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Introdução

Leia todas as instruções antes de prosseguir.

Consulte o desenho de montagem da Kadant Johnson para identificação da peça e o
desenho A37640 para especificações de torque. Para facilitar a identificação, as peças
usadas em etapas individuais geralmente são acompanhadas de sua posição no
desenho de montagem [por exemplo, vedação (8B)]. Aperte todos os parafusos em
um padrão de estrela. Desenhos certificados estão disponíveis mediante solicitação.
As dimensões são apenas para referência e estão sujeitas a alterações.

Segurança

Este símbolo de segurança alerta para risco de morte ou lesão se as instruções não forem seguidas. Em todas as etapas,
pode ocorrer morte ou ferimentos se a máquina não for desenergizada, despressurizada, resfriada e parada. Morte ou
ferimentos podem ocorrer se o produto for operado com um tipo de fluido ou a uma pressão, temperatura ou
velocidade que não atenda às suas especificações. Morte ou ferimentos podem ocorrer se peças pesadas e riscos de
esmagamento não forem manuseados adequadamente. Siga os procedimentos de segurança da sua empresa.

Passo 1

Assegure que toda a areia de fundição, 
impurezas, borras de solda, retalhos de tubo, restos de 
metal e quaisquer outros materiais estranhos tenham sido 
removidos da tubulação, rolos e secadores ou cilindros, 
antes da instalação da união.

O Equipamento precisa estar frio e despressurizado.

Passo 2

Remova o cabeçote (2), o prensa gaxeta (10N), a contraporca (30), os anéis de aperto
das gaxetas (11) e as gaxetas (35) da junta rotativa.

Importante: Verifique se o tubo horizontal está reto e alinhado para evitar desgaste
excessivo e quebra.

Passo 3

Deslize o flange de engate rápido sobre o tubo conector da junta rotativa com o cone
voltado para fora. Coloque as cunhas divididas no rebaixo do tubo concector. Deslize o
flange de engate rápido sobre os anéis bipartidos.

Passo 4

Coloque a vedação de cobre (8Q) no flange da ponta de eixo. Levante a união rotativa,
deslize-a sobre o tubo horizontal e o flange de adaptação. Prenda aos pinos com
porcas. Uma folga uniforme de 1/8" a 3/16" (3 a 5 mm) deve permanecer entre o flange
de engate rápido e o flange da ponta de eixo.

Passo 5

Reinstale a gaxeta, o prensa gaxeta e a contraporca. Aplique aproximadamente 30
pés-lbs (41 Nm) de torque no prensa gazeta e aperte a contraporca.



Passo 6

Reinstale o cabeçote e sua respectiva vedação sem furos.

Passo 7

Conecte a tubulação à união rotativa usando o tubo flexível
metálico Kadant Johnson.

Importante: Consulte Instruções de Instalação de Tubos Flexíveis

Comprimentos mínimos Recomendados

Tamanho do Flexível Comprimento mínimo

1/4" 8" (200 mm)

3/8" 10" (250 mm)

1/2" 10" (250 mm)

3/4" 12" (300 mm)

1" 15" (380 mm)

1-1/4" 18" (450 mm)

1-1/2" 18" (450 mm)

2" 21" (530 mm)

2-1/2" 22" (560 mm)

3" 24" (610 mm)

Passo 8

Instale barra antigiro.

Importante: Consulte Instalação da barra antigiro.

Tamanhos Recomendados para Barras Antigiro

Tamanhos
de União
Rotativa

Tamanho
da Broca

Barra
Antigiro até
200 psig (14

barg)

Barra Antigiro
acima de 200
psig (14 barg)

2550 ELSX 55/64" 1/2" Sch. 80 13/16" Rd. 1018

2600 ELSX 1-5/64" 3/4" Sch. 80 3/4" Sch. XXS

2700 ELSX 1-11/32" 1" Sch. 80 1" Sch. XXS OU 1-
1/4 Rd. 1018

2750 ELSX 1-11/32" 1" Sch. 80 1" Sch. XXS OU 1-
1/4 Rd. 1018

Medindo o desgaste do Anel de Vedação

Protocole a medida (Z) no rebaixo do tubo conector. Meça a distância entre o carvão
guia traseiro e a borda da ranhura (Y). Quando são iguais (Z = Y) o anel de vedação está
gasto e deve ser substituído. O desgaste do anel também pode ser medido usando a
dimensão “X”. Consulte “Medição do desgaste do anel de vedação”.
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Garantia Kadant Johsnon 
Os produtos Kadant Johnson são construídos com um alto padrão de qualidade. Desempenho é o que você deseja: é isso que oferecemos. Os produtos
Kadant Johnson são garantidos contra defeitos de materiais e de fabricação por um período de um ano após a data de envio. Fica expressamente
entendido e acordado que o limite de responsabilidade da Kadant Johnson será, a critério exclusivo da Kadant Johnson, o reparo ou a substituição em
uma quantidade similar de produto não defeituoso.

As uniões rotativas e acessórios da Kadant Johnson estão (podem estar) sujeitos à Diretiva Europeia de Equipamentos de Pressão 2014/68/UE (PED).
Modificações ou alterações nas uniões rotativas e/ou acessórios só são permitidas mediante aprovação da Kadant Johnson. Somente peças genuínas da
Kadant e acessórios originais garantirão a segurança desses conjuntos. A utilização de peças diferentes das originais anula a garantia e implica a perda
da declaração de conformidade e invalida qualquer responsabilidade pelos danos daí decorrentes.

 
 


