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RELATÓRIO TÉCNICO
 nº 147/06     

 Cliente: REAL BOMBAS Contato: Ludovico Rogatto  Data: 27/11/2006

 Material: Bomba d'água GM Corsa com selo Inpacom Tópico abordado: Homologar bomba d'água remanufaturada marca  REAL

1. OBJETIVO

Este relatório tem como objetivo informar ao cliente  REAL BOMBAS, o resultado obtido no ensaio de
durabilidade de uma bomba d'água para motores GM Corsa 1.0/1,4/1.6L remanufaturada pelo cliente, montada
com selo mecânico Inpacom, código 6410SBPLRS e rolamento INA, e ensaiada no laboratório Inpacom.

2. ENSAIO

A  bomba  d'água  foi  instalada  na  bancada  de  teste  de  durabilidade  com  controle  computadorizado
Nº TDI-01,  e o ensaio foi programado, seguindo especificações do cliente REAL BOMBAS.

Bancada de testes TDI-01

2.1 Condições de ensaio da bomba:

- Bomba d'água ensaio nº 33
- Ciclo de teste: trabalhar continuamente até completar 250h (24h por dia > 7 dias por semana)
- Fluído não novo: água com aditivo a base de mono etileno glicol  BR -  Lubrax  (atendendo a NBR13705)
inicialmente a 50%, remanescente de ensaios  anteriores.
- Pressão de trabalho efetiva: 1,0 bar + - 0,2 bar
- Temperatura do fluído: 90ºC  à  110ºC
- Rotação de trabalho: 7000 rpm
- Perda permissível de fluído: 5 ml em 250h de ensaio

- Comprimento de trabalho  especificado do selo mecânico: 10,80 +- 0,2mm
- Carga do selo mecânico com  comprimento de trabalho especificado: 4,0 à 6,5 kgf
- Comprimento de trabalho efetivo na bomba: dentro do especificado , como montado na Real Bombas
- Carga do selo com comprimento de 10,80 mm: não  aferido;
- Altura especificada da pista do selo : 1,3 à 1,5 mm
- Tensão especificada da correia: 392N +- 5N 
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2.2  Constatações  no ensaio:

- Início do teste:08/11/2006
- Final do teste:23/11/2006
Obs: interrupção durante o ensaio:
-  10/11/06 as 08:03h à 13/11/06 as 14:00h – por problema no painel elétrico

- Tempo de teste: 250h 
- Perda de fluído durante o ensaio: 2 ml
- Temperatura da bomba: 97º à 105ºC
- Pressão no sistema: 0,8 à 1,1 bar
- Altura de pista do selo após ensaio: 1,38 mm

− Não foi constatado nenhum ruído anormal na bomba durante  e após o ensaio

Bomba  após  o ensaio

3. ANÁLISE DOS COMPONENTES

3.1   Partes  metálicas do selo mecânico

Após a desmontagem do selo, não foram constatadas  falhas no estojo, luva e encostos da mola. 

Luva, encostos da mola e estojo
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3.2  Elastômeros

Os elastômeros,   fole  e  anel  copo,  foram eficientes  nas  vedações.   Expostos   por  250h  de  teste  a
temperatura elevada e pressão,  não se romperam e nem se deterioraram, mantendo a flexibilidade inicial.

Elastômeros – fole e anel copo

3.3   Faces de vedação
 

A face de vedação em grafite e que trabalha constantemente em atrito com a cerâmica,  teve desgaste
normal na pista,  foi eficiente na vedação dinâmica do selo e responsável pela “grafitação” da sede de cerâmica.

A sede de cerâmica foi eficiente na vedação dinâmica do selo, e não sofreu alteração ou ruptura que
comprometeria o sistema de vedação da bomba.

Face rotativa em grafite                 Face de cerâmica
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3.4  Mola helicoidal

A mola foi eficiente durante todo o ensaio mantendo a carga de trabalho do selo, não alterando o sistema
de vedação. Na foto abaixo pode-se observar algumas impurezas acumuladas na mola, são provenientes do
circuito do equipamento de ensaio.

Mola

3.5 Componentes da bomba  

Os demais componentes da bomba não apresentaram nenhuma falha visível.

4. CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos no ensaio, concluímos que o conjunto bomba d´água com selo
mecânico Inpacom, atendeu as especificações do ensaio, compatíveis com as das principais montadoras, em
termos de vazão, pressão, perda de fluído e vida útil, estando portanto APROVADA.

Engº Edvin Jerche

Tecnologia & Desenvolvimento
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