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   1. INTRODUÇÃO

As bombas de palhetas Trief utilizam um rotor com palhetas deslizantes que empurram o líquido atrás de 
cada palheta, através do orifício de entrada e o transportam para a câmara de bombeamento. Quando o 
rotor gira, o líquido é transferido entre as palhetas até ao orifício de saída por onde se descarrega, 
enquanto a câmara de bombeamento é submetida a compressão. Cada palheta aplica um impulso 
mecânico positivo ao líquido que tem à frente. O contacto das palhetas com as paredes da câmara é 
mantido por três forças:

· A força centrífuga da rotação do rotor.

· Varetas de impulso que atuam entre os pares opostos de palhetas.

· A pressão do líquido que penetra através das ranhuras das palhetas e atua 
sobre a parte posterior das mesmas.

Cada rotação de uma bomba Trief desloca um volume constante de �uido. A variação na pressão tem um 
efeito mínimo. As perdas e turbulências �cam reduzidas ao mínimo, ao mesmo tempo que se garante o 
tiempo que se garantiza el alto rendimiento volumétrico.

São bombas de grande robustez, fabricadas em ferro fundido e em aço inoxidável, com rolamentos de -
esferas de �leira única lubri�cados com massa lubri�cante e isolados do produto bombeado através de 
fechos mecânicos com juntas de nitrilo ou Viton, conforme as necessidades.

Todas as bombas têm válvula de segurança incorporada. Estão adaptadas perfeitamente ao serviço de 
camião e transporte em geral, carga e descarga de cisternas, armazenamento de combustíveis e de 
qualquer outro líquido não corrosivo e sem partículas em suspensão.

FICHA TECNICA V .4 .0

PAG.  02



   1.1 DADOS TÉCNICOS

MODELOS BAL-2R TAMANHO DA LA BOMBA

Máxima velocidade da bomba (rpm)

Máxima viscosidade 1

Máxima temperatura 2

Máxima pressão diferencial

Máxima pressão de trabalho.

           1”             1.5”          2.5           2.5”                3” 

Se não se desligar e bloquear a 
alimentação elétrica antes de 
proceder à manutenção poderão 
ocorrer  lesões graves ou morte.

Se �uidos perigosos forem bombeados
ou tóxico, o sistema deve ser
lavado e descontaminado, ambos
dentro como fora,
antes da manutenção.

O funcionamento da bomba sem as 
proteções corretamente instaladas 
poderá  provocar graves lesões pessoais, 
danos materiais ou morte.

Acionar a bomba com uma válvula -
fechada poderá provocar a rotura dos 
componentes do sistema. Lesões
 pessoais ou danos materiais.

Nota:
A bomba não deverá trabalhar em vazio, o que causaria um aumento da temperatura superficial da º
bomba, ao mesmo tempo que provocaria desgaste e danos nos componentes da bomba, gerando
 um mau   funcionamento da bomba. Inspecionar todas as válvulas do sistema, verificando -
se se encontram na posição correta. (Ver secção 4.5 deste documento).

1. A viscosidade mostrada está em SSU (cP). cP= cSt para um fluido de densidade de 1 kg/dm3

2.A temperatura máxima superficial da bomba em ambientes potencialmente explosivos será de 
135ºC

        750          640            640            640             520

20.000 (4.250)

356ºF (180ºC)

125psi (865 Kpa)

175 psi (1207 Kpa)

   1.2 DADOS DE SEGURANÇA.
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   2. CONSELHOS PRÁTICOS

No momento de escolher uma bomba deverá averiguar-se primeiro o caudal (lpm) de que se necessita. 
Depois, deverá escolher-se a série da bomba ideal para a aplicação concreta.

   2.1. TUBAGEM DE ASPIRAÇÃO.

Na maioria das aplicações, a bomba do caminhão está localizada sob o tanque.

Supõe-se que a bomba dará a sua capacidade de regime, em função da sucção em carga que possua. 
Contudo, poderá existir uma condição restritiva da admissão, nos casos em que a tubagem de aspiração 
seja demasiado longa ou em que o diâmetro do tubo seja demasiado pequeno. Esta condição restritiva 
pode, inclusivamente, afogar a bomba em demanda do líquido, produzindo a sua cavitação e, ao mesmo 
tempo, decompondo o líquido numa mistura de vapor e líquido no momento de se introduzir na bomba.

O resultado da cavitação não será apenas uma menor impulsão, mas também um aumento do ruído, da 
vibração, do desgaste e da deterioração da bomba e de outras partes do sistema. 

A cavitação poderá produzir-se também devido à utilização de outros componentes de tamanho 
insu�ciente na tubagem, como válvulas, cotovelos e válvulas de aspiração de emergência com a  
conseguinte redução de caudal.

   2.2. TUBAGEM DE IMPULSÃO 

A tubagem, a mangueira, os medidores e o restante equipamento do sistema de impulsão deverão ser 
escolhidos para uma redução do caudal mínima. Se forem demasiado pequenos, poderemos ser forçados a 
utilizar pequenas velocidades na bomba, para eliminar uma pressão excessiva do sistema, com a  
conseguinte diminuição a frequência de impulsão.

Caso se projete conceber um sistema para tamanhos superiores, deverá ter-se presente que a simplicidade 
do sistema reduz igualmente a resistência.

Deverá ponderar-se a conveniência de reduzir os comprimentos de tubagem e diminuir o número de 
cotovelos e outros acessórios.
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   3. INSTALAÇÃO.

Nota:
As bombas motorizadas Trief só deverão ser instaladas em sistemas projetados por pessoal técnico 
qualificado.

O sistema deverá cumprir todas as normas e códigos aplicáveis e incluir sinais de aviso para todos os 
perigos implícitos.

· A instalação, ligação elétrica e ligação à terra 
deverão cumprir os regulamentos locais e o código elétrico nacional.

· Instalar perto do grupo motobomba um interruptor 
que desligue todas as fases.

· Desligar e bloquear a alimentação elétrica antes de 
proceder à instalação ou manutenção.

A alimentação elétrica deverá cumprir as especi�cações indicadas na placa de caraterísticas do motor.

Os motores equipados com proteção térmica desligam automaticamente o circuito elétrico do motor no 
caso de ocorrer uma sobrecarga. O motor poderá entrar em funcionamento de forma imprevista e sem 
perigos implícitos.

   3.1. LIMPEZA ANTES DA INSTALAÇÃO.

As partículas estranhas que entrem na bomba causarão danos signi�cativos. .

O depósito de alimentação e a tubagem de aspiração deverão ser limpos e lavados antes de instalar e 
colocar a instalação em funcionamento.

   3.2. LOCALIZAÇÃO E TUBAGENS

Um sistema de tubagens mal projetado, ou uma instalação inapropriada do grupo motobomba, reduzirá de 
forma signi�cativa o desempenho e a vida útil da bomba.
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Recomenda-se a seguinte disposição do sistema de tubagens e instalação da bomba:

1. Para reduzir ao mínimo as perdas na tubagem de aspiração, situar a bomba o mais 

perto possível da fonte de alimentação.

2. O diâmetro da tubagem de aspiração e das uniões deverá ser, no mínimo, igual 

ao diâmetro de ntrada da bomba.

3. Reduzir ao mínimo o número de elementos (válvulas, cotovelos, etc.) na tubagem 

de aspiração e as mudanças de direção da tubagem. Quando forem utilizados, os referidos 

elementos deverão ser situados, no mínimo, a uma distância da entrada da bomba 

igual a 5-10 vezes o diâmetro da tubagem.

4. Recomenda-se instalar um filtro a uma distância da entrada da bomba igual 

a 5-10 vezes o diâmetro da tubagem. No caso de viscosidades inferiores a 

a 1000 SSU, o filtro deverá ter uma superfície aberta líquida igual a 4 vezes a 

a superfície da tubagem de aspiração. No caso de viscosidades superiores a 1000 SSU 

consultar as instruções do fabricante do filtro. Os filtros deverão ser limpos -

periodicamente com o objetivo de impedir a falta de fornecimento para a bomba.

5. As tubagens de aspiração e de descarga deverão estar isentas de fugas.

6. Para facilitar a dilatação e contração das tubagens deverão instalar-se juntas 

de dilatação à distância  de 0,9 metros da entrada e da saída da bomba

7. Todas as tubagens e elementos de tubagens deverão ser suportados corretamente para que as  

cargas das tubagens são sejam transmitidas para a bomba.
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   3.3. MONTAGEM DA BOMBA

Recomenda-se montar o grupo motobomba permanentemente, �xando a placa base, com pernos de 
�xação de dimensões adequadas, a um piso de betão devidamente nivelado de acordo com as normas 
industriais recomendadas.

Uma cimentação maciça reduzirá o ruído e as vibrações do sistema e melhorará o desempenho da bomba. 

Consultar as normas ANSI,  ou um manual adequado sobre bombas, para obter informação sobre a 
montagem e cimentações adequadas para bombas. 

Veri�car o alinhamento do acoplamento depois de �xar o conjunto da bomba e da base à cimentação.

   3.4. ALINHAMENTO DO ACOPLAMENTO

A bomba deverá ser acoplada diretamente à caixa de engrenagens e/ou sistema de transmissão através de 
um acoplamento �exível.

DEVERÁ manter-se um alinhamento do acoplamento, tanto angular como paralelo, entre a bomba, caixa 
de engrenagens, motor, etc., de acordo com as instruções do fabricante.

Para veri�car o alinhamento paralelo considera-se preferível utilizar um relógio comparador (caso não se 
disponha de um relógio, utilizar uma régua). Girar ambos os eixos com a mão, veri�cando as leituras do 
relógio numa volta completa. O desvio máximo deverá ser inferior a 0,005 “ (0,127 mm

Para veri�car o alinhamento angular, introduzir um calibre de espessuras entre as duas metades do  
acoplamento. Veri�car a separação a cada 90º em redor do acoplamento (quatro pontos de veri�cação). 
A variação máxima não deverá ser superior a 0,005 “ (0,127 mm).

Verificação do alinhamento:
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   3.5. ROTAÇÃO DA BOMBA 

Para estabelecer o sentido de rotação da bomba:

· Se o orifício de entrada da bomba e a válvula de segurança estiverem à direita,
 com o lado de  acionamento do eixo a apontar para o observador, a bomba gira para a 
direita, ou seja, no sentido de rotação dos ponteiros do relógio.

· Se o orifício de entrada e a válvula de segurança estiverem à esquerda, com o lado 
de acionamento do eixo a apontar para o observador, a bomba gira para a esquerda,
ou seja, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

   4. FUNCIONAMENTO.

   4.1. VERIFICAÇÕES ANTES DA COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO.

· Inspeção de todo o sistema de tubagens e dos suportes para assegurar que as 
cargas das tubagens  não são transmitidas para a bomba.

· Certifique-se de que todas as válvulas e outros elementos instalados no sistema 
estão na posição de colocação em funcionamento ou em funcionamento.

· Coloque o motor a funcionar brevemente para ver se a bomba gira no sentido correto.

   4.2. PROCEDIMINTO DE COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO.

1. Ponha o motor em funcionamento, a aspiração deverá ocorrer no espaço de um minuto.

2. Veri�que o manómetro e o vacuómetro para assegurar que o sistema funciona 
dentro dos parâmetros previstos.

O funcionamento da bomba sem as 
proteções corretamente instaladas 
poderá  provocar graves lesões 
pessoais, danos materiais ou morte.

Acionar a bomba com uma válvula 
fechada poderá provocar a rotura dos 
componentes do sistema. Lesões 
pessoais ou danos materiais.
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    4.3. ROTAÇÃO INVERSA.

Nota:
A bomba pode girar no sentido inverso ao que está a girar, tendo em conta que a 
válvula de segurança da  bomba deixará de funcionar.

Recomenda-se a instalação de uma válvula de segurança individual, para proteger a bomba contra 
uma pressão excessiva.
A bomba funcionará a um menor  nível de desempenho.

   4.4 VÁLVULA DE SEGURANÇA DA BOMBA

Nota:
A válvula interna de segurança da bomba foi concebida para proteger a bomba contra uma pressão una 
excessiva, não devendo ser utilizada como válvula de controlo da pressão do sistema.

O bombeamento de líquidos voláteis em condições de aspiração adversas poderá produzir cavitação.
O fecho parcial da válvula de descarga dará lugar a vibrações da válvula interna de segurança, 
o que NÃO é recomendável. Para este tipo de aplicação, instale uma válvula externa de 
controlo da pressão do sistema e os bypass necessários, até ao depósito de armazenagem.

Também se recomenda instalar uma válvula de controlo da pressão do sistema, quando a bomba vai 
funcionar durante períodos de tempo superiores a 1 minuto com uma válvula de descarga fechada.

3.Inspecione as tubagens, uniões e equipamentos associados ao sistema para 

ver se ocorrem fugas, ruido, vibrações ou sobreaquecimento.

4. Se for possível, verifique o caudal para assegurar que a bomba funciona

dentro dos parâmetros previstos.

5. Verifique o ajuste da válvula de segurança, fechando momentaneamente uma válvula 

na tubagem de descarga e lendo a pressão. A pressão deverá ser de 10-20 psi (69 –138 Kpa), 

superior à pressão máxima de funcionamento ou ao valor de ajuste da 

válvula bypass externa (se tiver sido instalada).

Não fazer funcionar a bomba com uma válvula fechada na tubagem de  descarga durante mais de 15 
segundos. Se for necessário fazer reajustes, ver secção “Ajuste da válvula de segurança” deste manual.
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   4.4.1. Ajuste da válvula de segurança.

O valor de ajuste da válvula de segurança estabelecido de fábrica aparece marcado na chapa
metálica �xada à tampa da válvula. 

Recomenda-se ajustar a válvula de segurança, no mínimo, 10-20 psi (69-138 KPa)
acima da pressão de funcionamento ou do valor de ajuste da válvula de controlo da pressão do sistema. 

Procedimento de ajuste da válvula de segurança:

1.Para aumentar o valor de ajuste da pressão.

• Desmontar a porca tampa da válvula (marca n.º 17) e a junta.
• Desapertar a contraporca, se existir.
• Girar o parafuso tensor (marca n.º 9) para dentro ou no sentido dos ponteiros do relógio. 
• Veri�car a junta e substituí-la, se for necessário.
• Voltar a montar a junta e a porca tampa da válvula de segurança.

2. Para reduzir o valor de ajuste da pressão.

• Desmontar a porca tampa da válvula e a junta.
• Desapertar a contraporca, se existir.
• Girar o parafuso tensor para fora ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. 
• Veri�car a junta e substituí-la, se for necessário. 
• Voltar a montar a junta e a porca tampa da válvula de segurança.

   4.5. CÂMARA DE AQUECIMENTO.  

A câmara de aquecimento ou arrefecimento é aquecida ou arrefecida ligando-a a um circuito exterior pelo 
qual circulam líquidos quentes, como óleo ou vapor, com o objetivo de aquecer líquidos muito viscosos 
ou líquidos que “congelam” no interior da câmara de bombeamento. As tampas de câmara são providas 
de umas ligações que vão desde 3/8” gás até ½” gás segundo os diferentes modelos, através das quais se 
introduz o vapor ou óleo quente.

Nota:  
O líquido utilizado na câmara de aquecimento deverá ter uma temperatura de ignição de pelo 
menos 50º  C/122º F acima da máxima temperatura superficial da bomba.
A pressão na câmara de aquecimento não deverá exceder os 10 bar/145psi.

A porca tampa da válvula de 
segurança está exposta  ao �uido 
bombeado e pode conter partes do 
do referido �uido.

Um ajuste incorreto da válvula 
de segurança pode provocar 
a rutura dos componentes 
do sistema. Lesões 
pessoais ou danos materiais.
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Nota:   
Quando a bomba trabalha com líquidos quentes que criam uma temperatura superficial elevada 
recomenda-se a colocação de um sinal advertindo para o perigo e evitando que os utilizadores possam 
queimar-se.
Todas as bombas com câmara de aquecimento que trabalhem numa atmosfera explosiva serão 
sempre com fecho mecânico.

   4.6. TEMPERATURA SUPERFICIAL DA BOMBA.

A temperatura super�cial da bomba depende, principalmente, da temperatura do líquido bombeado, das 
condições de operação, da temperatura do líquido que se encontra na câmara de aquecimento (modelos 
com câmara de aquecimento), para além da sua própria conceção. 

No momento de determinar qual é a máxima temperatura super�cial selecionaremos o mínimo
valor dos seguintes:

Para além de depender da temperatura do líquido bombeado, a máxima temperatura super�cial da bomba 
será determinada pelos materiais de fabricação utilizados. Os elastómeros utilizados podem trabalhar em 
diferentes intervalos de temperatura.
Em função do líquido bombeado, os elastómeros utilizados serão uns ou outros conforme a sua 
compatibilidade química com o �uido.

Na presença de gases potencialmente explosivos, a temperatura super�cial da bomba deverá ser igual ou 
inferior a 80% da temperatura de ignição do gás.

Na presença de pó potencialmente explosivo, a temperatura deverá ser igual ou inferior a 2/3 da 
temperatura de ignição do pó.
A máxima temperatura super�cial será o valor mínimo destes possíveis valores.

Uma instalação mal projetada (ver secção 3.2 deste documento), em que a bomba trabalhe em vazio (sem 
líquido) ou em que o �uido esteja a recircular no interior da bomba sem ser impulsionado até ao tanque 
de descarga, produzirá um aumento na temperatura super�cial da bomba.
A bomba deverá estar livremente exposta à atmosfera, permitindo a sua própria refrigeração.

TEMPERATURAS MÁXIMAS/ MÍNIMAS DE DIFERENTES ELASTOMEROS

TIPO DE ELASTOMERO

FPM

NBR

PTFE

MARCA DE ELASTOMERO

VITON

NITRILO

TEFLON

Tª MIN/MAX

-25ºC/+205ºC

-30ºC/+115ºC

-45ºC/+260ºC
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   4.7. MARCAÇÃO ATEX DO APARELHO   

· Descrição do aparelho: Bombas de palhetas. Serie: Bal –300; Bal –400; Bal –500; Bal –600 
Bal –800;
· Fabricante: Bombas Trief S.L
· Morada: Edi�cio GAIETA –Zorrozgoiti 17. 48013 Bilbao Marcação: II 2G DT *
· Número de serie:
· Arquivo técnico ref. 01.2004. Ver.1.0

A chapa da marcação ATEX é colocada contiguamente à chapa de identi�cação da bomba.

*Todos os aparelhos são classi�cados como Grupo II categoria 2, a máxima temperatura super�cial é -
diferente para cada modelo, como se indica na tabela adjacente.

CLASSE DE TEMPERATURA

T4 ( 135ºC)

T2 (230ºC)

MODELO DE BOMBA

BAL- 2R

BAL- C (com câmara de aquecimento)

   4.8. EMISSÃO SONORA DAS BOMBAS.  

Valores de emissão sonora declarados dissociados, em conformidade com a Norma Internacional ISO 
4871/1996 Nível de Potência sonora ponderado “A”,LWA  (re. 1pW em dB)  83 dB (A).

Valores determinados a partir dos resultados do relatório do teste AAC 091850. -
 (Acreditação ENAC 88/LE 229) de acordo com a Norma Básica UNE EN ISO 3744:1996
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   5. MANUTENÇÃO DA BOMBA.

Nota:
A manutenção só deverá ser efetuada por técnicos qualificados seguindo os procedimentos e 
advertências adequadas segundo este manual.

   5.1. MANUTENÇÃO PROGRAMADA

Filtros.
Os �ltros deverão ser limpos periodicamente, para impedir a falta de fornecimento de �uido para a 
bomba. A frequência dependerá da aplicação e das condições de funcionamento.

Lubrificação da bomba.
Recomenda-se lubri�car os rolamentos de esferas a cada 3 meses, no mínimo. Poderá ser necessária uma 
frequência maior, dependendo da aplicação e das condições de funcionamento.

Massa lubrificante recomendada.
Repsol massa lubri�cante Molibgras EP-2

Procedimento de lubrificação.

1. Retirar o lubri�cador (marca n.º 41) das tampas dos rolamentos (marca n.º 13)

2. Aplicar massa lubri�cante lentamente com uma pistola até começar a sair massa lubri�cante 
pelo orifício. Retirar a massa lubri�cante em excesso de acordo com as normas aplicáveis.

3. Voltar a colocar os lubri�cadores nos orifícios de lubri�cação.

NÃO lubrifique excessivamente os rolamentos da bomba. Embora seja normal que um pouco de 
massa lubrificante escape pelo orifício do lubrificador, um escape excessivo das bombas equipadas 
com juntas mecânicas pode provocar a rutura das juntas (o orifício indicador de massa lubrificante 
encontra-se situado na cabeça, entre o rolamento e a junta)

Se não se desligar e bloquear a 
alimentação elétrica antes de 
de proceder à manutenção poderão 
ocorrer descargas elétricas,
queimaduras ou morte.

Se se bombearem fluidos perigosos ou 
tóxicos, o sistema deverá ser lavado e 
descontaminado, tanto interior como 
exteriormente, antes da manutenção.

Se não se descomprimir o sistema antes de proceder à manutenção da bomba poderão 
ocorrer lesões pessoais ou danos materiais.
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   5.2. SUBSTITUIÇÃO DAS PALHETAS

A substituição das palhetas (marca n.º 6) é simples. Numa questão de minutos a bomba está a funcionar -
novamente.

1. Desmontar simplesmente o conjunto do cabeçal externo.

2. Retirar as palhetas velhas.

3. Inserir as palhetas novas.

4. Voltar a instalar o cabeçal.

As inspeções de rotina são igualmente simples. Na verdade, a maior parte da manutenção pode ser 
realizada sem desligar a bomba da sua tubagem ou eixo de acionamento. A substituição das palhetas não 
requer ferramentas especiais.

   5.2.1. Posição das palhetas.

As palhetas têm uma única posição para o bom funcionamento da bomba. As palhetas têm uns canais na 
sua superfície através dos quais o líquido realiza a pressão su�ciente, juntamente com o impulso das 
varetas e a ação da força centrífuga, para ajudar a palheta a deslizar. Estes canais têm de estar orientadas 
para o sentido de rotação da bomba. (Seta gravada no corpo da bomba)
O canto arredondado tem de ser o que �zer contacto com o interior do corpo.
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   6. LOCALIZAÇÃO DE AVARIAS NA BOMBA

SINTOMA

A bomba não aspira

CAUSA PROVÁVEL

· A bomba não está húmida.
· Palhetas desgastadas.
· Válvula de aspiração fechada.
· Entrada de ar na tubagem de aspiração.
· Filtro entupido.
· Tubagem de aspiração ou válvulas entupidas ou  demasiado restritivas.
· Bomba bloqueada por vapor.
· Velocidade da bomba insuficiente para a aspiração.
· Válvula de segurança parcialmente aberta,  desgastada ou com um 
assento incorreto.

Capacidade reduzida · Velocidade da bomba demasiado baixa.
· Válvulas de aspiração não totalmente abertas.
· Restrição excessiva na tubagem de aspiração.
· Peças danificadas ou desgastadas.
· Restrição excessiva na tubagem de descarga produzindo 
um fluxo parcial.
· Válvula de segurança desgastada , tarada a um valor demasiado 
baixo ou que não fecha corretamente 
· Palhetas instaladas incorretamente.
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Ruido Vazio excessivo da bomba devido a:
· Uniões infra dimensionadas ou com restrições na tubagem 
de aspiração.
· Velocidade excessiva da bomba para a viscosidade ou volatilidade -
do líquido.
· Bomba demasiado afastada da fonte do fluido.
· Funcionamento da bomba durante muito tempo 
com uma tubagem de descarga entupida.
· A bomba não está montada firmemente.
· Rolamentos desgastados ou danificados.
· Vibrações devidas a tubagens fixadas incorretamente.
· Eixo curvado ou acoplamento do motor desalinhado.
· Falha de uma válvula do sistema.
· Válvula de segurança tarada num valor  demasiado baixo.
· Palhetas danificadas.
· Palhetas instaladas incorretamente.

Palhetas danificadas · Entrada de partículas estranhas na bomba.
· A válvula de segurança não se abre.
· Golpe de líquido – picos de pressão.
· Motor/bomba mal alinhados.
· Palhetas excessivamente desgastadas ou gretadas.
· Material acumulado ou solidificado na bomba na colocação em 
funcionamento.

Fugas mecânicas · Juntas tóricas não compatíveis com os líquidos bombeados.
· Juntas tóricas com fendas, cortes ou danificadas.
· Eixo danificado, desgastado ou sujo na zona da junta.
· Rolamentos de esferas excessivamente lubrificados.
· Cavitação excessiva.
· Faces das juntas mecânicas com fendas, riscos, 
picos de ferrugem ou sujidade.
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Montagem:
Primeiro introduzimos o giratório da selagem mecânica n.º 39/2 no conjunto rotor-eixo da bomba n.º 5 e 
n.º 11 respetivamente. Para isso, iremos colocar um pouco de óleo no eixo n.º 11 da bomba e giramos 
para dentro o giratório n.º 39/2 até chegar ao limite na base do rotor n.º 5.

   7. OPERAÇÕES DE MONTAGEM DA BOMBA.

Com muito cuidado, iremos introduzir a tampa n.º 2 D até assentar a face sobre o rotor n.º 5.
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De seguida iremos colocar a pista fixa da selagem mecânica n.º 39/1 com a sua  respetiva junta tórica nº 39/3. 

Depois iremos introduzir o rolamento n.º 18 e de seguida a anilha de bloqueio n.º 18/1 e a porca de 
bloqueio n.º 18/2 e iremos ajustá-las sem as prender totalmente.
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O passo seguinte é colocar a montagem que acabámos de montar de boca virada para cima e assentada 
sobre o tubo de montagem; colocaremos a tórica axial nº 27 na tampa n.º-2D.

Antes de colocar o corpo da bomba n.º 1, introduziremos as varetas n.º 7 nos seus respetivos ori f íc ios e 
iremos colocar-lhe um pouco de massa lubri�cante para evitar que caiam.
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Colocaremos as palhetas n.º 6  nas suas respetivas ranhuras.

As palhetas n.º 6 deverão colocar-se com os canais virados para o sentido de rotação da bomba e o canto 
arredondado para fora do rotor.

Introduziremos o corpo n.º 1. Iremos �xar os parafusos que unem o corpo n.º 1 com 
e apertá-los.
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De seguida iremos colocar o corpo n.º 1 na posição horizontal e passaremos a montar a outra parte da 
bomba.

Iremos introduzir o giratório da selagem mecânica n.º 39/2, como �zemos na primeira parte,  
seguidamente iremos colocar a tampa n.º 2D, a pista �xa da selagem n.º 39/1, com a sua respetiva tórica 
n.º 39/3 e depois o rolamento n.º 18.
De seguida iremos �xar com dois parafusos a tampa n.º 2D ao corpo da bomba n.º 1 sem apertar muito.
De seguida iremos colocar a anilha de bloqueio n.º 18/1  juntamente com a porca de bloqueio n.º 18/2 e 
passaremos a procurar o axial correto entre as partes do rotor n.º 5 com o corpo n.º 1, prendendo a pouco 

anilha n.º 18/1 porca n.º 18/2 e pouco a 
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e a de um dos lados da bomba e depois as do outro.



Quando a bomba estiver rateada e girar corretamente, iremos prender as duas porcas de bloqueio n.º 18/2 
opostas e �xaremos os parafusos. 

Passaremos a colocar massa lubri�cante nos rolamentos, colocar e �xar as duas tampas de rolamento n.º 
13 com as suas respetivas juntas de Klinger nº 13/1.

Montagem do bypass :

O bypass consiste nas peças seguintes: 
A tampa tensor n.º 8 com a sua respetiva junta de Klinger n.º 8/1, o parafuso prisioneiro n.º 9, a grelha n.º 
10, a válvula n.º 14, a mola n.º 16, a porca tampa n.º 17 com a sua junta de Klinger 17/1.
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Para montar o bypass começamos por introduzir a válvula nº 14 no orifício do corpo n.º 1 da bomba que 
está em cima da boca de aspiração. (Para uma montagem standard)

De seguida, introduzimos a mola nº16 até assentar na válvula n.º 14.
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Depois, colocamos a grelha n.º 10 como mostra a imagem seguinte.

De seguida, colocamos a junta da tampa tensor n.º 8/1.
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Passaremos a �xar a tampa tensor  n.º 8 com os parafusos de �xação e a colocar o parafuso prisioneiro tensor n.º 9

De seguida, colocaremos a junta da porca tampa nº 17/1.
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Por último iremos enroscar a porca tampa n.º 17 no parafuso prisioneiro tensor.
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Desmontagem:

· Soltando os parafusos da tampa de rolamento (marca n.º 13), iniciaremos o processo para desmontar
 a bomba.
Soltamos a tampa de rolamento, retiramos a porca de bloqueio (marca n.º 18/1) e a anilha de 
bloqueio (marca n.º 18/2). 
De seguida, passaremos a soltar os parafusos da tampa (marca n.º 2D), com o cuidado de não 
dani�car a peça, fazemos alavanca com duas chaves de parafusos até a retirar da caixa do 
corpo (marca n.º 1). Com cuidado para não estragar a junta tórica (marca n.º 27), que �cará na
 tampa (marca n.º 2D). 
No eixo (marca n.º 11) �cará o giratório do fecho mecânico (marca n.º 39/2), que giramos com
 a mão, até o retirar do eixo.
Depois de realizada esta operação, retiramos as palhetas (marca n.º 6) e iniciamos a 
desmontagem da outra parte da bomba.
Soltamos os parafusos (marca n.º 40) da tampa (marca n.º 2D) e depois de liberta, 
posicionamos as varetas (marca n.º 7), de modo a que ao retirar o conjunto não caiam as 
varetas e não façam danos no corpo (marca n.º 1).
De seguida seguramos o eixo (marca n.º 11), que estamos a retirar, com uma mão e 
batemos-lhe pela parte contrária com um bastão de plástico, tendo muito cuidado
 para não bater no rotor (marca n.º 5), contra o corpo.

Desta forma, retiramos o conjunto restante para fora do corpo da bomba. Depois de o conjunto estar fora, 
soltamos os parafusos da tampa de rolamento (marca n.º 13), desapertamos e soltamos a porca de bloqueio 
e a anilha de bloqueio.
Depois de realizada esta operação, batemos no eixo, com um bastão de plástico, deixando fora o rotor
 (marca n.º 5), e a tampa (marca n.º 2D) . 
Retiramos, da referida tampa, o rolamento (marca n.º 18) e a parte �xa do fecho mecânico (marca n.º 39/2), 
que passaremos a retirar, girando-o com a mão na nossa direção.

Para soltar o bypass, que está incorporado no corpo, soltamos a porca tampa (marca n.º 17) e giramos
 o parafuso prisioneiro tensor (marca n.º 9), no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até que a mola 
(marca n.º 16) não faça pressão contra o parafuso prisioneiro tensor. 
De seguida iremos soltar os parafusos da tampa tensor (marca n.º 8), depois de solto este, 
teremos acesso às restantes peças do bypass.

Depois de desmontada toda a bomba, passaremos a veri�car as peças.

Deveremos limpar com gasóleo todas as peças e, depois de limpas, substituímos as peças que necessitarem.

.
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