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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Metroval Controle de Fluidos Ltda, projeta, fabrica e testa seus produtos para atender á várias
normas nacionais e internacionais. É de responsabilidade do cliente, instalar, utilizar, e certificar-se que a
manutenção seja sempre feita corretamente, para garantir que o produto comprado continue a operar
dentro de suas especificações normais.
As instruções a seguir deverão ser observadas e integradas em seu programa de segurança quanto à
instalação, utilização e manutenção dos produtos da Metroval Controle de Fluidos Ltda.
I.

Leia todas as instruções antes da instalação, operação e manutenção do produto. Guarde este
manual de instruções para referência futura;

II.

Caso não sejam claras quaisquer instruções, entre em contato com o SAC ou o seu
representante da Metroval para esclarecimentos;

III.

Siga todos os avisos, advertências e instruções marcadas e fornecidas com o produto;

IV.

Informe e treine seus profissionais sobre a instalação, operação e manutenção adequadas do
produto;

V.

Instale seu equipamento conforme especificado nas instruções de instalação do próprio
manual de instruções, e conforme as normas locais e nacionais aplicáveis;

VI.

Conecte todos os produtos nas fontes de energia elétrica e pressão conforme dados inseridos
na placa de identificação localizada no corpo dos Medidores de Turbina Metroval.

VII.

Para garantir o desempenho adequado, a instalação e operação dos equipamentos devem ser
feitas por profissionais com experiência e conhecimento técnico adequado;

VIII.

Se necessária à troca ou manutenção dos componentes do equipamento, o mesmo deve ser
descontaminado, devidamente embalado e encaminhando para Assistência Técnica Metroval;

IX.

Garanta que todos os invólucros de proteção dos equipamentos elétricos estejam
devidamente lacrados e que as tampas de proteção estejam no lugar, exceto quando estiver
fazendo a manutenção por profissionais qualificados, assim evitando a falta de proteção dos
componentes, choques elétricos e ferimentos pessoais;

X.

O projeto do medidor não foi avaliado para os efeitos do tráfego, vento, ou tremores de terra;

XI.

É de responsabilidade do cliente proporcionar as medidas e os equipamentos de prevenção
de incêndio e de acordo com os regulamentos locais;

XII.

O uso deste equipamento para qualquer outra finalidade que não aquela para a qual foi
projetado poderá resultar em danos materiais e/ou ferimentos graves.
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1.1. Etiqueta e símbolos
Atenção - lesão corporal
O símbolo em conjunto com a mensagem 'Aviso' indica uma situação possivelmente
perigosa.
Se não for evitado, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
Cuidado - ferimentos leves
O símbolo em conjunto com a mensagem 'Cuidado' indica uma situação possivelmente
perigosa. Se não for evitado, podem resultar lesões leves. Também pode ser usado para
avisos de danos materiais.
Aviso - danos materiais
O símbolo indica uma situação possivelmente prejudicial. Se não for evitado, o produto
ou algo em sua área pode ser danificado.

Importante
O símbolo indica dicas ao operador ou informações especialmente úteis.
Esta não é uma mensagem para uma situação perigosa ou prejudicial.
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2. INTRODUÇÃO
Importante

Leia com atenção as informações a seguir.
O presente manual visa auxiliar o processo de instalação e operação e manutenção dos Medidores
de Turbina Metroval, especificando condições de instalação mecânicas e elétricas, portanto é de extrema
importância a leitura deste documento para que não haja risco de problemas após a instalação, algum
eventual mau comportamento ou risco a segurança de terceiros.

2.1. Descrição
O Medidor de Turbina consiste essencialmente de um rotor de alta precisão, que gira num eixo
montado concentricamente no interior de um trecho de tubo flangeado, ou carretel. O fluido a ser medido,
ao atravessar o tubo, imprime uma rotação ao rotor que passa a girar a uma velocidade angular
proporcional à vazão. As palhetas do rotor ao atravessar o campo de um sensor magnético inserido no
corpo da turbina geram uma voltagem pulsada na bobina do sensor captor magnético. Cada pulso
representa um volume discreto de forma que o número total de pulsos gerados em determinado período
de tempo representam o volume total medido pela Turbina. Como regra geral a norma internacional “API—
Selection Guide – Cap 5” recomenda o uso de Medidores de Turbina na medição de líquidos industriais com
viscosidade inferior a 1,5 cP e vazões inferiores à 3000 Gpm (818 m³/h). Para viscosidades superiores,
deve-se considerar a utilização de medidores tipo deslocamento positivo ou mássicos Coriolis.

Figura 1 – Recomendação de aplicação conforme “API - Selection Guide - Cap 5” .

Os Transmissores Volumétricos Metroval VTM-01-T e VTM-02-T são compostos por dispositivos
eletrônicos micro processados que atendem os requisitos de instrumentação para transdutores de vazão
do tipo Turbina ou deslocamento positivo. São dispositivos secundários destinados a amplificar, filtrar,
condicionar, dimensionar e converter sinais "primitivos" de baixos níveis produzidos pelos transdutores
em um sinal de alto nível padrão da indústria.
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Figura 2 - Conjunto turbina/ transmissor montados MTF-P/MTF-S.

2.2. Aplicação
O carregamento de caminhões-tanque normalmente é efetuado mediante um Sistema/Skid de
Medição projetado para carregar quantidades exatas, programadas tramite preset eletrônicos, de líquidos
nos compartimentos dos veículos. Nestes Skids a Turbina, juntamente com os PD Meters e Mássicos
Coriolis, é um dos elementos primários de medição utilizados.
Os Medidores de Turbina Metroval tem como principal aplicação à medição de altas vazões, faixas
de vazão amplificadas e mantendo sempre o desempenho constante. Por conta da sua elevada
repetitividade e linearidade as turbinas são amplamente utilizadas na indústria do petróleo, através delas
pode-se obter uma medição de precisão de diversos hidrocarbonetos líquidos (gasolina, óleo diesel, GLP,
querosene, etc), mas como regra geral os medidores tipo turbina são em sua maioria aplicados na medição
de fluidos com viscosidade inferior a 1,5 cP conforme indicado no gráfico abaixo retirado da “API—Selection
Guide – Cap 5” .

Gráfico 1 - Viscosidade x Seleção de Medidores - “API - Selection Guide - Cap 5”.
www.metroval.com.br
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O medidor tem a sua principal aplicação quando instalado em tubulações e sistemas de
carregamento pelo seu tempo de resposta baixo, que favorece uma série de processos listados a seguir:


Medição de consumo de combustíveis;



Transferência de custodia de fluidos de um ponto ao outro conforme necessário;



Realização de bateladas durante processos industriais;



Automação de processos de envase;



Execução de misturas de combustíveis.

www.metroval.com.br
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3. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Importante
Leia com atenção as informações a seguir.
Os Medidores de Turbina Metroval são equipamentos de medição e precisão, pontando devem
seguir algumas regras restritivas para realização do armazenamento e posteriormente o transporte para o
local de instalação.

3.1. Condições de armazenamento


Guarde o medidor com a embalagem original fornecida pela Metroval;



Não realizar a remoção das tampas de proteção ou obstruções instaladas nas conexões do
medidor;



Não armazenar o produto em um ambiente com exposição direta a luz solar;



Não expor o produto a um ambiente com presença elevada de umidade, o mesmo deve ser
mantido seco e livre de poeira;



O medidor não deve ser armazenado em local aberto.

3.2. Transporte do produto


O Medidor de Turbina Metroval deve ser levado até o seu ponto de medição em sua
embalagem original;



O medidor deve ser içado por uma corda tipo correia, nunca por correntes, as mesmas podem
danificar o produto durante a suspenção. A seguir na figura 3 é possível observar a forma
correta de içar o medidor, sempre se utilizando de dois pontos de amarração;

Figura 3 - Suspensão do medidor para posicionamento.



Verifique se a corda utilizada é adequada para suportar o peso do equipamento;



O medidor deve ser estabilizado durante a locomoção, evitando que o mesmo gire ou
escorregue, podendo danificar o equipamento e causar lesões corporais;
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4. CARACTERÍSTICAS GERAIS
A linha de Medidores de Turbina Metroval é dividida em duas categorias para atender as distintas
necessidades dos clientes.
Para aplicações sem requisitos de controles de dupla verificação do erro de medição é indicada a
utilização do Medidor de Turbina Metroval Standard (MTF-S), que possui apenas um sensor para a leitura
do sinal, já para aplicações que necessitam de uma maior confiabilidade como, por exemplo, um processo
de transferência de custodia é indicado à utilização do Medidor de Turbina Metroval Premium (MTF-P),
esse modelo além de possuir dois sensores que captam os sinais de maneira assíncrona, possui a aprovação
de modelo do INMETRO conforme a Portaria N° 064/2003 atendendo a classe 0.3, que indica a menor
porcentagem de erro possível de medição do equipamento.
Para medição exata de fluidos os medidores requerem apenas que o fluido esteja limpo e sem
partículas em suspensão. A seguir estão tabeladas as principais características dos medidores:
Medidores de Turbina Metroval
Modelo
MTF-80
MTF-100
MTF-150
Vazão mínima (m³/h)
15
30
60
Vazão nominal (m³/h)
90
180
360
Vazão máxima (m³/h)
150
300
600
Repetibilidade
±0,02%
Linearidade
±0,20% (±0,05% página 12)
Range de medição
1:10
Classe de pressão e máxima operação (bar)
150# - (19,0)
300# - (49,6)
Faixa de temperatura de operação (°C)
-20 ≤ Tamb≤+60.
Tabela 1 - Características gerais.

4.1. Comportamento da Linearidade
O gráfico a seguir mostra como é varia o erro de medição ao longo do aumento de vazão, desde que
o fluido medido tenha uma viscosidade inferior a 1,5 Cp.

Gráfico 2 – Linearidade x Vazão.
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4.2. Linearização da Curva de Erro
A linearização é um moderno recurso da tecnologia eletrônica cujo objetivo é melhorar a linearidade
de um medidor de vazão, desde que ele apresente uma alta repetibilidade no estado “as found”. Os gráficos
3 e 4 ilustram o processo de linearização. Como se pode notar, o Medidor de Turbina Metroval que no
estado “as found” apresentava uma linearidade de 0,2%, no estado “as left” apresenta uma linearidade de
0,05%. No processo de linearização tudo se passa como se a “curva as found” tivesse sido segmentada em
10 segmentos, a cada segmento é associado um fator de calibração (Fc). Aplicando o respectivo Fc cada
segmento da curva é reposicionado entre os limites do range de linearidade de “0,05%” da “curva as left”.

Gráfico 3 – Curva as found.

Gráfico 4 – Curva as left.

4.3. Características Mecânicas
Modelo
Diâmetro nominal
Classe de pressão
Corpo do medidor
Componentes internos
Rolamentos
Invólucro VTM-01-T

Medidores de Turbina Metroval - Mecânicas
MTF-80
MTF-100
MTF-150
3”
4”
6”
150# / 300# R.F ANSI
ASTM A276 TP 316L
ASTM A276 TP 316/316L e AISI 430
AISI 420/440
Alumínio Copper Free ou ASTM A351 Gr. CF3M
Tabela 2 - Características mecânicas.
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4.4. Conjunto interno vista explodida

Figura 4 - Vista explodida do conjunto interno do Medidor de Turbina Metroval.

N° Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descrição
Rotor da turbina
Eixo da turbina
Difusor de fluxo de entrada
Difusor de fluxo de saída
Porca parlock
Conjunto retificador de fluxo de entrada
Conjunto retificador de fluxo de saída
Rolamento híbrido
Porca tipo ogiva

Material
ASTM A276 TP 316L e AISI 430
ASTM A276 TP 316L
ASTM A276 TP 316L
ASTM A276 TP 316L
ASTM A276 TP 316L
ASTM A276 TP 316L
ASTM A276 TP 316L
AISI 420/440 e Si3N4
ASTM A276 TP 316L

Tabela 3 – Descrição dos itens internos.
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4.5. Conjunto externo vista explodida MTF-P

Figura 5 - Vista explodida do conjunto externo do Medidor de Turbina Metroval.
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N° Item

Descrição

Material
Tubo, base e soldas

1

Corpo da turbina

ASTM A276 TP

Quantidade
Flanges

ASTM A105 ou
ASTM A276 TP

316L

01

316L

2

Parafuso M6 de fixação da arruela

ASTM A276 TP 304

01

3

Arruela para fixação dos sensores

Nylon ou Noril

01

4

Sensor tipo pick up

ASTM A276 TP 316

01 ou 02

5

Conjunto interno da turbina

VER FIGURA 4

01

ASTM A276 TP 316

01

Placa de identificação para
6

medidores com aprovação de
modelo

7

Invólucro Ex-d do transmissor
VTM-01-T

ASTM A351 Gr. CF3M

8

Anel o’ring de vedação da tampa

9

Tampa do invólucro VTM-01-T

10
11
12
13

Eletrônica do transmissor
VTM-01-T

Chapa de fixação da eletrônica
VTM-01-T
Parafuso máquina M4 cabeça
chata

15

Anel o’ring da base dos sensores

16

Arruela de pressão M6

19

Liga de alumínio SAE 323 (Copper Free) ou
ASTM A351 Gr. CF8M

Parafuso M6 de fixação do
invólucro na carcaça da turbina
Placa de identificação do
transmissor VTM-01-T
Terminal terra M5 interno
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01
01
01

Latão

03

Liga de alumínio 1060

01

ASTM A276 TP 316L

03

ASTM A276 TP 316

02

Viton™ (FKM) 70 SHORE

01

ASTM A276 TP 304

04

ASTM A276 TP 304

04

ASTM A276 TP 316L

01

ASTM A276 TP 316

01

Tabela 4 – Descrição dos itens externos MTF-P.
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Terminal terra externo

18

Viton™ (FKM) 70 SHORE

Parafuso de fenda M4 com alívio

14

17

Liga de alumínio A356 (Copper Free) ou
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Importante
Para o medidor MTF-150 além dos componentes listados são adicionados alguns itens
complementares para proporcionar a montagem correta.

Figura 6 - Medidor de Turbina Metroval MTF-150.
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4.6. Conjunto externo vista explodida MTF-S

Figura 7 - Vista explodida do conjunto externo do Medidor de Turbina Metroval.
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N° Item

Descrição

Material
Tubo, base e soldas

1

Corpo da turbina

ASTM A276 TP

Sensor tipo pick up

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Flanges
ASTM A105 ou
ASTM A276 TP

316L
2

Quantidade

01

316L

ASTM A276 TP 316

01

Conjunto interno da turbina

VER FIGURA 4

01

Bucha de fixação do sensor

TECAPEEK PVX

01

ASTM A276 TP 316L

01

Liga de alumínio 383 (ADC12)

01

Liga de alumínio 1060

01

LER MANUAL DO TRANSMISSOR

01

ASTM A276 TP 316L

02

Latão

03

Liga de alumínio 383 (ADC12)

01

ASTM A276 TP 316

01

ASTM A276 TP 316

01

ASTM A276 TP 316L

01

ASTM A276 TP 316

01

ASTM A276 TP 316

01

Viton™ (FKM) 70 SHORE

01

Viton™ (FKM) 70 SHORE

01

Porca de posicionamento
invólucro
Invólucro Ex-d do transmissor
VTM-02-T
Chapa de fixação da eletrônica
VTM-02-T
Eletrônica do transmissor
VTM-02-T
Parafuso máquina M4 cabeça
chata
Parafuso de fenda M4 com alívio
E-STREME / E-SENSOR
Tampa do invólucro VTM-02-T
Placa de segurança da tampa do
invólucro
Terminal terra M5 interno
Placa de identificação do
transmissor VTM-02-T
Placa de identificação para

15

medidores sem aprovação de
modelo

16
17
18

Terminal terra externo
Anel o’ring da porca de
posicionamento
Anel o’ring de vedação da tampa

Tabela 5 – Descrição dos itens externos MTF-S.
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4.7. Dimensões

Figura 8 – Dimensões dos Medidores de Turbina Metroval montados com transmissor VTM-01-T e VTM-02-T.

Dimensões (mm)

Modelo Medidor de Turbina Metroval
MTF-80

MTF-100

MTF-150

A-Premium (±5mm)

170

212

270

A-Standard (±5mm)

217

240

267

B (±5mm)

255

305

357

C-150lb (±5mm)

190

230

280

C-300lb (±5mm)

210

280

320

Tabela 6 – Dimensões.

4.8. Características do Invólucro Ex-d do VTM-01-T
Por conta da necessidade de instalação dos Medidores de Turbina Metroval em áreas classificadas,
o invólucro do Transmissor Volumétrico Metroval (VTM-01-T) foi projetado para atender normas que
especificam condições mínimas dimensionais, e de composição de montagem que um conjunto Ex-db deve
atender para garantir a segurança em ambientes que possuam atmosfera potencialmente explosiva.
O invólucro possui as seguintes características:
Dados mecânicos

Invólucro do Transmissor – VTM-01-T

Grau de proteção

IP66

Conexão prensa-cabo

½” NPT

Peso (kg)

Alumínio Copper Free
1,0

ASTM A351 Gr. CF3M
2,9

Tabela 7 – Características invólucro VTM-01-T.
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Certificado INMETRO – Medidor de vazão tipo turbina modelo MTF-P
Número do certificado e
marcação

NCC 20.0123 X
Ex db IIC T6 Gb IP66

Normas aplicáveis

ABNT NBR IEC 60079-0:2013
ABNT NBR IEC 60079-1:2016

Faixa de temperatura

-20°C≤Tamb≤+60°C

4.8.1.

Placa de segurança do produto e local de instalação.

Figura 9 – Placa de identificação do transmissor volumétrico Metroval (VTM-01-T).

www.metroval.com.br

Página 20 de 45

Matriz:
Rua Christiano Kilmeyers, 819
CEP 13380-296 – Nova Odessa SP
Fone: 19 2127-9400

Filial Macaé:
Rua Albacora, 250
CEP 27933-445 – Macaé RJ
Fone: 22 2105-7200

Manual Técnico - Instruções de Operação e Instalação
Medidores de Turbina Metroval

4.9. Características Elétricas
Atenção - lesão corporal / Aviso - danos materiais
Não ultrapasse os limites especificados a seguir. O não comprimento pode resultar em
lesão corporal grave e morte e/ou danos materiais ao equipamento.

Tensão de alimentação
10 ... 30 VDC
Potência
28 W
Valores máximos absolutos da saída digital opto isolada
Tensão coletor-emissor VCEO
350 V
Tensão emissor-coletor VECO
6V
Corrente de coletor IC
50 mA
Dissipação de potência no coletor
150 mW
PC
Frequência de Cutoff
50 kHz
Atributos da saída de pulsos ativa (TTL)
Tipo de entrada
Schmitt Trigger
Tipo de saída
Push-Pull
Corrente de saída – Nível alto, baixo
32mA, 32mA
Nível alto de saída
5 Volts
Nível baixo de saída
0,1 Volts (máximo)
Atraso máximo de propagação
6 ns
Conectividade
Interface serial
RS-485
Protocolo
Modbus RTU
Baud Rate
Configurável (máximo 256 kbps)
Endereço
Configurável
Porta USB de serviço
Tipo B – USB 2.0
Sinal de entrada (pick-up turbina)
Tipo
Portadora modulada
Frequência
0,5 a 5 kHz
Tabela 8 – Características elétricas do VTM-01-T.

4.9.1.

Transmissor Volumétrico Metroval VTM-01-T

O Transmissor Volumétrico Metroval (VTM-01-T) é o dispositivo eletrônico utilizado em conjunto
com os Medidores de Turbina Metroval. A função do transmissor é receber o sinal elétrico que é gerado
pelo sensor (pick-up) sempre proporcional ao número de rotações do rotor da turbina, e convertê-lo em
formato digital para processamento e quantificação metrológica. O sinal é amplificado e digitalizado,
podendo ser diretamente transmitido à saída de digital de pulsos, ou processado internamento com
linearização em 10 pontos (multi-fator) e escalonamento da saída (de pulsos) de acordo com a necessidade
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da aplicação. O sinal de pulsos de saída é fornecido em quadratura, isto é, com uma defasagem de 90 graus
entre os dois canais, para efeito de redundância em metrologia legal e transferência de custódia.

Figura 10 - Transmissor VTM-01-T.

A característica elétrica do sinal de saída possui duas opções: passiva e ativa. Na opção passiva, o
sinal é fornecido isolado galvanicamente por meio de opto acopladores do tipo NPN com emissor comum.
Na opção ativa o sinal é fornecido em nível TTL com nível alto de 5 VDC.
Os sinais de pulsos digitais de saída podem ser utilizados para totalização remota por computadores
de vazão ou outros tipos de sistemas de controle. Além das saídas digitais de pulsos (onda quadra), o
transmissor volumétrico Metroval oferece também uma porta de comunicação serial tipo interface RS-485
com protocolo Modbus e uma porta USB tipo B de serviço e comissionamento através do software
Metroval MDI.

Figura 11 – Sistema de controle de integração do medidor com transmissor VTM-01-T.
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4.9.2.

Quadratura da saída de pulsos

O VTM-01-T atende aos requisitos de fidelidade de pulso duplo de acordo com os princípios da
“ISO 6551 - Transmissão de dados pulsados elétricos e/ou eletrônicos por cabos”. O sinal de pulsos de
saída é fornecido em quadratura, isto é, com uma defasagem de 90 graus entre os dois canais, para efeito
de redundância em metrologia legal e transferência de custódia. O sistema de monitoramento dos pulsos
propulsiona cada pulso para a fase, e sequência corretas. Cada pulso do canal "A" deve ser seguido por um
pulso do canal "B", antes que o próximo pulso do canal "A" chegue, e vice-versa.

Figura 12 - Principio de medição aplicada ao Medidor de Turbina Metroval com VTM-01-T.

Figura 13 – Demonstração gráfica da saída do duplo sinal pelo canal A e B do VTM-01-T.
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4.9.3.

Transmissor Volumétrico Metroval VTM-02-T

O Transmissor Volumétrico Metroval (VTM-02-T) é o dispositivo eletrônico utilizado em conjunto
com os Medidores de Turbina Metroval. A função do transmissor é receber o sinal elétrico que é gerado
pelo sensor (pick-up) sempre proporcional ao número de rotações do rotor da turbina, e convertê-lo em
formato digital para processamento e quantificação metrológica. O sinal é amplificado e digitalizado,
podendo ser diretamente transmitido à saída de digital de pulsos, ou processado internamento com
linearização em 10 pontos (multi-fator) e escalonamento da saída (de pulsos) de acordo com a necessidade
da aplicação. O sinal de pulsos de saída é fornecido em quadratura.
A característica elétrica do sinal de saída possui duas opções: passiva e ativa. Na opção passiva, o
sinal é fornecido isolado galvanicamente por meio de opto acopladores do tipo NPN com emissor comum.
Na opção ativa o sinal é fornecido em nível TTL com nível alto de 5 VDC.
Os sinais de pulsos digitais de saída podem ser utilizados para totalização remota por computadores
de vazão ou outros tipos de sistemas de controle. Além das saídas digitais de pulsos (onda quadra), o
transmissor volumétrico Metroval oferece também uma porta de comunicação serial tipo interface RS-485
com protocolo Modbus e uma porta USB tipo B de serviço e comissionamento através do software
Metroval MDI.

Figura 14 – Sistema de controle de integração do medidor com transmissor VTM-02-T.

4.9.4.

Quadratura da saída de pulsos

O VTM-02-T é utilizado para aplicações em que a redundância em metrologia legal não é
necessária, o mesmo atende aos requisitos de fidelidade de pulso duplo de acordo com os princípios da
“ISO 6551 - Transmissão de dados pulsados elétricos e/ou eletrônicos por cabos”, porém apenas um dos
canais é utilizado durante a sua operação, sem possibilidade de ocorrer defasagem de pulsos entre os
canais.
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Figura 15 - Principio de medição aplicada ao Medidor de Turbina Metroval com VTM-02-T.

Figura 16 – Demonstração gráfica da saída do duplo sinal pelo canal A e B do VTM-02-T.
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5. FATORES ANALISADOS PRÉ-INSTALAÇÃO
Importante
Leia com atenção as informações a seguir.
Para efetuar uma instalação que propicie uma condição ideal, alguns fatores devem ser analisados
sobre as condições especificas da linha onde os Medidores de Turbina Metroval serão instalados. A seguir
serão destacados esses fatores, e é indicado ao responsável pela manutenção adequar o sistema as
condições requeridas.


Viscosidade do fluido – Esse fator influência diretamente a resistência que o fluido
apresentará a passagem pelo interior da turbina. Os medidores são extremamente sensíveis, e
conforme a viscosidade do fluido se eleva o erro percentual de medição tende a aumentar.
Esse comportamento é devido à inconstância da velocidade de vazão do fluido e o atrito
interno causado contra o rotor;



Fator de densidade – Como foi descrito anteriormente o rotor da turbina está sujeito a uma
rotação decorrente da passagem de fluido pelo medidor. Por conta dessa condição o fator de
densidade do liquido é vital na operação da turbina, pois quanto menor a densidade dos fluidos
menores serão as forças agindo sobre as aletas do rotor, consequentemente a velocidade de
rotação tende a cair, podendo atingir condições onde a força agindo sobre as pás da turbina
não supera o atrito do próprio rolamento, gerando uma instabilidade no valor medido. Para
que não ocorram às instabilidades descritas não é aconselhável à utilização dos Medidores de
Turbina para medição de fluidos com densidade inferior a 0,7 g/cm³;



Condições de vazão do local de instalação – Para manter uma linearidade de medição os
Medidores de Turbina requerem um fluxo de vazão constante e estável na seção onde o
medidor será instalado. O fluxo inconstante ou turbulento pode causar cavitação interna ao
passar pelo medidor, esse fenômeno é resultante da variação de pressão, essa condição é
inadequada para o sistema, pois além de elevar o erro de medição, as bolhas de gás podem
comprometer o medidor e o sistema, diminuindo a vida útil do conjunto como um todo;



Mudanças de clima e temperatura – Para onde existem condições de instalação sujeitas a
altas variações de temperatura durante as alterações sazonais, é aconselhável ao manutentor/
assistência técnica a realização do recondicionamento do fator de medição, de maneira em
que a condição de viscosidade do fluido alterada pela variação de temperatura seja levada em
conta durante a emissão dos sinais a serem computados por parte do transmissor volumétrico
Metroval (VTM-01-T ou VTM-02-T). Lembrando que essa avaliação deve ser realizada para
fluidos com a sua viscosidade característica superior a 3 cP, abaixo desse valor a variação é
desprezível para medição correta.
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6. INSTALAÇÃO
Atenção - lesão corporal / Aviso - danos materiais
Realizar a instalação conforme especificado a seguir. O uso equivocado para qualquer
outra função pode resultar em lesão corporal grave e morte e/ ou danos materiais ao
equipamento.

6.1. Instalação Mecânica
Para realização do processo de instalação correto leia atentamente as informações a seguir:
I.

Observe com atenção a placa de identificação no corpo do medidor onde é indicado o
sentido correto do fluxo para determinar entrada e a saída;

II.

Por se tratar de uma nova instalação o sistema deve ser completamente drenado e limpo
para eliminar risco de contaminações por partículas/ corpos estranhos no fluido,
aumentando a vida útil do sistema como um todo;

III.

Na instalação deste equipamento, o travamento com parafusos deve estar em
conformidade com as exigências do parágrafo 5.3 da ASME B16.5 e às exigências de
materiais da Tabela 1B da ASME B16.5. As vedações devem estar em conformidade com as
exigências da ASME B16.20;
Importante
É de responsabilidade de a manutenção assegurar que a tubulação e seus componentes
conectados não exerçam tensões adversar sobre o Medidor de Turbina Metroval.

IV.

O medidor deve sempre ser instalado de maneira que esteja no mesmo nivelamento em
relação ao solo ou a jusante da bomba, nunca a uma altura superior a ela na linha.

V.

A manutenção deve instaurar uma rotina de inspeção e manutenção periódica para garantir
que os componentes do medidor não estão sofrendo algum tipo de erosão resultante de
cavitação;

VI.

Conforme destacado no tópico “Fatores analisados pré-instalação” o fluido deve ser
compatível com o medidor, jamais utilizar fluidos que não atendam as especificações
informadas na placa de identificação do mesmo, além de que o mesmo deve estar sempre
livre de contaminações e partículas ao passar pelos Medidores de Turbina Metroval,
portanto é recomendada a instalação de um filtro imediatamente antes da turbina.
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6.1.1.

Posicionamento de instalação corretos e incorretos

A seguir serão mostradas algumas condições de instalação corretas e outras incorretas, conforme
figura 17.

Figura 17 - Posições de instalação corretas e incorretas a partir da referência do sentido de fluxo.

6.1.2.

Composição da Linha de Instalação

Para um funcionamento eficaz dos Medidores de Turbina Metroval, é recomendado que as linhas de
instalação possuíssem alguns equipamentos obrigatórios mostrados na figura a seguir.

Figura 18 - Linha padrão para instalação do Medidor de Turbina Metroval.
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6.1.3.
6.1.3.1.

Recomendações
Elemento filtrante

Para evitar que um fluido contaminado por partículas e impurezas cause dano a Turbina e a Válvula
de Controle é necessária à instalação de um Filtro de Instrumentação a montante em relação ao Medidor
de Turbina Metroval conforme mostrado na figura 18. Esse filtro tem a função de reter partículas de
contaminação presentes no fluido, impedindo que as mesmas atinjam as aletas do rotor causando danos à
mesma. O filtro deve ser constantemente monitorado através da manutenção preventiva regular, pois caso
o mesmo seja preenchido por materiais estranhos pode resultar em ruptura da malha e possíveis danos ao
medidor.
O elemento filtrante deve possuir uma malha de tamanho “Mesh 80” ideal para a filtragem do fluido
que o Medidor de Turbina Metroval requer.
Na sua linha de produtos a Metroval possui filtros compatíveis com os modelos de medidores tipo
turbina relacionados por compatibilidade a seguir:
Correspondências
Filtro DN3” 150RF ou 300RF 80 Mesh

MTF-80

Filtro DN4” 150RF ou 300RF 80 Mesh

MTF-100

Filtro DN6” 150RF ou 300RF 80 Mesh

MTF-150

Tabela 9 – Correspondências de filtros.

6.1.3.2.

Retificadores de fluxo

Conforme API capítulo 5.3 é recomendado que seja instalado um carretel (trecho reto) em um
comprimento mínimo vinte vezes o diâmetro nominal da linha, posicionado após o filtro citado no tópico
anterior e antecedente a entrada do Medidor de Turbina Metroval conforme mostrado na figura 18. Em
seguida deve haver um segundo carretel com o comprimento mínimo de cinco vezes o diâmetro nominal da
linha após a saída dos Medidores de Turbina Metroval. A seção anterior de comprimento indicada é ideal
para que o fluxo do fluido fique laminar. A segunda seção de comprimento tem a função de estabilizar e
retificar o fluxo após a agitação causada pelo rotor da turbina, permitindo que o mesmo chegue à válvula
de controle em condições ideais.
A figura 19 ilustra os comprimentos informados.

Figura 19 – Comprimento adequado dos trechos retos sem retificadores de fluxo.
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Caso haja um retificador de fluxo logo após o filtro, o carretel anterior à entrada pode ter um
comprimento de dez vezes o diâmetro nominal do tubo, enquanto que o carretel após a saída do medidor
mantem os mesmos 5D de comprimento conforme ilustrado na figura 20.

Figura 20 – Comprimento adequado dos carretéis com condicionador de fluxo.

Caso solicitado pelo cliente à engenharia de produto Metroval está habilitada a desenvolver trechos
retos com ou sem retificadores de fluxo conforme necessário.

6.1.3.3.

Válvula de Controle Digital Metroval - VCDM

A Válvulas de Controle deve ser instalada a jusante do Medidor de Turbina Metroval e do
carretel condicionador de fluxo conforme figura 18, e tem como principal função controlar a vazão que
passa pela linha, mantendo a pressão constante, e consequentemente a sua linearidade e evitando que
ocorra cavitação no sistema. Para o funcionamento adequando da Turbina a Válvula de Controle deve:


Ter a capacidade de realizar uma abertura rápida, suave e fechamento com shut-off positivo;



Quando a vazão estiver percorrendo a linha através de pulsos em intervalos de tempo a
válvula deve proporcionar uma atuação rápida em que não ocorram golpes de aríete;



A válvula de controle inteligente deve estar sempre no mesmo nível ou abaixo do medidor,
impedindo que a gravidade se contraponha contra o fluxo.

A linha de Válvulas de Controle Digital Metroval (VCDM), atende a todas as condições destacadas
acima. Todo Medidor tipo Turbina é validado e calibrado utilizando a sua correspondente Válvula de
Controle limitadas as suas vazões nominais:
MTF-80

Correspondências
VCDM-80

MTF-100

VCDM-100

MTF-150

VCDM-150

Tabela 10 – Correspondências de válvulas de controle.
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6.2. Instalação Elétrica
Para que ocorra o funcionamento correto da eletrônica do Transmissor Volumétrico Metroval
(VTM-01-T ou VTM-02-T), existem alguns pré-requisitos a serem atendidos, resultando na presença de
alguns equipamentos correlacionados a operação ideal.
A eletrônica do transmissor volumétrico tem a necessidade de correlação, pois foi desenvolvida com
objetivo de somente captar, amplificar e digitalizar os sinais, convertendo pulsos em ondas quadráticas,
porém para complementar o processo e necessário combinar os sinais digitais do transmissor de vazão
com uma tecnologia complementar que realize a totalização remota dessas ondas digitais de saída. Como
dito na introdução do transmissor existe uma série de equipamentos que podem realizar esse serviço,
destacando os computadores de vazão e sistemas de controle diversos.

6.2.1.

Recomendações

6.2.1.1. Montagem integral
O equipamento adequando recomendado por conta de uma integração e compatibilidade completa
com o Transmissor Volumétrico Metroval (VTM-01-T ou VTM-02-T) é o Computador de Vazão Metroval
(AXIOM) conforme a figura 21 a seguir.

Figura 21 - Linha padrão completa para instalação integral do Medidor de Turbina Metroval.

6.2.1.2. Computador de Vazão ou Preset Batcher Metroval (AXIOM)
O computador de vazão AXIOM Metroval recebe os sinais de pulsos digitais proporcionais à vazão
dos Medidores de Turbina Metroval ilustrado na figura 18.
Os sinais de pulsos são fornecidos de maneira remota e redundante, em forma de onda quadrada,
em até dois canais com quadratura, isto é, defasados em 90 graus entre si.
Opcionalmente, para aplicações onde o cálculo do volume compensado em condições de referência
é necessário, transmissores de temperatura, pressão e densidade também são utilizados como parâmetros
de entrada para os algoritmos de compensação de volume corrigido.
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O AXIOM também pode controlar a vazão desejada atuando sobre válvulas de controle de fluxo
digital na linha principal, bem como, a injeção de aditivos através de linhas secundárias.

Figura 22 - Fluxo do processo de medição volumétrica.

6.2.2.

Recomendações

6.2.2.1. Montagem remota
Quando surge a necessidade de acompanhamento in loco da medição da vazão volumétrica, e não há
nenhum computador de vazão próximo à instalação da turbina, é recomenda a montagem do Medidor de
Turbina Metroval com o Transmissor Multivariável Metroval (MTM-01-V) que além de realizar a
totalização volumétrica o transmissor possui display, o que possibilita a visualização dos valores de vazão
medidos no próprio lugar da instalação próxima ao medidor conforme figura 23.
Nesse caso de montagem não há presença do Transmissor de Volumétrico Metroval (VTM-01-T ou
VTM-02-T), o que da ao invólucro do Medidor de Turbina a função de caixa de passagem Ex db, sendo que
em seu interior apenas haverá a presença de conectores que tem como função realizar a ligação dos
sensores com o Transmissor Multivariável Metroval (MTM-01-V).

Figura 23 - Instalação remota do Medidor de Turbina Metroval.
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6.2.2.2.

Transmissor Multivariável Metroval (MTM-01-V)

O Transmissor Multivariável Metroval (MTM-01-V) tem como função principal, realizar a medição
da vazão volumétrica que passa através Medidor de Turbina Metroval. Além da vazão instantânea, o
equipamento oferece diversos totalizadores podendo ser do tipo perpétuo (inventário) ou parcial
(resetável), no sentido direto ou reverso da medição. As informações lidas pelo medidor são
disponibilizadas para o usuário de diversos modos, através de display, comunicação serial (interface RS485 e protocolo Modbus RTU) e pelo sinal analógico de 4 – 20 mA. O usuário também pode ler a vazão ou
totalização através da saída em pulsos (digital). Este dispositivo possui duas entradas digitais que podem
ser utilizadas pelo usuário como multi funções, por exemplo, para reset do totalizador parcial. O para
integração com o Medidor de Turbina o transmissor pode ser montado em áreas classificadas de maneira
remota, o seu invólucro tem a associação de segurança Ex db (segurança a prova explosão) com Ex ia
(segurança intrínseca) em liga de alumínio ou aço inox é resistente contra tempo, imersão, impacto e
vibração, a instalação deve ser feita em um pedestal ou suporte a escopo do cliente. Além do acesso local
via display, o transmissor pode ser acessado, configurado e monitorado através do aplicativo MDI (Metroval
Interface Device).

Figura 24 - Transmissor Multivariável Metroval (MTM-01).

6.2.2.2.1.

Características do Transmissor

A seguir estão os principais dados técnicos do Transmissor Multivariável Metroval (MTM-01-V),
para mais formações de instalação, esquemas elétricos e mapeamento dos conectores, deve ser feita a
solicitação a assistência técnica Metroval para o envio imediato do manual completo de instalação e
operação do equipamento.
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DADOS TÉCNICOS DO MTM-01-V
Tensão de alimentação
Potência
Display
Temperatura de operação
Teclado
Comunicação serial
Saídas analógicas
Comunicação HART

24 a 240 VCC/VAC
30 W
Gráﬁco - 128 x 64 pixels
-20 °C a +60 °C
Sensores ópticos
1x - RS-485 (Protocolo Modbus RTU)
Duas saídas de 4 a 20 mA (ativa/passiva)
1x - Protocolo HART (em uma saída analógica)
Duas saídas transistorizadas 10KHz
(Coletor aberto) - pulso/frequência
Duas entradas passivas - funções conﬁguráveis
Via teclado ou comunicação, com usuário e senha
Em conformidade com IEC-61000-4, OIML
D11:2004
Em conformidade com OIML D11:2004
Em conformidade com OIML D11:2004
Certiﬁcado de conformidade Ex - Norma IEC60079
Liga de alumínio fundido e aço inoxidável ASTM
A351 Gr. CF3M.
2 conexões de ½” NPT-F
166 x 135 x 171
IP66/IP67
IP66/IP67W
Versão remota:
Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb
Ex db [ib] IIC T6 Gb
(-20 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C)

Saídas digitais
Entradas digitais
Conﬁguração
EMC
Vibração
Climático
Área classiﬁcada
Material
Conexões elétricas
Dimensões (mm)
Grau de proteção

Marcação Ex

Tabela 11 – Características MTM-01-V.

6.2.3.

Informações de segurança para instalação elétrica

Atenção - lesão corporal / Aviso - danos materiais
Realizar a instalação conforme especificado a seguir. O uso equivocado para qualquer
outra função pode resultar em lesão corporal grave e morte e/ou danos materiais ao
equipamento.


O cabo para o fornecimento de energia deve ser instalado de acordo com as normas
aplicáveis;



A área mínima de seção transversal do condutor PE deve ser de 4 mm² até 6 mm²;



Nunca tente ligar conexões elétricas dos cabos a menos que a alimentação esteja
DESLIGADA e isolada;



Não abra o invólucro quando energizado;



Não abra o invólucro quando estiver presente uma atmosfera explosiva de gás.
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6.2.1.
6.2.1.1.

Instalação do Transmissor Volumétrico Metroval (VTM-01/02-T)
Módulo Pré-Amplificador Metroval (PAM-01)

Figura 25 - Layout módulo PAM-01.

6.2.1.2.

Terminais de ligação da alimentação e interface RS-485

Figura 26 - Terminais de alimentação.

www.metroval.com.br

Página 35 de 45

Matriz:
Rua Christiano Kilmeyers, 819
CEP 13380-296 – Nova Odessa SP
Fone: 19 2127-9400

Filial Macaé:
Rua Albacora, 250
CEP 27933-445 – Macaé RJ
Fone: 22 2105-7200

Manual Técnico - Instruções de Operação e Instalação
Medidores de Turbina Metroval

Conector
P2
P2
P2
P2

Pino
1
2
3
4

Função
RS-B
RS-A
GND
+24V

Descrição
Interface RS-485 Data Interface RS-485 Data +
0V Terra alimentação
Alimentação + 10 a 30 VDC

Tabela 12 – Terminais RS-485.

6.2.1.3.

Terminais de ligação da saída de pulsos

Figura 27 - Terminais de saída do sinal para totalização.

Conector
P1-1
P1-2
P1-3
P1-4
P1-5
P1-6

Pino
1
2
3
4
5
6

Função
GND
CHB_TTL
CHA_TTL
CE
CHB_NPN
CHA_NPN

Descrição
Terra digital (TTL)
Pulso +5V ativo canal B (TTL)
Pulso +5V ativo canal A (TTL)
Emissor comum (NPN)
Pulso passivo canal B (NPN)
Pulso passivo canal A (NPN)

Tabela 13 – Terminais de saída de pulsos.

6.2.1.4.

Conectores dos sensores pick up da turbina

Figura 28 – Conectores para os sensores.
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Conector
P3-1
P3-2
P4-1
P4-2

Pino
1
2
1
2

Função
GND
SN2
GND
SN1

Descrição
Terra digital
Pick-up sensor 2
Terra digital
Pick-up sensor 1

Tabela 14 – Conectores sensores.

6.2.1.5.

Conector USB tipo B – porta de serviço

Figura 29 - Conector USB.

Conector
CN1
CN1
CN1
CN1

Pino
1
2
3
4

Função
VBUS
DD+
GND

Descrição
+5V_Bus
Data Data +
0V_Bus

Tabela 15 – Conector USB.

6.2.1.6.

Esquema de ligação

Figura 30 - Esquema de ligação dos sensores com a eletrônica VTM-01/02-T.
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6.2.2.

Comunicação Serial

Os Transmissores Volumétricos Metroval VTM-01-T e VTM-02-T dispõem de interface RS 485. As
características do sinal de transmissão são:
Bits por segundo

Configurável (115,2 kbps default)

Bits de dados

8

Paridade

Nenhuma

Bits de parada

1

Controle de fluxo

Nenhum

Para RS 485 modo half duplex o par de fios de comunicação deverá ser
conectado nos pinos 1 (B) e 2(A) do conector P2 da PAM-01.
Nota: Observe que no equipamento instalado fisicamente mais distante da
interface do PC deverá ser instalado o terminador (resistor de 120Ω).
Tabela 16 – Características do sinal de transmissão.

Figura 31 – Características de interface
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7. OPERAÇÃO
Atenção - lesão corporal / Aviso - danos materiais
Realizar a instalação conforme especificado a seguir. O uso equivocado para qualquer
outra função pode resultar em lesão corporal grave e morte e/ou danos materiais ao
equipamento.

Os Medidores de Turbina Metroval já saem operacionais de fabrica com todos os parâmetros
eletrônicos ajustados e calibrados, cabe ao operador apenas conferir se a ligações elétricas foram
realizadas corretamente, e após a inicialização conferir os parâmetros da interface do Transmissor
Volumétrico Metroval para confirmar a aptidão para funcionamento correto do medidor.

7.1. Conferências Pré-Inicialização
Algumas ações de checagem devem ser tomadas antes de inicializar a medição:
I.

Realizar a inspeção de todas as ligações elétricas especificadas nesse manual seguindo as
normas vigentes na NR10;

II.

Inspeção de todos os parafusos que fixam o medidor na linha, assegurando que o processo
de instalação correto foi aplicado e conferindo se não existem vazamentos nessas conexões;

III.

O ambiente no qual o medidor está instalado não deve exceder os valores de temperatura
máximos especificados;

IV.

Analisar a montagem do sistema visando que todos os equipamentos estão à jusante do
sentido de fluxo;

V.

Garantir que os componentes especificados (filtro, carreteis, medidor e válvula de controle)
estejam na ordem correta especificadas na descrição de instalação.

7.1.1.

Software MDI (Metroval Device Interface)

Recursos disponíveis:


Detecção automática dos dispositivos Metroval;



Leitura/escrita de variáveis (com nível de acesso);



Leitura de históricos (datalogger) de medição, eventos, escritas e localização;



Rotina de backup das variáveis de configuração do dispositivos (Vars Backup Manager);



Sistema de log em tempo real de variáveis selecionáveis (datalog);



Log da comunicação (TX/RX);



Atualização automática.
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Figura 32 - Interface do Metroval device dados gerais.

7.2. Conferências Pós-Inicialização
I.

Conforme especificado no tópico de características gerais e também na placa de
identificação no corpo do Medidor de Turbina Metroval a informação de vazão máxima para
cada modelo, esses valores devem ser respeitados, nunca excedidos;
Atenção - lesão corporal / Aviso - danos materiais
Nunca aplique sobre os Medidores de Turbina Metroval faixas de vazões superiores a
aquelas que estão informadas na sua placa de identificação, sob o risco de causar
acidentes graves e até resultar em mortes.

II.

A contrapressão de saída, determinada pela válvula de controle deve ser suficiente para
equilibrar o processo e manter a linearidade da medição;

III.

A carcaça do medidor em hipótese alguma pode sofrer impactos externos ou torção durante
a operação do equipamento.

7.2.1.

Capacidade de diagnóstico

Através da função de diagnósticos é possível monitorar as seguintes características operacionais:


Ciclo ativo CHA - duty cycle do sinal de pulsos de onda quadrada no canal A (em
porcentagem);
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Ciclo Ativo CHB - duty cycle do sinal de pulsos de onda quadrada no canal B (em
porcentagem);



Defasagem - defasagem do sinal de pulsos de onda quadrada entre o canal A e canal B (em
graus);



Frequência - frequência do sinal de pulsos ambos os canais (em Hertz).

Figura 33 - Interface do Metroval device diagnósticos.
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8. MANUTENÇÃO
Os Medidores de Turbina Metroval são liberados de fábrica após a validação e calibração de todos
os seus requisitos, em condições ideias de fluido, de instalação e operação descritas nos tópicos anteriores.
Os mesmos tem a capacidade de operar por grandes períodos de tempo sem que haja deterioração do
equipamento mesmo sobre ação de fluidos quimicamente agressivos (ver compatibilidade química do
material).
Caso seja necessário à realização da inspeção de algum componente interno ou em caso de
alteração em algum parâmetro de medição, é estritamente indicado o contato com o departamento de
Assistência Técnica Metroval, que ira lhe auxiliar na realização desse processo. Caso seja constatada a
necessidade de algum tipo de manutenção mais complexa, reparo dos componentes ou troca, o técnico da
Metroval deverá recomendar enfaticamente a necessidade do envio do medidor, completamente montado
a Metroval, onde esses componentes serão reparados ou substituídos e o medidor calibrado novamente.

8.1. Informação de segurança de manutenção e inspeção
Atenção - lesão corporal / Aviso - danos materiais
Quando a tampa do invólucro está aberta, EMC (compatibilidade eletromagnética) e
proteção contra contato são suspensas. Existem circuitos elétricos dentro da caixa que
representam um risco de contato.
A energia deve ser desligada antes de abrir a tampa da caixa.


O trabalho de manutenção corretiva só pode ser realizado por pessoal treinado;



Despressurize o dispositivo e as linhas ou recipientes adjacentes antes de remover o
dispositivo;



No que se refere ao âmbito da responsabilidade operacional, verifique os seguintes itens
através de uma inspeção regular.


As paredes e/ou revestimentos do dispositivo que são submetidos à pressão;



A função relacionada à medição;



A estanqueidade;



O desgaste (corrosão).

8.2. Soluções de Problemas
A tabela a seguir foi desenvolvida após um estudo de caso de problemas e defeitos mais comumente
encontrados em medidores tipo turbina no mercado mundial, esse quadro visa auxiliar a manutenção a
compreender possíveis falhas no processo de operação da turbina e melhor descrevê-las para que os
profissionais qualificados da assistência técnica Metroval possam auxiliar a encontrar a solução para falha
ou defeito.
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Problema
O transmissor
volumétrico
Metroval
(VTM-01-T) ou
os sensores
captores tipo
pick up não
estão emitindo
sinais / pulsos
de saída.
Rotor da
turbina está
travado.

Medição não
linear,
percentual de
erro elevado.

Possível causa

Solução

O sensor está com um valor de tensão de saída
inferior ao seu valor convencional de operação
1.000 rpm de 10Vpp.

Ajuste a alimentação para valores corretos
especificados no manual.

O transmissor de recebimento VTM-01-T não está
funcionando.

Verifique o manual de operação do mesmo para
buscar o diagnóstico correto.

Os sensores estão queimados.

Solicite a substituição do componente defeituoso.

Rotor não está girando.

Enviar o medidor de volta a Metroval para analise de
possíveis causas do travamento.

Rolamento do rotor danificado ou travado.
Rotor avariado após impacto de partículas
estranhas presentes no fluido.
Fluido incompatível com as especificações de préinstalação.
Material estranho encrostado nas aletas do rotor.
Durante a operação as aletas do rotor foram
deformadas
Os equipamentos/acessórios presentes na linha
estão apresentando mau comportamento.

Enviar o medidor de volta a Metroval para
substituição dos rolamentos.
Enviar o medidor de volta a Metroval para
substituição do rotor.
Escoe a linha e substitua o fluido para um com
condições apropriadas.
Conforme orientação da Assistência Técnica
Metroval desmonte o equipamento e realize a
limpeza das aletas da maneira especificada.
Enviar o medidor de volta a Metroval para
substituição do rotor.
Os equipamentos devem reparados ou substituídos
para que a linha volte a funcionar normalmente.

Tabela 17 – Problemas, causas e soluções.
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9. INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Cliente:

Pedido Cliente:

Pedido Interno Metroval:

Equipamento:

Nº. Série:

TAG:

Contatos Metroval (Assistência Técnicas e Vendas)
Metroval Controle de Fluidos Ltda.
Rua Christiano Kilmeyers, 819 - Nova Odessa-SP - CEP:13380-296
Fone: +55 (19) 2127-9400
assistenciatecnica@metroval.com.br
A Metroval Controle de Fluidos Ltda.

WWW.METROVAL.COM.BR

www.metroval.com.br

Página 44 de 45

Matriz:
Rua Christiano Kilmeyers, 819
CEP 13380-296 – Nova Odessa SP
Fone: 19 2127-9400

Filial Macaé:
Rua Albacora, 250
CEP 27933-445 – Macaé RJ
Fone: 22 2105-7200

Manual Técnico - Instruções de Operação e Instalação
Medidores de Turbina Metroval

MEDIDORES DE TURBINA METROVAL

www.metroval.com.br

Página 45 de 45

Matriz:
Rua Christiano Kilmeyers, 819
CEP 13380-296 – Nova Odessa SP
Fone: 19 2127-9400

Filial Macaé:
Rua Albacora, 250
CEP 27933-445 – Macaé RJ
Fone: 22 2105-7200

08/2021

