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Aviso! Instruções de Segurança Importantes 
(Leia a com Atenção antes de instalar o produto.) 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

  
PERIGO 

 
 Nunca acesse o ventilador com o equipamento ligado ou energizado, risco de amputação e morte. 

 Mantenha o equipamento longe de fontes que geram calor; 

 Nunca obstrua as laterais do equipamento, mantenha um espaço mínimo de 1,5 metros de cada lateral; 

 Nunca obstrua os ventiladores, os equipamentos são desenvolvidos para alocação ao tempo; 

 Nunca utilize abrasivos ou solventes para limpeza do equipamento, recomendamos detergente neutro e 
água para garantir a integridade das peças. 

 Garanta a qualidade da água conforme os padrões prescritos nesse manual para evitar corrosão dos 
aletados; 

 Faça a drenagem do reservatório periodicamente para evitar altas concentrações de sais no mesmo, isso 
aumenta a vida útil do equipamento; 

 Os lacres nos dispositivos de segurança da máquina e sensores nunca devem ser violados; 

 Faça a limpeza do enchimento periodicamente evitando acumulo de impurezas e redução de 
performance, para tal utilize lavadora de alta pressão e detergente neutro; 

 Certifique-se que o equipamento está aterrado corretamente conforme valores das normas vigentes, 
nunca ligue um equipamento sem que o cabo de aterramento esteja conectado. 

 Certifique-se que o ventilador está jogando o ar para cima. 

   ATENÇÃO   

 Dimensione o disjuntor e cabos de alimentação em função da corrente elétrica máxima do equipamento. 

 Em paradas de manutenção sempre faça o controle de fontes de energia, evite acidentes. 

 Reaperte os terminais e conexões elétricas periodicamente para evitar pontos de mau contato no painel 
elétrico do equipamento.  

 Antes de ligar o equipamento, verifique a tensão e a correta sequência das fases  - R, S, T; 

 Instale o equipamento sobre uma superfície plana e firme; 

 Verifique a correta interligação hidráulica de entrada e saída; 

ATENÇÃO: 
 

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO 

Cuidado: Para reduzir o risco de choque 
elétrico, a instalação deve ser feita por 

técnicos qualificados. 
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13.2. Limites e exclusões........................................................................................................................... 33 

1- INTRODUÇÃO 

 

 Parabéns, você acaba de adquirir um equipamento Resfriador de Água serie FCQ 

fabricado pela Körper Equipamentos Industriais. 

 A Körper Equipamentos Industriais tem a experiência de quase 30 anos no mercado 

fabricando equipamentos de refrigeração e resfriamento de água industrial, atendendo 

com excelência nossos clientes e parceiros.  

 Esse manual foi desenvolvido com informações imprescindíveis para o bom 

funcionamento do equipamento. Siga rigorosamente as informações aqui contidas para 

que o equipamento tenha maior durabilidade e não apresente problemas por desgaste 

precoce.  

 Contamos com um corpo técnico preparado para melhor atender nossos clientes em 

casos de dúvidas, problemas ou necessidade de peças para os equipamentos. Havendo 

qualquer problema com o equipamento entre em contato com a assistência técnica 

Körper Equipamentos Industriais que estaremos sempre prontos para atendê-lo. 

 Sempre leia esse manual antes de realizar qualquer operação que envolva seu 

equipamento resfriador de água série FCQ. Isso garantirá a integridade de 

equipamento,  atendendo todas as suas expectativas. 
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2- TRANSPORTE: 

 

 Nota: Não nos responsabilizamos por possíveis avarias no equipamento após a 

coleta do mesmo na KÖRPER. Caso note a existência de avarias, entrar em contato com a 

transportadora antes de retirar o equipamento do caminhão.  

 

2.1. Resfriador Série FCQ modelo 90, entregue totalmente montado. 

 
 

 O resfriador deve ser transportado sempre na posição vertical. Para içá-lo, 

tanto para descarregar como para carregar, usar uma empilhadeira ou paleteira  

apoiando apenas a parte inferior central da embalagem, evitando que a mesma possa 

tombar. 

 

Nota: Não utilizar qualquer outro ponto de apoio do equipamento para transporte. 

 

                             
  Figura 1 - Transporte     Figura 2 – Transporte 

 
2.2. Resfriador Série FCQ entregue desmontado: 

 

 Sistema de serpentina: 
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 A serpentina do equipamento é transportada em caixa de madeira fechada 

protegendo-a de pequenos impactos normais durante o transporte. Para transporte, 

carregamento e içamento da embalagem utilize a parte inferior da embalagem. 

 Para içamento da serpentina e retirada da embalagem, primeiramente retire o 

revestimento em madeira, tomando cuidado para não atingir os tubos na retirada da 

embalagem. Depois utilize a furação da gaiola para içar a serpentina ou em alguns 

casos utilize o apoio para empilhadeira na parte inferior da gaiola. 

Nota: A serpentina deverá ser transportada cuidadosamente e somente na 

posição horizontal. Impactos podem causar deformações nos tubos e no sistema 

comprometendo a montagem e / ou eficiência do equipamento. 

Nunca utilize os tubos da serpentina como apoio para transporte ou montagem. Os 

mesmos são frágeis e impactos diretos podem deforma-los com facilidade. Nunca 

apoie outra carga sobre a embalagem. 

       

 Carenagem 

 As laterais do equipamento (carenagens) deverão ser transportadas na posição 

horizontal, encaixadas uma dentro da outra e envolvidas por uma estrutura de 

madeira formando assim um conjunto de maior rigidez. Utilize a parte inferior da 

embalagem como ponto de apoio. Não transportá-las verticalmente. 

 Reservatório 
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O reservatório deverá ser dividido em duas partes, que deverão ser encostadas 

uma na outra pela parte inferior. Uma estrutura de madeira servirá de proteção e base 

de travamento para as duas partes. 

 Conjunto motor e hélice  

 

 O conjunto motor / hélice deve ser transportado pela parte inferior da 

embalagem evitando batidas. Nunca utilizar a hélice como apoio.    

 

 Sistema de distribuição de água 

 

 O conjunto do sistema de distribuição de água de recirculação, parafusos, 

porcas, arruelas e guarnições são enviados em uma única embalagem. Atenção: 

desembale este volume com atenção e cuidado, pois há peças pequenas que 

poderão extraviar facilmente. Aconselhamos utilizar um espaço livre e limpo para a 

separação destes componentes. 

 

3- ARMAZENAGEM 

 

 A armazenagem do equipamento deve seguir alguns procedimentos para que sua 

integridade ou de outras partes soltas seja mantida. 

3.1. Resfriador Série FCQ armazenado montado: 

Pode ser armazenado em locais protegidos ou não, porém, sempre na posição 

vertical e com o motor protegido de ações do tempo. 

Se a armazenagem for por tempo prolongado, é conveniente girar o eixo do motor 

com frequência evitando que marque a pista do rolamento ou que o eixo trave. 

3.2. Resfriador Série FCQ armazenado desmontado: 

Partes das carenagens encaixadas uma dentro da outra e mantidas na posição 

horizontal. 

Reservatório desembalado na posição horizontal, se embalado na posição vertical. 

No armazenamento, mantenha sempre o motor protegido contra intempéries, devido o 

mesmo não estar em trabalho, é possível que entre agua por condensação ou pela falta de 

mailto:vendas@korper.com.br
http://www.korper.com.br/


 

 

MT-FCQ-R1 8 

 

KÖRPER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. 
Rua: José Capretz, 301- Pq. Industrial Fazgran. 

Jundiaí - SP. CEP 13213-095. 

Telefax: (55-11) 4525 2122. 

vendas@korper.com.br 0www.korper.com.br  

 

centrifugação que é feita com a rotação do eixo, equipamentos armazenados ao tempo 

devem ter uma proteção no motor para que não perca a garantia do mesmo. 

Bomba centrífuga de livre-circulação apoiada sobre a base. 

Serpentina sempre na posição horizontal. Não apoiar outros componentes na parte 

superior e não retirar o revestimento de madeira, pois trata-se de uma parte bastante frágil 

do equipamento. 

4- MONTAGEM DO EQUIPAMENTO: 
 

 Para montagem do equipamento adquirido, proceda conforme abaixo. 

 

 Existem dois tipos de reservatório: reservatório único e reservatórios desmontados.  

 

4.1. Reservatório único 

Nos resfriadores até o modelo 550, o reservatório já é enviado montado, sem 

necessidade de laminação da fibra. Ao iniciar a montagem do equipamento apoie o 

reservatório sobre a base de alvenaria ou metálica, que deve estar nivelada e sem 

imperfeições que possam deformar a bacia quando houver água. Essas deformações 

podem causar trincas e vazamentos no reservatório que comprometerão o processo, 

inclusive causando desperdício de água. 

4.2. Reservatório desmontado 

A partir do modelo 690, o reservatório do equipamento é enviado desmontado, 

devendo ser montado sobre a base de instalação. 

Para montagem do reservatório apoie o mesmo sobre a base de alvenaria ou 

metálica, que deve ser plana e sem imperfeições. Junte as partes de forma que se 

encaixem perfeitamente e aperte os parafusos nas laterais. 

Após as partes colocadas em posição correta, inicie o processo de laminação 

da fibra do reservatório, garantindo que não haja vazamentos. Faça o teste de 

vedação e evite movimentar a peça após esta ser emendada evitando a quebra ou 

trinca da laminação. 
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4.3. Suportes metálicos 

Após a montagem do reservatório do equipamento será necessário montar os 

suportes metálicos que dão suporte a serpentina. 

Inicie montando os suportes que vão sobre a aba do reservatório, parafusando-

os e fazendo a vedação dos parafusos para evitar vazamentos no local. 

Apoie os suportes metálicos responsáveis pelo apoio da serpentina no interior 

do reservatório. Garanta que a superfície esteja nivelada, assim garantirá também o 

nivelamento da serpentina.  

4.4. Serpentina 

Abra a embalagem da serpentina e visualize os furos de sustentação ou o 

ponto de apoio para empilhadeira na sua parte inferior. 

Utilize uma cinta de carga ou corda para içar pelos furos ou uma empilhadeira 

para içar a serpentina pela parte inferior. Utilize cordas para estabilizar o conjunto. 

Apoie a serpentina sobre os suportes de sustentação de modo que entre em 

contato somente com o suporte de aço galvanizado.  Para finalizar, aperte todos os 

suportes de sustentação, mantendo o conjunto fixo e seguro.  

Nota: Nunca use os tubos da serpentina como apoio ou ponto de amarração, 

isso pode causar danos irreparáveis e perda instantânea da garantia do equipamento. 

4.5. Sistema de distribuição de água 

Para iniciar o processo de montagem do sistema de distribuição de água 

prenda o tubo central na lateral do equipamento (entrada de água do processo) e do 

outro lado acomode-o no espaço disponibilizado na fibra. Conecte os tubos ramais 

rosqueados no tubo central com os orifícios voltados para baixo. 

Coloque os bicos aspersores em todos os orifícios, tendo cuidado para que não 

se quebrem no momento da fixação. Prenda o sistema de distribuição de água nos 

perfis UDC que estão posicionados acima dele a fim de sustentar o sistema 

eliminador de gotas. 
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4.6. Sistema eliminador de gotas. 

Esse sistema auxilia na redução do volume de água sugado pelo ventilador do 

equipamento (arraste). 

O sistema eliminador de gotas deve ser colocado sobre os perfis UDC, acima 

do sistema de distribuição de água. Monte uma camada e fixe corretamente todas as 

partes. Certifique se não existem partes desencaixadas. 

4.7. Montagem das carenagens laterais 

 

As carenagens laterais são divididas em quatro partes. 

Inicialmente serão montadas apenas três laterais deixando a ultima parte 

(fechamento) para o final da montagem do equipamento. 

Instale uma carenagem lateral por vez, observando que cada carenagem 

contem laterais adjacentes demarcadas. 

Na junção entre as carenagens laterais deverá ser utilizada a massa de 

vedação que é fornecida pela Körper junto à embalagem do sistema. 

 
4.7.1 Montagem da quarta carenagem lateral.                          

 

 Monte a última carenagem lateral, fechando-a completamente e 
utilizando massa de vedação. 

 

 Na lateral da carenagem existem dois orifícios destinados à passagem 

dos tubos de entrada e saída de água da serpentina. Após a instalação da carenagem 

é necessário fazer a vedação ao redor dos tubos, utilizando uma tampa de borracha 

fornecida pela Körper, utilizando silicone para fixá-la. Esse procedimento evita a 

entrada de agentes contaminantes na tubulação antes do início da operação do 

resfriador. 

 

4.8. Fixação dos flanges dos tubos da serpentina. 
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Para a fixação dos flanges, passe em volta das roscas várias camadas de 

teflon. Isso servirá para fixar o flange do tubo e não deixa-lo solto. O flange deve ser 

nivelado para quando fixada a tubulação de água não haver problemas e vazamentos. 

Aperte bem o flange.  

4.9. Montagem do Conjunto Motor / Ventilador:  

Em todos os modelos o conjunto moto ventilador é enviado montado (suporte, 

motor e hélice). 

Para os modelos a partir de 460 monte a coifa no solo, vede e fixe-a, e só 

depois coloque o motor na parte superior da coifa. Fixe-o, deixando todo o conjunto 

travado. 

Após a montagem do conjunto moto ventilador na coifa, todo o conjunto deverá 

ser içado para a instalação na parte superior dos painéis, utilizando o olhal do motor 

como ponto para suspensão do conjunto. 

Nota: Ao descer o conjunto, observe que antes mesmo do suporte apoiar-se na 

aba, a hélice deverá passar sem que as pás encostem na ''boca" de descarga do 

equipamento, evitando quebra ou desalinhamento das pás da hélice. 

Após posicionar o conjunto (antes de apertar os parafusos), certifique-se de 

que a hélice possa girar livremente e que a distância da ponta das pás da  hélice  seja 

uniforme em todo o perímetro do equipamento. Com a hélice centralizada aperte os 

parafusos. Verifique o nivelamento usando como referência o motor elétrico. 

4.10. Venezianas 

Nesse modelo de equipamento as venezianas são integradas as carenagens 

laterais. Existe uma veneziana móvel fixada por porcas tipo borboleta para que 

possam ser feitas manutenções na bacia da torre ou limpeza da água.  
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Ilustração de um Resfriador Série FCQ completamente montado. 
 

 
   ITEM DESCRIÇÃO .  

1- Porta de inspeção e manutenção; 

2- Tubo de entrada de água quente do processo; 

3- Tubo de saída de água resfriada para o processo; 

4- Venezianas; 

5- Conjunto moto – ventilador; 

6- Bomba de recirculação de água. 

 

4.11. Resfriadores série FCQ adquiridos sem reservatório. 

 
É possível adquirir o resfriador sem o reservatório de fibra, quando existir um 

tanque em alvenaria ou metálico já alocado em fabrica que tenha estrutura para 

suportar o equipamento. Para esse tipo de aplicação verifique com seu consultor 

Körper Equipamentos Industriais LTDA os itens necessários e medidas para a correta 

instalação do equipamento. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Caso adquira um equipamento sem bacia siga os passo a abaixo: 

Verifique o nível da base de assentamento. 

Fixe o resfriador na base, que poderá ser em alvenaria ou estrutura metálica, 

introduzindo o chumbador nos "suportes metálicos de suportação" do equipamento. O 

furo da fibra deverá ser feito no local, evitando-se erros de marcação. Utilize 

chumbadores Ø 1/2”, galvanizados ou inoxidáveis. 

Os demais itens devem proceder conforme orientações de montagem normais 

contidos nesse manual. 

5- INSTALAÇÃO 

 

 Para a correta instalação do seu equipamento, siga as instruções abaixo. Em caso de 
dúvidas entre em contato com a assistência técnica Körper Equipamentos Industriais LTDA. 

 

5.1. Interligação hidráulica 

 
Faça a interligação hidráulica observando os tubos de entrada de água quente 

(superior) e saída de água fria (inferior). Interligue também a boia e o dreno. 

Nota: Utilize tubos com dimensões normalizadas para evitar vazamentos.  

Os tubos de entrada e saída de água da rede hidráulica deverão estar 

"ancorados" através de suportes independentes do resfriador série FCQ. O resfriador 

série FCQ deverá ficar completamente livre sem qualquer carga de peso adicional 

externo. A não observação destes cuidados poderá acarretar trincas ou quebra de 

componentes internos do resfriador. 

5.2. Interligação Elétrica. 
 

Os padrões de fornecimento Körper são trifásicos, podendo ser 220/380 Vac ou 

220/380/440/760 V (conforme proposta comercial). 

Faça às interligações elétricas dos motores observando a numeração da fiação 

conforme a placa do motor.  
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Utilize um painel elétrico conforme normas vigentes para acionamento do 

motor. A falta de proteção adequada e dimensionamento correto causa danos ao 

motor e perda da garantia do mesmo. 

Nota: verifique a tensão de trabalho à qual o motor será alimentado e conecte 

os cabos conforme orientação na placa do motor utilizando prensa cabo. Nunca deixe 

o orifício de entrada do cabo com folga ou qualquer abertura que permita a entrada de 

água; tal erro de instalação causa perda imediata da garantia do produto. 

Todos componentes elétricos são opcionais e podem ser adquiridos com um 

consultor Körper Equipamentos Industriais LTDA. 

6- CUIDADOS ANTES DA PARTIDA: 

 

 Abaixo temos alguns itens importantes a serem observados antes de partir o 
equipamento: 

 Verifique se o reservatório do resfriador está limpo, livre de sujeiras que 

eventualmente se acumularam durante o transporte e montagem. 

 Verifique se a hélice do ventilador está girando livremente sem tocar em 

qualquer parte do resfriador. 

 No sistema de distribuição, verifique se os bicos estão instalados para baixo e 

devidamente desobstruídos. 

 Encha de água a rede hidráulica, preferencialmente pelo ponto mais baixo da 

tubulação. 

 Encha o reservatório do resfriador. 

 Regule a boia se necessário (nível de água da bacia). 

7- OPERAÇÃO: 

7.1. Hidráulica  

 Ligue a bomba hidráulica do processo (não fornecida com o resfriador)  de  

preferência com o registro na saída da bomba (ou na entrada do resfriador) 

parcialmente fechado. 
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 Meça a corrente consumida pela bomba e confira com a placa da mesma. 

 Certifique-se que não haja ar na tubulação. 

 Faça uma pré-regulagem de vazão observando a pressão de descarga da 

bomba. 

 Observe que aumentando a vazão de água (abrindo o registro) a corrente 

absorvida aumenta. 

 Na ocasião da partida do equipamento, tenha em mãos a curva característica 

de desempenho da bomba, com a qual se poderá estimar a vazão de água 

observando a pressão e corrente absorvida. 

 Verifique na árvore de distribuição se os bicos aspersores estão pulverizando a 

água de maneira uniforme, sobre toda a área do enchimento. 

 A velocidade da água que é pulverizada pelos bicos não deve ser elevada. Se 

isso ocorrer, o arraste de água será aumentado. 

7.2. Elétrica 

 Observe o sentido de rotação do ventilador. O sentido do ar deve ser de baixo 

para cima. Para inverter a rotação, se necessário, basta inverter uma das fases 

do motor em casos de motores trifásicos.  

 Verifique se a corrente consumida é compatível com a corrente nominal de 

placa do motor do ventilador. Caso a corrente esteja acima de 15% de 

tolerância, acione a assistência técnica Körper Equipamentos Industriais. 

 Observe se há vibração na torre. Caso haja, desligue o ventilador e faça o 

balanceamento da hélice. 

Cuidado: desligue sempre o ventilador antes de qualquer manuseio. 

 
 

mailto:vendas@korper.com.br
http://www.korper.com.br/


 

 

MT-FCQ-R1 16 

 

KÖRPER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. 
Rua: José Capretz, 301- Pq. Industrial Fazgran. 

Jundiaí - SP. CEP 13213-095. 

Telefax: (55-11) 4525 2122. 

vendas@korper.com.br 0www.korper.com.br  

 

 

 

 Observe o nivelamento da bomba de recirculação e das tubulações. 

 Faça os ajustes necessários com mantas de neoprene flexível ou na base. 

 Ligue a bomba e confira o sentido de rotação, comparando a corrente 

consumida da bomba com a corrente nominal da placa. 

 Verifique o orifício calibrado interno no recalque da bomba se está na posição 

correta ou ajuste a vazão através de registros nos modelos maiores. 

 Verifique após a partida o nível de água da torre. Haverá novo ponto de 

equilíbrio. Faça a regulagem da boia, se necessário, para que não haja perda 

de água com a parada do equipamento. 

8- MANUTENÇÃO: 

 
A manutenção preventiva garantirá o perfeito desempenho do equipamento. 

Monte um plano de manutenção periódico de acordo com a agressividade do 

ambiente ao qual o equipamento está exposto. Abaixo temos alguns itens a serem 

observados nas manutenções periódicas. 

 

 Verifique sempre a tela do filtro na saída do reservatório mantendo-a sempre 

limpa. 

 Conforme as condições da água do circuito faça pelo menos uma limpeza no 

enchimento da torre a cada 6 meses. 

 Verifique sempre o balanceamento do conjunto. Vibrações causadas por 

desbalanceamento do ventilador podem causar sérios danos ao equipamento. 

 Certifique-se que os orifícios dos bicos aspersores estejam sempre limpos e 

desobstruídos. Orifícios obstruídos fazem com que haja excesso de respingos 

para fora do equipamento e a má distribuição de água no resfriador, o que 

implicará em perda da capacidade. 
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 Importante: Quando usar desincrustantes para limpeza do circuito hidráulico, 

não retorne a água para o resfriador, pois as placas das incrustações se 

depositarão no reservatório do equipamento ou poderão obstruir seus tubos 

pulverizadores. Use para isso um reservatório auxiliar. 

 Limpeza das carenagens: Utilize apenas água e detergente neutro. É 

conveniente, pelo menos a cada ano, a aplicação de uma camada de protetor à 

base de silicone. 

 Limpe constantemente o reservatório drenando a água totalmente, pois é um 

local de acúmulo natural de impurezas. 

 Garanta que as pás do ventilador estejam sempre limpas. Acúmulo de 

impureza causa desbalanceamento. 

8.1. Motor elétrico 

 Inspeção geral: 

 Inspecionar o motor periodicamente 

 Manter o motor limpo e assegurar que circule a corrente de ar produzida 

pelo ventilador. 

 Verificar o estado dos retentores ou anel O’ Ring e troca-los se for preciso. 

 Verificar o estado das ligações assim como o estado dos parafusos de 

sustentação. 

 Verificar o estado dos rolamentos observando: aparecimento de ruído forte, 

vibrações, temperatura dos rolamentos e condições da graxa. 

 Quando for detectada uma mudança nas condições de trabalho normais, 

verificar o motor, inspecionando as partes necessárias e substituindo-as, se 

necessário. 

 A frequência com que devem ser feitas as inspeções dependerão do tipo de 

motor e a agressividade do local de aplicação. 
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 Lubrificação: observe os intervalos de lubrificação dos rolamentos. Isto é 

vital para o bom funcionamento do motor. 

8.1.1 Motores sem graxeira: 

Os motores até a carcaça 200 normalmente são sem graxeira. Nestes casos a 

relubrificação deverá ser efetuada conforme plano de manutenção preventiva, 

observando os seguintes aspectos: 

 Desmontar cuidadosamente os motores 

 Retirar toda a graxa 

 Lavar o rolamento com querosene ou diesel 

 Relubrificar o rolamento imediatamente. 

8.1.2 Motores com graxeira: 

 É aconselhável fazer a lubrificação durante o funcionamento do motor, de 

modo a permitir a renovação da graxa no alojamento do rolamento. Se isto 

não for possível devido à presença de peças girantes perto da graxeira 

(polias, luvas, etc.) que podem por em risco a integridade física do 

operador, proceda da seguinte maneira: 

 Limpar as proximidades do orifício da graxeira 

 Injetar aproximadamente metade da quantidade total estimada de graxa e 

colocar o motor para girar durante aproximadamente 1 minuto a plena 

rotação; desligar o motor e injetar o restante da graxa. 

 A injeção de toda a graxa com o motor parado pode levar a penetração de 

parte do lubrificante no interior do motor através da vedação interna da 

caixa do rolamento. 

 Para a lubrificação use exclusivamente pistola engraxadeira manual. 

 Tabela de lubrificação: 
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Carcaça Tipo Qte. Graxa (g) 1500  rpm 1000  rpm 500 – 900 rpm 

Intervalos de lubrificação, em horas ( Rolamentos de esferas ) 

160-180 10 10900 12700 14400 

200 15 10300 12400 14300 

225 30 4700 5700 6500 

250 30 4700 5700 6500 

280 30 4700 5700 6500 

Intervalos de lubrificação , em horas ( Rolamentos de rolos ) 

200 15 8300 9600 10700 

225 30 3600 4400 5000 

250 30 4700 5700 6500 

280 30 4700 5700 6500 

 

 

8.2 Bomba de recirculação 

Fique atento às vibrações ou ruídos. 

Os cuidados com o motor deverão ser os mesmos vistos no capítulo anterior. 

Falta de água causa cavitação e aquecimento da bomba, verifique 

periodicamente o nível de água no reservatório do resfriador e certifique-se que a 

tubulação não esta entupida. 

8.3 Serpentina 

Faça limpeza mecânica da serpentina com sistema de pressão independente 

(lavadora de alta pressão). 

Para limpeza interna da serpentina use apenas detergentes específicos para 

essa aplicação. 

Na base inferior dos coletores dos tubos de aço inoxidável/ aço galvanizado / 

cobre há um parafuso que deve ser retirado para drenagem completa do circuito. 
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Após recolocação verifique se não há vazamentos. 

Tome cuidados especiais com a serpentina para evitar deformações dos tubos 

(batida, por exemplo). 

9- ÁGUA: CARACTERISTICAS E RECOMENDAÇÕES 

9.1. Consumo: 

O Resfriador precisa consumir água (evaporar) para resfriar a água de 

recirculação e resfriar o líquido no interior da serpentina. 

Perdas por evaporação: Pe (%) (Circuito externo) 

Pe (%) = 0,16  x  Diferencial de temperatura 

Pe = Perda em porcentagem da vazão total. 

Diferencial de temp. = (Temp. ent. Água) - (Temp. Saída água) 

Exemplo: 

Vazão 20m3/h = 20.000 L / h 

Temp. ent. Água = 35º C 

Temp. saída água = 30º C 

Diferencial = 35º C - 30º C = 5º C 

Pe = 0,16 x 5 = 0,8 (%) 

Perda por evaporação = (0,8 x 20.000) / 100 = 160 L / h 

Perdas por arraste: Pa (%) ( Circuito externo) 

Devem ser consideradas aproximadamente 0,1% da vazão de recirculação. 

O cálculo é como exemplo anterior. 
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9.2. Qualidade de água 

 

A tabela abaixo define os limites máximos de impurezas permitidos na água para 

que não haja danos sérios ao equipamento. Siga as recomendações de manutenção 

para manter a água em condições de uso. 

 

ÁGUA DE RECIRCULAÇÃO   

        

Parâmetros Unidade 
Faixa de Controle   

Inferior Superior   

pH -  7,0 9,0   

Condutividade (μS/cm) 300,0 1.500,0   

Ciclo de Concentração -  3,0 6,0   

Dureza Total (ppm CaCo3) 100,0 400,0   

Alcalinidade Total (ppm CaCo3) 100,0 400,0   

Sílica (ppm SiO2) 15,0 150,0   

Cloretos (ppm CI
-
) 75,0 350,0   

Ferro (ppm Fe) 0,0 3,0   

   

Água de processo (que circula dentro da serpentina): É recomendado que o 
padrão dessa água seja estabelecido pelo fabricante do equipamento a ser resfriado.   
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9.3 Tratamento de água: 

 

Estas considerações referem-se à água de recirculação (externa a          

serpentina) 

OBS.: O líquido do circuito interno da serpentina terá ou não tratamento                              

conforme as necessidades do processo. 

Nota: Consulte um profissional ou empresa especializada. 

Os sistemas de resfriamento de água que se utiliza de resfriadores 

evaporativos, tem como característica principal a evaporação parcial da própria água 

de recirculação. Tal fenômeno faz com que aumente a          concentração dos sais 

dissolvidos na água que, aliada a outros fatores,          provocam incrustações e 

corrosão de diversos componentes da instalação. 

Evidentemente o processo é mais complexo devido aos sistemas de 

resfriamento abertos criarem um meio bastante propício à proliferação de bactérias e 

algas que comprometem bastante a qualidade da água e variam          conforme as 

condições do processo e local de funcionamento. 

A alcalinidade da água é sempre um fator indesejável quando há preocupações 

com incrustações. Sua origem é consequência da fonte utilizada para o 

abastecimento e também resultante do próprio processo o que torna imprescindível 

seu controle. 

As incrustações prejudicam a troca de calor, baixam a eficiência do processo e 

colocam em risco diversos componentes do conjunto. O princípio do tratamento 

consiste em manter a água de recirculação dentro dos parâmetros apontados nas 

tabelas anteriores. 

 

 

mailto:vendas@korper.com.br
http://www.korper.com.br/


 

 

MT-FCQ-R1 23 

 

KÖRPER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. 
Rua: José Capretz, 301- Pq. Industrial Fazgran. 

Jundiaí - SP. CEP 13213-095. 

Telefax: (55-11) 4525 2122. 

vendas@korper.com.br 0www.korper.com.br  

 

 

 

10- PROBLEMAS E SOLUÇÕES: 
 

PROBLEMA CAUSA CORREÇÃO 

 
 
 
 
Alta temperatura na saída de 
água 

1)Excesso de água  
2)Fluxo de ar de cima para     
baixo 
3)Recirculação de ar de     
descarga do resfriador.                                            
4)Bloqueio do enchimento 
5)Distribuição irregular de água 
na saída do enchimento 
6)Porta de inspeção aberta 
7) Má distribuição de água     
sobre o enchimento 

1) Reduzir a vazão ao valor nominal 
2) Inverter rotação do motor     do 
ventilador 
3) Executar uma saída     independente 
de ar para fora do ambiente. 
4) Limpeza do enchimento 
5) Limpeza do enchimento  
6) Fechar porta de inspeção 
7) Limpar os bicos de aspersão 

 
 
Queda do volume de água de 
recirculação 

1)Entupimento dos bicos 
aspersores 
2)Entupimento na tela de      
saída de água fria 
3)Nível de água do reservatório 
baixo 
4)Bomba hidráulica inadequada 
5) Ar na tubulação do sistema  

1) Limpeza e desobstrução dos bicos                                     
2) Limpeza e desobstrução da tela 
3) Inspecione a bóia de     alimentação 
(falta d'água) 
4) Troque a bomba 
5) Faça purga 

Equipamento com vibração 1) Pá da Hélice danificada 
2) Hélice desbalanceada 
3) Hélice raspando na coifa 
4) Pás com ângulo 

diferentes 

1) Substitua a pá 
2) Balanceie a hélice 
3) Centralize o ventilador 
4) Ajuste os ângulos das pás 

Excesso de água jogada para 
fora do ventilador 

1) Vazão de ar excessiva 
2) Bicos obstruídos 
3) Nível de água do 

reservatório muito alto 
4) Eliminador de gotas fora 

de posição 

1) Ajuste o ângulo da pás 
2) Limpe o sistema de distribuição 
3) Verifique a boia mecânica 
4) Reposicione o eliminador de 

gotas 

Excesso de agua jogado para 
fora das venezianas 

1) Sentido de rotação do 
ventilador invertido 

2) Venezianas quebradas 
3) Nível alto no reservatório 

1) Inverta o sentido de rotação do 
ventilador 

2) Faça o reparo nas venezianas 
3) Verifique a boia mecânica. 
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11-  Manutenção em Sistemas de Polia e Correia 

Substituição de Polias em “V”: 

Para a substituição da polia primeiramente deve ser feita a verificação do 

dimensionamento do canal, com auxílio de um gabarito contendo ângulos dos canais 

verifique qual o ângulo da polia, depois também é importante levar em consideração o 

diâmetro total da polia e do eixo para especificar a polia que será adquirida. 

 
Exemplo de Gabarito 

Cuidados com polia em “V” 

Para que as polias funcionem adequadamente, é necessário atentar-se aos 

seguintes sintomas: 

Verificar se elas não apresentam desgastes nos canais; 

Verificar se elas não apresentam as bordas trincadas, amassadas, oxidadas ou 

com porosidade; 

Verificar se elas apresentam os canais livres de graxa, óleo ou tinta e 

corretamente dimensionados para receber as correias. 

Verificar se elas estão corretamente balanceadas, certifique-se que elas não 

estejam torcidas ou tortas. 

Observe a ilustração seguinte, à esquerda, temos uma correia corretamente 

assentada no canal da polia. Note que a correia não ultrapassa a linha do 
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diâmetro externo da polia nem toca no fundo do canal. À direita, por causa do 

desgaste sofrido pelo canal, a correia assenta-se no fundo. Nesse último caso, 

a polia deverá ser substituída para que a correia não venha a sofrer desgastes 

prematuros. 

 

         Correto                   Errado 

Fazendo o alinhamento de polias 

Além dos cuidados citados anteriormente, as polias em “V” exigem 

alinhamento. Polias desalinhadas danificam rapidamente as correias e forçam 

os eixos aumentando o desgaste dos mancais e dos próprios eixos. 

É recomendável, para fazer um bom alinhamento, usar uma régua paralela e 

nível, faça-os tocar toda a superfície lateral das polias nos ângulos de 0°, 90°, 

180° e 270°, assim é possível garantir que a polia não está torta ou torcida, e, 

também é possível manter a correia nivelada sem que haja desgaste nas 

bordas, apoie a régua conforme mostra a figura, depois posicione o nível sobre 

a régua para garantir que o conjunto está nivelado, daí gire as polias nos 

ângulos mencionados acima para garantir que o conjunto esteja totalmente 

alinhado. 

 

Correias em “V” 

As correias em “V” têm seus perfis padronizados com as respectivas 

dimensões da figura abaixo, veja qual se encaixa na polia, depois, verifique o 

diâmetro total da correia para fazer a substituição da mesma. 
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Instalação de correias 

Para colocar uma correia vinculando uma polia fixa a uma polia móvel, deve-se 

recuar a polia móvel aproximando-a da fixa. Esse procedimento facilitará a 

colocação da correia sem perigos de danificá-la. 

Não se recomenda colocar correias forçando-as contra a lateral da polia ou 

usar qualquer tipo de ferramenta para forçá-la a entrar nos canais da polia. 

Esses procedimentos podem causar o rompimento das lonas e cordonéis das 

correias. 

Após montar as correias nos respectivos canais das polias, e, antes de 

tensioná-las, deve-se girá-las manualmente para que seus lados frouxos 

fiquem sempre para cima ou para baixo, pois se estiverem em lados opostos o 

tensionamento posterior não será uniforme. 

 

Tensionamento de correias 

O tensionamento de correias exige a verificação dos seguintes parâmetros: 

Tensão ideal: deve ser a mais baixa possível, sem que ocorra deslizamento, 

mesmo com picos de carga; 

Tensão baixa: provoca deslizamento e, consequentemente, produção de calor 

excessivo nas correias, ocasionando danos prematuros; 
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Tensão alta: reduz a vida útil das correias e dos rolamentos dos eixos das 

polias. 

Na prática, para verificar se uma correia está corretamente tensionada, bastará 

empurrá-la com o polegar, de modo tal que ela se flexione aproximadamente 

entre 10 mm e 20 mm conforme ilustrado a seguir. 

 

Manutenção em correias em “V” 

A primeira recomendação para a manutenção das correias em “V” é mantê- las 

sempre limpas. Além disso, devem ser observados os seguintes requisitos: 

Nas primeiras 50 horas de serviço, verificar constantemente a tensão e ajustá-

la, se necessário, pois nesse período as correias sofrem maiores esticamentos. 

Nas revisões de 100 horas, verificar a tensão, o desgaste que elas sofreram e o 

desgaste das polias. 

Se uma correia do jogo romper, é preferível trabalhar com uma correia a menos 

do que trocá-la por outra, até que se possa trocar todo o jogo. Não é 

aconselhável usar correias novas junto às velhas. As velhas, por estarem 

lasseadas, sobrecarregam as novas. 

Jogos de correias deverão ser montados com correias de uma mesma marca. 

Esse cuidado é necessário porque correias de marcas diferentes apresentam 

desempenhos diferentes, variando de fabricante para fabricante. 

Tomar cuidado para que o protetor das correias nunca seja removido enquanto 

a máquina estiver em operação. 
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Nunca tentar remendar uma correia em “V” estragada, a mesma deve ser 

descartada. 

 

Cuidados com Mancais. 

Mancal é um suporte de apoio de eixos e rolamentos que são elementos 

girantes do equipamento, os mancais devem ser sempre observados para que 

estejam em perfeito funcionamento evitando aquecimento e desgaste 

prematuro dos rolamentos. 

Para verificar as condições do rolamento, pode-se utilizar o tato e a audição. 

Para checar o processo de giro, faz-se girar o rolamento, lentamente, com a 

mão. Esse procedimento permitirá constatar se o movimento é produzido com 

esforço ou não, e se ele ocorre de modo uniforme ou desigual. Na verificação 

pela audição, faz-se funcionar o rolamento com um número de rotações 

reduzido. Se o operador ouvir um som raspante, como um zumbido, é porque 

as pistas do rolamento estão sujas; se o som ouvido for estrepitoso, a pista 

apresenta danos ou descascamento; se o som ouvido for metálico, é sinal de 

pequena folga ou falta de lubrificação. A verificação pelo ouvido pode ser 

melhorada colocando-se um bastão ou uma chave de fenda contra o 

alojamento onde se encontra o rolamento. Encostando o ouvido na 

extremidade livre do bastão ou no cabo da chave de fenda, ou ainda utilizando 

um estetoscópio eletrônico, os tipos de sonoridade poderão ser detectados 

facilmente. 

 

Além dos ruídos, outro fator a ser observado nos rolamentos é a temperatura. A 

temperatura pode ser verificada por meio de termômetros digitais, sensíveis 

aos raios infravermelhos. Outra maneira de verificar a temperatura de um 

mailto:vendas@korper.com.br
http://www.korper.com.br/


 

 

MT-FCQ-R1 29 

 

KÖRPER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. 
Rua: José Capretz, 301- Pq. Industrial Fazgran. 

Jundiaí - SP. CEP 13213-095. 

Telefax: (55-11) 4525 2122. 

vendas@korper.com.br 0www.korper.com.br  

 

rolamento é aplicar giz sensitivo ou, simplesmente, colocar a mão no 

alojamento do rolamento. 

 

Detecção de problemas em Mancais 

Os dois principais indicadores de problemas com rolamentos são excesso de 

vibração e de temperatura. 

Vibrações de rolamentos 

As duas formas mais simples e menos precisas de detectar vibrações dos 

rolamentos é a chave de fenda e o estetoscópio. Com eles, o técnico 

responsável é capaz de realizar uma análise qualitativa do ruído do 

equipamento em operação e analisar a necessidade de intervenção nesse 

dispositivo ou não, porém não há nenhum valor numérico que atue como 

indicador para prever o estado do dispositivo. Nesse sentido, existem 

medidores de vibração que podem detectar com precisão se os níveis de 

vibração do equipamento são ou não aceitáveis. A utilização de instrumentos 

que gerem indicadores numéricos é uma forma fundamental de monitoração 

para o emprego de um plano de manutenção preventiva. Em caso de vibrações 

excessivas, torna-se necessário realizar um balanceamento do mancal. 

Balanceamento do mancal 

Caso haja um desbalanceamento do mancal, é calculada a massa de 

contrapeso que deve ser inserida e sua posição angular. 

Temperatura elevada 

Alta temperatura do rolamento também é um indicador de problemas, como 

lubrificação deficiente ou em excesso, presença de sujeiras, excesso de carga, 
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folga interna muito pequena, início de desgastes, excesso de pressão nos 

retentores, calor proveniente de fonte externa, entre outros. A temperatura 

pode ser determinada por modernos termômetros digitais ou por giz sensitivo. 

A temperatura recomendada de trabalho dos mancais deve ser entre 40 e 70 

°C. Se estiver maior que isso, pare o sistema e verifique as causas do 

sobreaquecimento. 

Lubrificação dos mancais 

Mantenha os mancais sempre lubrificados e limpos, isso evita desgaste 

precoce, e previne aquecimentos e desbalanceamentos. A lubrificação deve ser 

periódica e feita por profissionais habilitados e capacitados. Excesso de graxa é 

prejudicial ao conjunto, assim, a cada lubrificação verifique a necessidade de 

quantidade de graxa a ser colocada de acordo com o tipo de rolamento; 

Alinhamento de Mancais 

Verifique o alinhamento dos mancais periodicamente, analise se os parafusos 

de fixação estão bem apertados, analise se o eixo está nivelado, isso, garante 

que seu conjunto polia / correia também estará em funcionamento correto. 

12-  Manutenção em Sistemas com Redutor 

Características de fornecimento 

Os redutores são fornecidos sem óleo lubrificante, sendo necessário colocar 

óleo antes do inicio do funcionamento. 

Os redutores são providos de uma plaqueta de identificação que indica: 

Código, Série, potência e Redução para casos de manutenção ou substituição. 

Os redutores fornecidos foram testados com todos os ajustes adequados para 

o perfeito funcionamento. 

As pontas e furos dos eixos são cobertas por uma camada de óleo protetor. 
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As peças internas são protegidas por uma película do óleo usado nos testes 

suficiente para conservá-las por um período de armazenamento de até 3 

meses, em ambiente fechado, livre de poeira, umidade, agentes corrosivos, etc. 

 

Lubrificação 

A lubrificação adequada é responsável pelo desempenho e pela vida útil do 

redutor. 

Os redutores são lubrificados por banho de óleo, com excessão dos tamanhos 

07 a 11 - 2 estágios e tamanhos 06 a 10 - 3 estágios, que são fornecidos com 

lubrificação forçada interna para os rolamentos. 

Todos os redutores são dotados de nível de óleo tipo “bujão” ou visor do tipo 

“olho de boi”.  

O nível correto do óleo é no centro do visor, estando o redutor parado e na 

posição normal de trabalho. 

Tipos de óleo 

O lubrificante deve ser óleo mineral de extrema pressão e de boa qualidade; 

neutro em reações, não corrosivo as engrenagens e ter boas propriedades 

antiespumantes. 

A viscosidade do óleo depende do tipo de redutor, da velocidade angular e da 

temperatura ambiente. 

Tomar cuidado, para que haja um alinhamento perfeito no posicionamento do 

eixo sobre a engrenagem, e posicionar o eixo corretamente na mesa da prensa 

(alinhado e centrado) para evitar danos nas superfícies das peças, ao efetuar-

se a montagem. 

Observar com muita atenção o posicionamento das chavetas. 
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Os rolamentos devem ser aquecidos (em banho de óleo ou estufa), a 

temperaturas que variam de acordo com seu tamanho e grau deinterferência. 

A temperatura máxima permitida nos rolamentos é de 120º C; temperaturas 

acima deste valor podem danificar a estrutura dos rolamentos. 

Durante a montagem evite qualquer tipo de choque nos rolamentos; utilize 

sempre dispositivos apropriados para esta operação. 

NOTA: para maiores informações sobre o redutor, consulte o manual especifico do 
mesmo, isso garantirá a vida útil e a correta manutenção do equipamento. 

 
13- GARANTIAS E RESPONSABILIDADES: 

 

A queima do motor por falta de fase ou por proteção inadequada (falta de 

disjuntores, fusíveis e relés - térmicos) ou por dimensionamento inadequado da fiação 

elétrica, exime a Körper de qualquer responsabilidade pelo conserto ou substituição 

do mesmo. 

Caso se verifique avarias no distribuidor de água motivado por tratamento de 

água inadequado ou inexistente, a KÖRPER não se responsabilizará pela garantia ou 

substituição do mesmo. 

Termos Gerais. 
 

A Körper garante por 1 ano, a partir da emissão da NF, seus produtos contra 

defeitos de fabricação dentro dos prazos abaixo determinados, desde que o 

equipamento seja transportado, instalado e utilizado dentro das recomendações 

constantes neste manual. 

Quanto ao motor elétrico e bomba de recirculação, valem os termos 

determinados pelo fabricante, transcritos abaixo: 

“A garantia será de 12 meses da emissão da NF, desde que o equipamento 

tenha sido transportado, armazenado e instalado adequadamente. Revisões 

periódicas ou reparos devem obrigatoriamente ser efetuados por pessoal autorizado e 

/ ou oficinas autorizadas pelo fabricante do motor, os quais emitirão relatório onde 

serão apontados eventuais defeitos de fabricação. 
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A garantia não inclui serviços de desmontagem nas instalações do comprador, 

custos e transporte do produto e despesas de locomoção, hospedagem e alimentação 

do pessoal de assistência técnica quando solicitado pelo cliente. Os serviços em 

garantia serão prestados exclusivamente em oficinas de assistência técnica 

autorizada pelo fabricante ou na própria fábrica. Excluem-se desta garantia os 

componentes cuja vida útil em uso normal seja menor que o período de garantia. O 

reparo e / ou substituição de peças ou produtos a critério do fabricante do motor 

durante o período de garantia, não prorrogará o prazo de garantia original. A presente 

garantia se limita ao produto fornecido, não se responsabilizando por dados a 

pessoas, a terceiros, a outros equipamentos ou instalações, lucros cessantes ou 

quaisquer outros danos emergentes ou consequentes. 

Limites e exclusões: 

 

Não são cobertos pela garantia defeitos provenientes do manuseio 

inadequado, transporte inadequado, instalação e operação não condizente com os 

termos deste manual. 

Falta de manutenção periódica. 

Problemas de entupimento ou desgaste prematuro de componentes devido ao 

não tratamento de água. 

A garantia limita-se ao resfriador de circuito fechado série FCQ, não 

estendendo-se aos demais componentes da instalação. 

A garantia da Körper limita-se à troca de peças defeituosas, dentro dos prazos 

pré-estabelecidos, não incluindo transporte, desmontagem e montagens no local, 

despesas de viagem, etc. 

Custos relativos à solicitação de visita técnica não são cobertos pela garantia. 

 
NOTA: Mantemos técnicos à disposição que poderão orientar e esclarecer qualquer dúvida 

que ainda possa persistir. 
 

“NÃO DEIXE DE LER ATENTAMENTE O MANUAL”. 
 

Todas as imagens contidas no manual são meramente ilustrativas. 
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