplicação.
6.0 Precisão: Procedimentos/Definições
Inspeção da exatidão – Deve-se efetuar leituras em cinco
pontos igualmente espaçados ao longo da escala, tanto no
sentido do carregamento como para o descarregamento da
escala, antes e depois de se bater levemente no instrumento
para reduzir erro por atrito. Recomenda-se um padrão de
pressão que seja ao menos quatro vezes superior à
exatidão do instrumento sob teste.
Equipamento – Será preciso ter uma fonte de pressão com
regulagem fina. É essencial que a tubulação associada ao
sistema de teste seja à prova de vazamentos. Além disso,
o manômetro sob teste deve ficar numa posição igual à de
serviço, a fim de eliminar erros de posicionamento causados
pela gravidade.
Métodos:
1) ASME B40.100 é aplicada uma pressão conhecida (com
base na leitura do padrão de pressão utilizado) ao instrumento
sob teste. As leituras que incluírem qualquer erro com
referência à pressão nominal de entrada deverão ser então
tomadas do manômetro sob teste.
2) ABNT NBR ISO/IEC 17025 é aplicada uma pressão que
leve o instrumento sob teste ao ponto de ajuste e então lida
a pressão e qualquer erro incluído no manômetro padrão.
Gráfico de calibração – Após registrar as leituras, é preciso
calcular os erros associados a cada ponto de teste, usando
a seguinte fórmula: ERRO percentual = 100 vezes (VALOR
REAL menos LEITURA) ÷ FAIXA. A plotagem dos erros
individuais (Figura 1) permite ver a curva característica total
de cada manômetro. O gráfico deve conter todas as quatro

5.0 Substituição de Manômetros
É recomendável que o usuário mantenha em estoque um
instrumento Ashcroft® ou Willy® completo para cada dez (ou
menos) instrumentos de cada tipo em operação. Com relação
aos instrumentos que possuem um histórico de serviço, deve-se
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GRÁFICO DE CALIBRAÇÃO TÍPICO

FIG. 1

VALOR INDICADO (PSI)
Valor real
PSI
0
40
80
120
160
200

Carregamento
Antes de bater
-0,4
+0,8
+0,4
-0,4
-0,8
+0,4

Carregamento
Depois de Bater
0
+1,0
+0,5
-1,0
-0,5
+0,8

Descarregamento
Antes de Bater
-0,4
+1,4
+1,2
+0,8
+0,6
+0,4

Descarredamento
Depois de Bater
0
+1,1
+1,0
+0,6
+0,4
+0,4

Carregamento
Depois de Bater
0
+0,50
+0,25
–0,05
–0,25
+0,40

Descarregamento
Antes de Bater
–0,20
+0,70
+0,60
+0,40
+0,30
+0,20

Descarredamento
Depois de Bater
0
+0,55
+0,50
+0,30
+0,20
+0,20

ERRO (% DO FUNDO DE ESCALA)
Valor real
PSI
0
20
40
60
80
100

Carregamento
Antes de bater
–0,20
+0,40
+0,20
–0,20
–0,40
+0,20
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de movimento e o tubo Bourdon ou molas incorretamente
tensionadas. Se a eliminação dessas possíveis causas de
atrito não corrigir o erro excessivo de atrito, será preciso
substituir o conjunto do movimento.
6.1 Calibração – Manômetros de movimento rotativo e
manômetros do tipo Ashcroft® 1259 e Willy® PB – Verifique
a exatidão do instrumento. Muitas vezes, o manômetro está
simplesmente “fora do zero” e um ajuste com o ponteiro
micrométrico é suficiente. Se a inspeção comprovar que o
instrumento permite recalibração para se corrigir erros de
amplitude e/ou linearidade, proceda como segue:

curvas: escala carregamento – antes de bater; escala
carregamento – depois de bater; escala descarregamento –
antes de bater; escala descarregamento – depois de bater
(“Bater” significa golpear levemente o manômetro antes da
leitura, a fim de remover o atrito, conforme a descrição da
norma ASME B40.100).
Pode-se ver diversas classes de erro na Figura 1:
Zero – Um erro que é aproximadamente o mesmo em toda
a escala. Esse erro pode se manifestar quando o manômetro
sofre uma queda ou um excesso de pressão e o tubo Bourdon
adquire uma deformação permanente.
Em geral, pode-se corrigir esse erro com um simples
reposicionamento do ponteiro. Exceto no caso de
manômetros de teste, recomenda-se que o ponteiro
seja colocado na pressão de meio de escala, a fim
de “dividir” os erros:

a. Remova o anel e o visor, e no caso de caixa frente sólida,
o conjunto de fechamento traseiro.
b. Pressurize o manômetro uma vez até o fundo de escala
e deixe o ponteiro voltar ao zero.

Amplitude – Ocorre um erro de amplitude quando o
erro na pressão de fundo de escala é diferente do erro
na pressão nula. Esse erro costuma ser proporcional à
pressão aplicada. A maioria dos manômetros Ashcroft® e
Willy® é equipada com um mecanismo interno de ajuste,
pelo qual o usuário pode corrigir quaisquer erros de
amplitude surgidos durante o serviço.

c. A Figura 2 (Sistema Ashcroft® com movimento rotativo da
engrenagem) mostra um típico conjunto rotativo da Ashcroft®
com os vários componentes identificados. A figura 2A mostra
a configuração de acoplamento para manômetros do tipo 1259.
FIG. 2 - SISTEMA ASHCROFT® COM MOVIMENTO
ROTATIVO DA ENGRENAGEM
FIG. 2A - MONTAGEM DO SISTEMA 1259 ASHCROFT® /
PB WILLY®

Linearidade – Mesmo um manômetro corrigido em amplitude
pode estar fora de especificação em pontos intermediários,
caso a resposta do manômetro não seja linear, como
pode ser visto na Figura 1 (Gráfico de Calibração Típico).
O manômetro 1279 Duragauge® da Ashcroft® é equipado
com um recurso de movimento rotativo, que permite ao
usuário minimizar essa classe de erro. Outros modelos
da Ashcroft (1009 Duralife® Ashcroft® ou PBIN Willy® por
exemplo) exigem que a escala seja movida para a esquerda
ou direita antes que seus parafusos sejam apertados.
Histerese – Alguns tubos de Bourdon exibem uma propriedade
de material conhecida como histerese. Essa característica
gera uma diferença entre as curvas de carregamento e
descarregamento. Não é possível eliminar essa classe
de erro mediante o ajuste de movimento do instrumento
ou da posição de escala.
Atrito – Define-se esse erro como a diferença de leitura antes
e depois de se bater levemente na caixa do instrumento
em um ponto de verificação. As possíveis causas de atrito
incluem rebarbas ou materiais estranhos na engrenagem
de movimento, acoplamentos emperrados entre o sistema

d. Ajuste o ponteiro micrcrométrico, de modo que fique na
posição real do zero. No caso de instrumentos com frente
aberta, deve-se desmontar também o ponteiro e a escala,
para então pressionar levemente o ponteiro de encontro ao
pinhão, na posição de 9 horas.
e. Aplique a pressão de fundo de escala e observe o nível
do erro de angularidade. No caso de manômetros com
frente aberta, a amplitude ideal (270 graus) ocorre quando
o ponteiro permanece exatamente na posição de 6 horas
à pressão de fundo de escala.
Para elevar a indicação do
ponteiro no meio de escala,
use um alicate para abrir
o acoplamento.
Para reduzir a indicação do
ponteiro no meio de escala,
use um alicate para fechar
o acoplamento

5

f. Caso a agularidade tenha desviado significativamente
(erro de angularidade superior a 10%), será preciso substituir
o manômetro, já que pode haver corrosão parcial dentro do
tubo Bourdon – o que talvez cause falhas. Se o erro de
angularidade exceder 0,25%, solte o parafuso de acoplamento
inferior e mova a extremidade inferior desse acoplamento
no sentido do sistema de movimento (para elevar a
angularidade) ou em sentido contrário a ele (para reduzir
a angularidade). Um ajuste de 0,004 polegada irá alterar a
angularidade em cerca de 1%. Trata-se de um procedimento
repetitivo, que normalmente requer mais de um ajuste da
posição do acoplamento e a subsequente verificação dos
erros às pressões nulas e de fundo de escala.

Usado em uma série de aplicações que envolvem fluidos
corrosivos, pastosos ou viscosos, o selo de diafragma
oferece proteção ao instrumento quando:
• O fluido de processo sob medição pode obstruir o sensor
de pressão em condições normais.
• Não há materiais, para o sensor de pressão, capazes de
suportar os efeitos corrosivos de certos fluidos.
• O fluido de processo pode congelar devido a mudanças
na temperatura ambiente, danificando o sensor.
7.2 Instalação – Consulte os catálogos Ashcroft® OH-1
(Americano) ou Ashcroft® Willy® OH-001 (Brasileiro)
para obter informações sobre (a) configurações de selos
de diafragma; (b) fluidos de enchimento; (c) faixa de
temperaturas dos fluidos de enchimento; (d) limites
de pressão e temperatura dos materiais do diafragma;
(e) limites de pressão e temperatura do material empregado
no fundo da caixa; (f) pressão nominal do conjunto do selo;
(g) erros de exatidão / temperatura do conjunto do selo; e
(h) deslocamento do selo tipo diafragma. O deslocamento
volumétrico do diafragma deve equivaler pelo menos ao
deslocamento volumétrico do elemento sensor, no instrumento
de pressão em que o diafragma será acoplado.
É imperativo que o conjunto do manômetro e selo de
diafragma seja adequadamente cheio antes da colocação
em serviço. Os selos de diafragma da Ashcroft devem ser
montados e enchidos somente por empresas autorizadas
pela Ashcroft® Willy®.
Observe a seção 3.3 de cuidados que recomenda não se
aplicar torque ao instrumento em relação ao selo ou vice-versa.
7.3 Operação – Todos os selos de diafragma Ashcroft®,
com exceção dos miniselos tipos 310, foram projetados
para trabalho contínuo. Caso o instrumento de pressão
venha a falhar, ou seja removido de modo acidental ou
deliberado, o diafragma irá assentar de encontro a uma
superfície correspondente, evitando danos a si mesmo
ou contaminação do fluido de processo.
7.4 Manutenção – Os selos de diafragma tipo conexão
rápida – Tipos 100, 200 e 300 – permitem substituir o
diafragma ou sua cápsula caso se torne necessário.
O corpo superior do tipo 200 deve ser substituído juntamente
com o diafragma. Em todos os três tipos, a disposição com
braçadeira permite a desmontagem em campo, de forma
prática, para se limpar o interior dos selos.
7.5 Falhas – As falhas do diafragma são geralmente
causadas por corrosão, altas temperaturas ou vazamento
do líquido interno. O acúmulo do fluido de processo no
diafragma lado relativo ao processo (corpo inferior) pode
exigir limpeza ou substituição do diafragma. Para obter
informações sobre falhas e/ou substituição de selos consulte
a Central de Atendimento ao Cliente Ashcroft Willy:

g. Aplique uma pressão de meio de escala e anote o erro
de leitura. De fato, mesmo que o manômetro seja exato no
zero e no fundo de escala, pode exibir inexatidão no meio
de escala; é o chamado erro de linearidade. A Figura 2B
mostra as correções de linearidade para instrumentos do
tipo 1259 e PB.
FIG. 2B - AJUSTE DE LINEARIDADE E CONFIGURAÇÃO
DE ACOPLAMENTO PARA MANÔMETROS 1259
ASHCROFT® / PB WILLY®
Observe o seguinte no caso de instrumentos com movimento
rotativo: se o erro for positivo, deve-se girar o sistema de
movimento no sentido anti-horário. Ao girar o sistema de
movimento em um grau, altera-se esse erro em cerca de
0,25%. A rotação do sistema de movimento costuma afetar
a angularidade – que deve ser então verificada e ajustada
novamente, se necessário, de acordo com os passos 6.1e e 6.1f.
h. Ao recalibrar o manômetro, deve-se anotar o erro de
atrito – ou seja, a diferença de leitura antes e após golpear
levemente o instrumento. Esse erro não deve exceder a
exatidão básica do instrumento. Em caso de um erro de
atrito excessivo, será preciso substituir o conjunto do
movimento. Uma das causas prováveis do excesso de
atrito é o tensionamento inadequado da mola cabelo.
O torque (ou tensão) deve ser adequado, mas não
excessivo. Além disso, essa mola deve estar nivelada,
deve desenrolar uniformemente (sem contato entre as
espiras) e nunca deve emaranhar.
Observações:
1. A Figura 1, na página 18, mostra a operação de
zeramento externo do manômetro de teste.
2. A Figura 2, na página 19, mostra o procedimento
de calibração do manômetro de teste.
7.0 Selo de Diafragma
7.1 Considerações gerais – O selo do tipo diafragma
(isolador) é um dispositivo acoplado à conexão de entrada
do manômetro, com o objetivo de isolar seu elemento
manômetro do meio de processo. O espaço entre o
diafragma e o elemento sensor de pressão do instrumento
é solidamente preenchido com um líquido adequado.
O deslocamento do líquido no elemento de pressão, por
meio do movimento do diafragma, transmite as alterações
de pressão do processo diretamente ao manômetro, um
pressostato ou qualquer outro instrumento que opere sob
pressão. Quando os selos de diafragmas são usados com
manômetros, deve-se acrescentar uma tolerância de 0,5%
à exatidão do instrumento, devido à taxa de elasticidade do
diafragma.

Willy Instrumentos de Medição e Controle Ltda.
(Uma Empresa Ashcroft® Inc.)
Rua João Pessoa, 620
São Caetano do Sul – SP – Brasil – 09520-000
Tel.: (55 11) 4224-7400
Fax: (55 11) 4224-7477
E-mail: vendas@ashcroft.com
www.ashcroft.com.br
Advertência: É preciso selecionar todos os componentes do
selo levando em conta tanto o processo como as condições
ambientais de operação, a fim de evitar aplicações incorretas.
Uma aplicação inadequada pode resultar em falhas e
possíveis danos pessoais e materiais, além de morte.
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8.0 Dispositivos amortecedores

predefinidos de pressão, a fim de proteger o manômetro
contra danos causados pelo excesso de pressão. Essas
válvulas são especialmente úteis em sistemas hidráulicos,
onde os transientes (picos) são comuns.

8.1 Considerações gerais – Deve-se empregar algum
tipo de dispositivo amortecedor sempre que o manômetro
possa ser submetido a flutuações repetitivas de pressão
que sejam razoavelmente rápidas e de grande magnitude –
especialmente na presença de picos transitórios de pressão
que excedam a faixa do instrumento (como, por exemplo, na
ação de partida e parada de válvulas e bombas). Utiliza-se
um orifício restritivo de algum tipo, pelo qual deve atenuar
as flutuações de pressão antes que cheguem ao tubo Bourdon.
O amortecedor reduz o nível do pulso de pressão, estendendo
assim a vida útil do tubo Bourdon e do conjunto do movimento.
Essa redução de pressão, da forma como é vista pelo
manômetro, é geralmente comprovada por uma redução
na oscilação do ponteiro. Se o orifício for bem reduzido, o
ponteiro poderá indicar a pressão média de serviço, com
pouca ou nenhuma indicação do componente de variação
da pressão de processo no tempo.
Os fluidos mais comuns encontrados (ou seja, água e óleo
hidráulico) costumam transportar impurezas que podem obstruir
o orifício ao longo do tempo – tornando o manômetro inoperante
até que o amortecedor seja limpo ou substituído.
Meios altamente viscosos ou que tendem a endurecer
periodicamente (asfalto, por exemplo) exigem a instalação
de um selo de diafragma no manômetro. Essa vedação
contém um orifício interno que amortece as flutuações de
pressão no fluido de preenchimento.
8.2 Parafusos restritores e plugues – Esses acessórios
oferecem amortecimento pelo menor custo. Eles apresentam
a vantagem de encaixar totalmente no soquete do manômetro
e são oferecidos em três tipos: (a) tipo parafusável, que
permite remoção simples para limpeza ou substituição;
(b) tipo prensado sem rosca e (c) tipo prensado com rosca
que oferece um percurso altamente restritivo, com fluxo
helicoidal. Nem todos os tipos estão disponíveis para todos
os modelos de manômetro.
8.3 Amortecedor de pressão Ashcroft® ajustável – O
amortecedor de pulsação tipo 1106 Ashcroft® é um modelo
com pino móvel, no qual o orifício restritivo é ajustado com
o espaço existente entre esse pino e qualquer um dos cinco
diâmetros de furo predefinidos. Ao contrário de uma simples
rosca reguladora ou um tampão, esse dispositivo possui
uma ação autolimpante – pois o pino move-se para cima e
para baixo sob a influência das flutuações de pressão.
8.4 Amortecedor de pressão Ashcroft® – O cerne do
amortecedeor de pulsação de pressão tipo 1112 da Ashcroft®
é um espesso disco filtrante de metal poroso. Esse disco
está disponível em quatro graus padronizados de porosidade.
8.5 Válvulas agulha Ashcroft® – As válvulas agulha em aço
dos tipos 7001 a 7004 ou modelos AM4, oferecem graus
variados de amortecimento. Em caso de obstrução, é possível
abrir facilmente esses dispositivos, para que o fluido de pressão
remova tal obstrução.
8.6 Amortecedores de pulsação para golpes de aríete –
Os amortecedores de pulsação modelos AM3, possuem
esfera bloqueadora interna que impede a passagem do
fluido de processo para o instrumento na presença de golpes
de aríete. O amortecedor AM3 promove o desbloqueio
por gravidade devendo, portanto ser utilizado sempre na
posição vertical.
8.7 Válvulas limitadoras de pressão Chemiquip® –
Os modelos PLV-255, PLV-2550, PLV-5460, PLV-5500
e PLV-6430, disponíveis com e sem amortecedores de
pulsação integrados, fecham automaticamente sob valores

9.0 Kits de ferramentas & equipamentos de teste
Para mais detalhes visite nosso site www.ashcroft.com.br
9.1 Equipamentos de Teste de Instrumentos de Pressão
Bomba/Balança de Peso Morto Tipo 1305D
Comparador de Manômetro Tipo 1327D
Comparador de precisão para pressão Tipo 1327CM
9.2 Ferramentas & Kits de Ferramenta para Recalibração
de Manômetros Ø 4 1⁄2˝ e Maiores
Mala de transporte universal Tipo 2505 para manômetro
de teste 1082.
Chave Tipo 266A132-01 para manômetro de teste 1082.
Kit O-ring de soquete Tipo 1281 para conexão inferior
1279/1379/PBIN/PBIN-FS, etc.
Chave de Anel 4 1⁄2˝ Tipo 1285 para conexão inferior e
traseira 1279/1379/PBIN.
Chave de Anel 6˝ Tipo 1286 para conexão inferior e traseira
1379/PBIN.
Extrator de ponteiro Tipo 3220 (todos os manômetros exceto
1009 Duralife®).
Ferramenta de substituição de pinhão Tipo 3530 para
1009 Duralife®).
Saca ponteiro Tipo 3220.
Kit de Ferramenta Tipo 1105.
9.3 Kits para Converter um Manômetro Seco em um
Manômetro com Caixa Cheia de Líquido ou com Caixa
à Prova de Tempo
Kit de Conversão Tipo 1280 para 4 1⁄2˝ 1279/1379 de
conexão inferior.
Kit de Conversão Tipo 1283 para 4 1⁄2˝ 1279/1379
de conexão traseira.
Kit de Conversão Tipo 1284 para 6˝ de conexão
inferior e traseira.

KIT DE
FERRAMENTAS
TIPO 1105

CONJUNTO DE SACA
PONTEIRO TIPO 3220
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9.4 Ferramentas para Manômetros Duralife® Ø 2”1⁄2 & 3”1⁄2 1009 / PBIN
Descrição

Nº da Peça

Pino do Extrator de Ponteiro (2) (3) (4)
Corpo do Extrator de Ponteiro (2) (3) (4)

112A381-01
292A133-01

Fixador de ponteiro (2) (4)

188A101-01

Chave(2)(5) (para ajuste da angularidade)

266B137-01

Chave de Anel 3 1⁄2˝ (1) (5) (para remoção de anel) (35 1009)

266B134-01

Chave de Anel 2 1⁄2˝ (1) (5) (para remoção de anel) (25 1009)

266B135-01

Assento 21⁄2˝ & 3 1⁄2˝ (1) (5) (para segurar o manômetro para remoção de anel) (25/35 1009)

266B136-01

Ferramenta de remoção de anel (6) (25 1009)

101B221-02

Ferramenta de remoção de anel (6) (35 1009)

101B221-01

Assento 2 1⁄2˝(6)

(para segurar o manômetro para remoção de anel) (25 1009)

101B220-02

Assento 3 1⁄2˝(6)

(para segurar o manômetro para remoção de anel) (35 1009)

101B220-01

Inserção do plugue restritor Tipo 1230 (1⁄4” NPT) para 1009 Duralife

1230

Inserção do plugue restritor Tipo 1231 (1⁄2” NPT) para 1009 Duralife® (somente corpo)

1231

®

Ferramenta para abrir orifício no plugue restritor prensado

101A206-01

(1) Antigo Kit de Ferramenta 1206T.
(2) Algumas peças do Antigo Kit de Ferramentas 1205T.
(3) Ambas as peças precisam ser compradas juntas.
(4) Design atual e anterior.
(5) Somente design anterior.
(6) Somente design atual.
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PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO
DE FOLE MODELOS 1186 E 1188 ASHCROFT®

Observação: Depois de ajustar a angularidade,
configure os dois batentes do movimento.
Ajuste o batente de subpressão de forma que o ponteiro
pare em zero. Ajuste o batente de sobrepressão de forma
que o ponteiro ultrapasse o angulo máximo em aprox. 5%.
Depois de ajustar a angularidade, recoloque o ponteiro
a zero removendo-o do pinhão e remontando-o na marca
de indicação correta.

Observação: Para aumentar ou diminuir o ângulo “A,“ entorte a ponta
para dentro ou para fora conforme necessário. Fazendo isso, podese desengrenar o segmento de movimento do pinhão. Isso pode ser
corrigido cortando uma extremidade da articulação “E”, diminuindo seu
comprimento, ou confeccionando um novo comprimento com fio de
bronze-fósforoso com diâmetro 032.
CUIDADO: Quando refizer a extremidade da articulação, siga atentamente
a figura 44. Isso evitará muita folga ou prender quando em operação.

EXEMPLO: ILUSTRAÇÃO – MODELO 1188

REF.: Substituindo o fole do sistema
Depois de montar o fole no soquete do manômetro de forma segura,
submeta o sistema a 30 psi durante cinco minutos, permitindo ao fole
percorrer aproximadamente 1/8˝ em direção à parada de sobrecarga.
Depois disso, aqueça o sistema para tratamento por 15 horas a 250°F
(120°C). Esse procedimento é necessário para evitar que o manometro
se descalibre.
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PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO 1009 DURALIFE®
MODELO ANTERIOR ASHCROFT® - FAIXA DE VÁCUO
15. Verifique novamente a exatidão em vácuos de 15 e 25
pol.Hg. (Figura 2).
16. Remonte o visor, a vedação e o anel.

1. Remova o anel, visor e o ponteiro da guarnição.
2. Utilizando um lápis, vá ao mostrador e marque as posições
0 e 25 pol.Hg na borda da caixa.
3. Remova o mostrador.
4. Aplique um vácuo de 25 pol.Hg.
5. Pressione levemente o ponteiro no pinhão com cuidado
alinhando-o com a marca de vácuo 25 pol.Hg na borda.
6. Libere totalmente o vácuo.
7. Observe o alinhamento do ponteiro com a marca zero na borda.
8. Se a angularidade estiver grande ou pequena, gire o bloco
da angularidade como mostrado na Figura 1.

Observações: Consulte a página 10 para quaisquer
ferramentas necessárias à calibração.
Para modelos produzidos antes de Setembro
de 2008 para versão 2 1⁄2˝ e Dezembro de 2008
para versão 3 1⁄2˝.
A traseira do manômetro terá uma etiqueta de
código e data.

9. Repita os passos 4 a 8 até que a angularidade esteja
correta.
10. Remova o ponteiro.
11. Com um vácuo de 25 pol.Hg aplicado, remonte o mostrador,
os parafusos do mostrador (aperte com as mãos) e o ponteiro.
12. Aplique um vácuo de 15 pol.Hg e observe a exatidão da
indicação. Se necessário, deslize o mostrador para a
esquerda ou para a direita para reduzir o erro a um
máximo de 1%.
13. Aperte firmemente os parafusos do mostrador.
14. Coloque o ponteiro no pinhão com firmeza.
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PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO 1009 DURALIFE®
MODELO ANTERIOR ASHCROFT® - FAIXA DE PRESSÃO
Passo 1. Sem o mostrador, instale “levemente” o ponteiro
a 9 horas, Figura 3.

Passo 5. Instale o ponteiro centrado no quadro de zero, Figura 4.
Passo 6. Vá para a pressão de fundo de escala…verifique
se o ponteiro está dentro de 1% da marca da fundo de
escala. Se não, remova o ponteiro e o mostrador e volte
ao passo 1, Figura 4.
Passo 7. Vá para a pressão de meio de escala…gire o
mostrador até que a marca de meio de escala esteja
alinhada com o ponteiro, Figura 4.
Passo 8. Aperte os parafusos do mostrador e fixe o ponteiro.
Passo 9. Verifique a pressão zero e de fundo de escala.
Remonte o visor, a vedação e o anel.
Observações: Consulte a página 10 para quaisquer
ferramentas necessárias à calibração.
Para modelos produzidos antes de Setembro
de 2008 para versão 2 1⁄2˝ e Dezembro de 2008
para versão 3 1⁄2˝.
A traseira do manômetro terá uma etiqueta de
código e data.

Passo 2. Vá para a pressão de fundo de escala…gire o
bloco da angularidade com a ferramenta até que o ponteiro
chegue a posição 6 horas.
Passo 3. Vá para a pressão zero (9 horas)…Se o ponteiro
não se mover da posição de partida, vá para o passo 4.
Se o ponteiro se mover, repita o Passo 1 até que a
angularidade esteja correta.
Passo 4. Instale o mostrador com os parafusos de cabeça chata.
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PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO 1009 DURALIFE®
MODELO ATUAL ASHCROFT® INTERVALO DE VÁCUO E PRESSÃO
Calibração – Manômetro 1009 Duralife®.
Inspecione o manômetro quanto à exatidão. Por vezes, os
manômetros estão simplesmente “fora de zero” e, abrindo
o plug ventilável na parte superior do manômetro, a pressão
interna do manômetro é liberada e o deslocamento corrigido.
Se isso não for adequado e a inspeção mostrar que o
manômetro garante a recalibração para correção de erros de
linearidade e/ou angularidade e zero, proceda da seguinte
maneira: Remova o anel, o visor e a vedação utilizando
as ferramentas de remoção Ashcroft® P/N 101B220-02
e 101B221-02 para manômetros 2 1/2” e 101B220-01 e
101B221-01 para manômetros 3 1/2”.

3. Ventile até a pressão 0 e verifique se a posição do ponteiro
está no quadro de zero. Se o erro exceder 1%, gire o
dispositivo preto de ajuste de angularidade com uma ponta
de chave quadrada nº. 0. A rotação no sentido horário move
o ponteiro no sentido horário e a rotação no sentido
anti-horário move o ponteiro no sentido anti-horário.
4. Repita os passos 1 e 2 até que 0 e 25 pol.Hg estejam
dentro da tolerância do manômetro.
5. Aplique um vácuo de 15 pol.Hg. Se a indicação estiver
dentro de 1%, a calibração está completa. Se não, solte
o parafuso do mostrador e gire o mostrador para a
esquerda ou direita para ajustar a meia escala.
Reaperte os parafusos do mostrador.
6. Se um ajuste foi feito no passo 4, verifique novamente o
manômetro em 0 e vácuo de 25 pol.Hg, ajuste de acordo
até 0, 15 e 25 pol.Hg ficarem na tolerância.
7. Continue abaixo. Remonte o visor e o anel no manômetro:
a. Se o visor de plástico for utilizada, empurre o visor de
volta à frente do manômetro, assegure-se que o anel
		 de vedação não escape da ranhura do visor, (lubrifique
		 se necessário). Alinhe as bordas do visor com as bordas
da frente da caixa. Uma vez que o visor estiver no lugar,
instale o anel e aperte com as ferramentas acima referidas
e exibidas na página 10.
b. Se for usado vidro de segurança, reinstale o visor, a
		 vedação e o anel. Assegure-se que a vedação está
		 assentada adequadamente sob as quatro abas do
		 anel e não enrugue quando o anel for apertado.

Intervalos de Pressão Positiva –
1. Ajuste o ponteiro com uma chave de fenda até que ele
fique no centro do quadro zero. Geralmente isso é tudo o
que se exige para a correção de problemas de calibração.
2. Aplique a pressão de fundo de escala. Se o erro exceder
1%, gire o dispositivo preto de ajuste de angularidade com
uma ponta de chave quadrada nº 0. No sentido horário a
angularidade aumenta , no anti-horário diminui.
3. Retire totalmente a pressão e verifique se o ponteiro
retorna ao quadro de zero. Se não, repita os passos 1 e 2.
4. Uma vez que 0 e o fundo de escala estiverem dentro da
tolerância, pressurize o manômetro a meia escala.
5. Se o manômetro estiver dentro de 1%, a calibração está
completa. Se não, solte o parafuso do mostrador e gire-o
para a esquerda ou direita para ajustar a meia escala.
Reaperte os parafusos do mostrador.
6. Se um ajuste foi feito no passo 5, verifique novamente o
manômetro em zero e fundo de escala, ajuste de acordo
até que zero, meia escala e fundo de escala estejam na
tolerância.

Observação: Aperto do anel: Aplique 120-200pol.lb
de torque. Gire o anel no sentido horário para apertar.
Advertência: O aperto excessivo do vidro de segurança
pode induzir a rachaduras.
Observações: Consulte a página 10 para quaisquer
ferramentas necessárias à calibração.

Faixa de Vácuo
1. Ajuste o ponteiro com uma chave de fenda até que ele
fique no centro do quadro de zero.
Geralmente isso é tudo que se exige para a correção de
problemas de calibração.
2. Aplique um vácuo de 25 pol.Hg. Se o erro exceder 1%,
ajuste o ponteiro com uma chave de fenda até a indicação
fique dentro da tolerância.

Para modelos produzidos antes de Setembro
de 2008 para versão 2 1⁄2˝ e Dezembro de 2008
para versão 3 1⁄2˝.
A traseira do manômetro terá uma etiqueta de
código e data.
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INSTRUÇÕES DE CONVERSÃO PARA ENCHIMENTO DE LÍQUIDO DO DURAGAUGE® TIPOS 1279 & 1379
ASHCROFT® E PBP-FS & PBIN-FS WILLY® DE FRENTE SÓLIDA - FAIXA DE PRESSÃO

Veja as instruções no verso para a aplicação do torque
adequado para que o anel desempenhe o aperto desejado
na vedação do anel de vedação. (Fig. 4). É importante segurar
o manômetro de forma rígida, pois de outra maneira as
orelhas do anel podem ser danificadas durante o processo
de remoção ou montagem.

LISTA DE PEÇAS INCLUÍDAS
DESCRIÇÃO

CONEXÃO
INFERIOR 4 1/2˝
101A202-01

CONEXÃO
TRASEIRA 4 1/2˝
101A203-01

VISOR DE ACRÍLICO

1

1

ANEL DE VEDAÇÃO
FRONTAL

1

1

DIAFRAGMA

1

1

TAMPA TRASEIRA

1

1

PARAFUSOS DA TAMPA

4

4

PARAFUSOS
ESTRANGULADORES

2

2

MOLA TIPO GARTER

*

1

IDENTIFICAÇÃO DO
ENCHIMENTO

1

1

4. Da traseira do manômetro, remova e descarte as seguintes
peças: Tampa traseira e vedações da tampa da caixa.
Observação: Desconsidere os passos 5a e 5b se for converter para a versão hermeticamente fechada.
Quando converter um 45-1379 com a configuração de orifício
de preenchimento superior, o plugue de preenchimento p/n
256A176-01 é necessário e deve ser pedido separadamente.
5. Procedimentos de Preenchimento:
a. Procedimento de Preenchimento Manual: Coloque a face
do manômetro para baixo na bancada e incline o manômetro
bloqueando a frente superior com um bloqueio de 3⁄8 de
polegada na posição do mostrador a 12 horas. A inclinação
do manômetro é necessária para que o fluido possa correr
para a cavidade frontal da caixa. Despeje o líquido de
preenchimento para dentro até cerca de 1⁄16 de polegada
da aba da vedação traseira. Quando as bolhas pararem
de emergir, a cavidade frontal está preenchida. Remova o
bloqueio de 3⁄8 de polegada e despeje o líquido até que o nível
esteja a 1⁄16 de polegada abaixo da aba de vedação traseira.

1. Desparafuse o anel roscado frontal (gire no sentido antihorário). Remova e descarte o visor de vidro. Para intervalos
de extensão de 60 psi ou inferiores, mude o ponteiro escala
abaixo na quantidade mostrada na tabela. Com visores de
plástico ou vidro, substitua o anel de vedação pelo o
fornecido com o kit.
2. Remova o papel protetor do visor de plástico acrílico tomando
cuidado para não arranhá-lo. Monte o visor no manômetro.

Observação : Um método alternativo de preenchimento é
o de encher a cavidade frontal do mostrador adicionando
o visor frontal, etc., como no passo nº 3. Depois encha a
traseira do manômetro. Este método elimina a necessidade
de inclinar o manômetro.

3. Umedeça a face do anel roscado com óleo de silicone
ou graxa de silicone onde o anel se apoia contra o visor.
Substitua o anel roscado frontal e o aperte firmemente
com as mãos.
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b. Procedimento de enchimento de bomba a vácuo:
(este procedimento é recomendado quando se for
encher um grande número de manômetros).
Coloque o manômetro com a face para baixo e insira um
tubo de diâmetro de 1⁄8 de polegada, conectado a uma
bomba de vácuo, através do orifício de posição 12 horas
na traseira, parte sólida frontal da caixa (veja a figura 5).
Evacue o ar da cavidade frontal do mostrador enquanto
despejar o líquido de enchimento pela traseira da caixa.
O vácuo irá deslocar o ar com o fluído. Quando a cavidade
do mostrador estiver cheia completamente, remova o tubo
e continue a despejar o líquido de enchimento para cerca
de 1⁄16 de polegada ABAIXO da aba do canal do anel
de vedação. Não é necessário Pré-medir a quantidade
de enchimento nos métodos acima. Para referência, a
quantidade de enchimento é de aproximadamente 400 ml
(Ø 4 1⁄2˝) e 455 ml (Ø 6˝).

Observação: Se o sistema for monel (entre face de chave
de soquete com “PHS” ou “PH” estampado em baixo relevo)
use o parafuso estrangulador monel.
8. Marque a caixa adequada na etiqueta de identificação
de enchimento, retire a etiqueta traseira e cole a etiqueta
de enchimento na caixa do manômetro.
9. Se o manômetro for reembalado:
a. Inclua a folha de instruções anexa dentro da caixa.
b. Modifique o número de tipo na etiqueta da caixa para:
(1) Hermeticamente fechado – 1279(*)SH.
(2) Cheio de líquido – 1279(*)SL.
*Código de sistema de tubos Bourdon

Glicerina ou silicone não devem ser utilizados nas aplicações
envolvendo Oxigênio, Cloro, Ácido Nítrico, Peróxido de
Hidrogênio ou outros fortes agentes de oxidação por causa
do risco de reação química, ignição ou explosão espontâneas.
Halocarbono deve ser especificado.
Produtos com este enchimento podem ser pedidos de fábrica.
O uso de fluidos diferentes dos listados na tabela acima
(por exemplo, óleos com base de hidrocarbonetos) pode
resultar em vazamento causado por uma reação entre o
fluido e as vedações elastoméricas. Consulte a fábrica
antes de encher com qualquer outro fluido.

Observação: O nível do líquido de enchimento deve ser
3⁄8˝ (±1⁄8) medido de dentro do anel na posição 12 horas.
6. Em manômetros de conexão inferior, monte o diafragma
de vedação traseiro na caixa. Para manômetros de
conexão traseira, veja as instruções no verso. (Fig. 2/4).
7. Monte a tampa traseira e os seis parafusos autorroscantes
em um padrão alternado cruzado. Monte o parafuso restritor
no orifício roscado no soquete.

Limites de temperatura
Ambiente
C

F

o

o

60 psi e abaixo é necessária
a mudança do zero
escala abaixo

À PROVA DE TEMPO

-45/65

-50/150

N/A

HERMETICAMENTE SELADO

-25/50

-10/125

N/A

CHEIO COM GLICERINA

30/65

0/150

.15 PSI

-50/150

.12 PSI

CHEIO COM SILICONE

-45/65
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INSTRUÇÕES DE CONVERSÃO PARA ENCHIMENTO DE LÍQUIDO PARA TIPO DURAGAUGE® 1279 & 1379
ASHCROFT® E PBP-FS & PBIN-FS WILLY® DE FRENTE SÓLIDA - FAIXA DE PRESSÃO
MANÔMETRO DE CONEXÃO TRASEIRA MONTADO

INSTRUÇÕES PARA O USO DA FERRAMENTA CONE
E CHAVE DE ANEL
Montagem da mola tipo garter e diafragma (somente
manômetro de conexão traseira)

Fig. 2

a. Coloque a ferramenta cone sobre a haste do soquete
como mostrado.
b. Umedeça a aba do soquete e a superfície externa do
anel de vedação com óleo ou graxa de silicone.
c. Coloque o diafragma com o lado da nervura para cima
sobre o cone na ranhura da caixa.
O anel de vedação do diafragma deve estar totalmente
na ranhura da haste do soquete.
d. Coloque a mola tipo garter sobre o cone como mostrado
e a deslize sobre o diafragma na ranhura do soquete.
e. Monte a tampa traseira com os parafusos segundo o
passo 7.
Montagem do Anel Frontal (todos os manômetros)
a. Para começar, monte o anel na caixa.
b. Coloque o anel na chave como mostrado.
c. Use a extensão de chave 1⁄2˝ e aplique o torque 200 pol.
lb ao anel.

Fig. 3

Método Alternativo
a. Aperte o anel firmemente com as mãos.
b. Marque a caixa e o anel.
c. Gire o anel mais 100 ou 120 graus (um pouco menos
que meia volta) utilizando a chave de anel e chave de
soquete 1⁄2˝ ou coloque a parte arredondada de um
pino de madeira ou plástico contra uma orelha do anel
e bata com um martelo.
INSTRUÇÕES PARA ENCHIMENTO DE LÍQUIDO DOS
MANOMETROS DURAGAUGE® TIPO 1279 E 1379
ASHCROFT® E PBP-FS & PBIN-FS WILLY® DE FRENTE
SÓLIDA UTILIZANDO UMA BOMBA DE VÁCUO

Fig. 5

a. Insira um comprimento de tubo de diâmetro 1⁄8˝
através do orifício de posição 12 horas na traseira
da porção sólida frontal da caixa, como mostrado.
b. Evacue o ar da cavidade do mostrador frontal
enquanto despeja o fluido de enchimento através
da traseira da caixa. O vácuo irá deslocar o ar com
o fluído.*
c. Quando a cavidade estiver inteiramente cheia,
remova o tubo e continue a despejar o fluido de
enchimento a cerca de 1⁄16 ˝ abaixo da aba do
canal do anel de vedação, como mostrado.
d. Quando converter um 45-1379 com a configuração
de orifício de enchimento superior, o plugue de
enchimento p/n 256A176-01 é necessário e deve
ser pedido separadamente.
*Para evitar quebra, reduza o vácuo a 15 pol.Hg
para vidro plano e de segurança
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Fig. 4

PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO DE TESTE (PADRÃO)
TIPO 1082 ASHCROFT® - FAIXA DE PRESSÃO
INSTRUÇÕES PARA O USO DA FUNÇÃO DE AJUSTE
EASY ZERO™ EXTERNA*
Figura 1

1. SOLTE O PARAFUSO DE
TRAVAMENTO DO ANEL A.
2. OBTENHA O AJUSTE
NECESSÁRIO RODANDO
O REGISTRO B NO
SENTIDO HORÁRIO
OU ANTI-HORÁRIO.
3. APERTE O PARAFUSO A
NO REGISTRO B.
* Somente aplicável para
manômetro de teste com
design de anel articulado.

INSTRUÇÕES ADICIONAIS DE CALIBRAÇÃO
1) “Os padrões não devem ter erros nominais maiores
que 1⁄4 dos permitidos para o manômetro em teste”
(Ref: ASME B40=100-1998).
2) O instrumento usado como padrão de calibração não
deve possuir um intervalo máximo maior que 2x o do
manômetro em teste (ou seja, não use um padrão
400 psi para testar um manômetro de 15psi.)
3) “A pressão conhecida deve ser aplicada em cada
ponto de teste em pressão (ou vácuo) crescente
de uma extremidade à outra da escala.
A cada ponto de teste o manômetro deve ser ...
Levemente batido e depois lido. . .”
(Ref: ASME B40.1 ¶ 6.2.4.1).
4) Para ler a indicação do manômetro, mova os olhos
sobre a ponta do ponteiro vermelho no OD do mostrador
impresso até que o reflexo vermelho na faixa espelho não
seja mais visível e então leia a posição do ponteiro em
referência ao mostrador.
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O PROCEDIMENTO DE
CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO DE TESTE ASHCROFT® TIPO 1082 - FAIXA DE PRESSÃO
ESTE MANÔMETRO DE TESTE É FORNECIDO COM UM AJUSTE DE MICROEXTENSÃO
PARA SIMPLIFICAR A CALIBRAÇÃO. O FLUXOGRAMA ABAIXO DESCREVE O
PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO RECOMENDADO
Figura 2
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