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   1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

O rotor possui um ajuste estanque aos líquidos no interior do corpo da bomba, sendo o pistão e o dado 
igualmente estanques no ajuste entre eles e com o rotor

Quando a bomba está em funcionamento, o pistão desliza para trás e para a frente pela ranhura do rotor, 
arrastando líquido a partir de uma extremidade da ranhura do rotor e descarregando-o na extremidade  
oposta. 

Ao mesmo tempo, o dado desliza para trás e para a frente pela ranhura do pistão, arrastando  
líquido através de uma abertura do rotor e descarregando-o através da outra. O rotor que 
funciona como uma válvula giratória canaliza o líquido desde a abertura da entrada, em redor da câmara e 
em direção à abertura de descarga

Esta ação, embora seja giratória, cumpre, na verdade, o mesmo tipo de princípio de bombeamento que 
uma bomba de pistão de ação direta. Portanto, há dois pistões que bombeiam através de dois cilindros
fazendo de válvula a ação giratória do rotor. A ação alternativa do pistão realiza-se através do rolamento 
central do dado, que gira sobre um pino do dado excêntrico ao eixo do rotor. Dado que o rotor é 
concêntrico com o eixo e o rolamento do dado é excêntrico a esse eixo, através da rotação do rotor cria-se 
uma ação alternativa do pistão e do dado dentro das suas respetivas ranhuras do cilindro. Quatro cursos 
sobrepostos do pistão e do dado por cada volta do rotor produzem uma descarga uniforme com o impulso 
del rotor producen una descarga uniforme con la pulsación reducida al mínimo. A causa de la 
reduzido ao mínimo. Devido à ação tipo pistão e ao ajuste estanque das peças móveis atinge-se uma 
elevada e�ciência volumétrica.

Para estanquidade das bombas standard são seladas por juntas mecânicas de tipo Lattitex, livre de 
amianto. Quando o cliente o solicita, são fornecidas com fecho mecânico tipo “Roten”. Todas as bombas 
monobloco são providas de junta de vedação em borracha nitrílica.
Em condições de zero perdas, as bombas serão seladas com fecho mecânico tipo Roten.
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   1.1 DADOS TÉCNICOS

Serie

100

200

300-M

300

400

500

600

600-B

700

800

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

Se se bombearem �uidos perigosos ou 
tóxicos, o sistema deverá ser lavado e 
descontaminado, tanto interior como 
exteriormente, 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 
bomba, ao mesmo tempo que provocaria desgaste e danos nos componentes da bomba, gerando um mau 
funcionamento da mesma. Inspecionar todas as válvulas do sistema, verificando se se encontram na  
posição correta.

Os limites de operação são apenas para bombas com materiais standard

   2. DADOS DE SEGURANÇA

Diámetro bocas

Temperatura 
máxima trabaljo

300ºC

Viscosidade
Máxima 

200000cSt

ROSCA 3/8”

ROSCA 3/4 “

ROSCA 1”

ROSCA 1”

ROSCA1 ½” 

ROSCA21/2”

ROSCA 3 ½”

BRIDA 4” 

DIN-2573

BRIDA 5” 

Máxima
velocidad rpm

Máxima
pressao

5 bar

1450

1450

930

580

490

465

365

365

345

325
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bomba, ao mesmo tempo que provocaria desgaste e danos nos componentes da bomba, gerando um mau 

   3. INSTALAÇAO

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 
avisar.

   3.1. LIMPEZA ANTES DA INSTALAÇAO

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. LOÇALIZAÇCAO E TUBAGENS

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

entrada 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. 

superfície aberta líquida igual a 4 vezes a superfície da tubagem de aspiração. No caso de 

 

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

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

   3.3. MONTAGEM DA BOMBA

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. 

   3.4. ALINHAMENTO DO ACOPLAMENTO

A bomba deverá ser acoplada diretamente à caixa de engrenagens e/ou sistema de transmissão através de 

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.

relógio numa volta completa. O desvio máximo deverá ser inferior a 0,005 “ (0,127 mm).

 

variação máxima não deverá ser superior a 0,005 “ (0,127 mm).
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RÉGUA CALIBRE DE ESPESSURAS

 

 RELÓGIO COMPARADOR 
       FIXADO AO EIXO

 



Quando se usarem correias para a transmissão, deverá certi�car-se de que as correias têm a condutividade 
elétrica su�ciente para evitar as descargas eletrostáticas.
Usar correias com uma resistência elétrica inferior a 10 9 ohms e evitar usar alumínio ou poleias de metais 
leves com um conteúdo superior a 7,5% de magnésio.

As defesas dos acoplamentos deverão ser construídas em material anti-faíscas. Nunca se deverão usar 
materiais leves que contenham mais de 7,5% de magnésio.
Caso os acoplamentos ou as poleias tenham partes de alumínio, as proteções deverão ser de latão.

   3.5. ROTAÇAO DA BOMBA

A bomba pode girar indiferentemente em ambos os sentidos. Quando girar no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio, aspirará pela parte esquerda, enquanto que se o �zer no sentido dos ponteiros do 
relógio aspirará pela direita, olhando para a bomba a partir do eixo da mesma.

Quando a bomba tiver bypass incorporado, e para que este funcione corretamente, a bomba deverá girar 
para o lado em que se encontrar a haste tensora do bypass, olhando sempre para a bomba a partir do eixo 
da mesma.

   4. FUNCIONAMENTO

   4.1. VERIFICAÇÓES 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 de tubagens 
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.

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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3. Inspecione as tubagens, uniões e equipamentos associados ao sistema para ver se ocorrem 
fugas, ruido,  vibrações ou sobreaquecimento

4. Se for possível, veri�que o caudal para assegurar que a bomba funciona dentro dos parâmetros 
previstos.

5. Veri�que 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. 

  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.

   4.3  REGULAÇÃO DO BYPASS

O bypass permite-nos regular tanto o caudal como a pressão na bomba. Também atua como uma válvula 
de segurança. Para regular o bypass é necessário girar a haste ou parafuso prisioneiro tensor marca n.º 17; 
girando-o no sentido dos ponteiros do relógio a pressão aumentará e no sentido contrário diminuirá.

   4.4. CÂMARA DE AQUECIMENTO

Os modelos ACCP, AXP, ACP são providos de uma câmara de aquecimento ou de arrefecimento  para 
aquecer �uidos que tendem a solidi�car a temperaturas baixas ou para arrefecer líquidos. 

Utiliza-se óleo ou vapor que é fornecido a partir de um circuito exterior, entrando no interior da câmara
através dos quatro orifícios roscados da tampa da câmara.

O líquido utilizado na câmara de aquecimento deverá ter uma temperatura de ignição de pelo menos 50º 
C acima da máxima temperatura super�cial da bomba.
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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.

O líquido utilizado na câmara de aquecimento deverá ter uma temperatura de ignição de pelo menos 50º C 
acima da máxima temperatura super�cial da bomba

Nota:
Quando se bombeiam líquidos quentes o utilizador deverá tomar as medidas oportunas para prevenir  
danos por contacto, colocando sinais de aviso em locais bem situados para serem vistas.

   4.5. MÁXIMA TEMPERATURA SUPERFICIAL

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.

É da responsabilidade do utilizador que a bomba trabalhe nos limites de temperatura referidos anteriormente.

TEMPERATURAS MÁXIMAS/ MÍNIMAS DE DIFERENTES ELASTOMEROS

TIPO DE ELASTOMERO

FPM

NBR

PTFE

FFKM

MARCA DE ELASTOMERO

VITON

NITRILO

TEFLON

CHEMRAZ

Tª MIN/MAX

-25ºC/+170ºC

-30ºC/+70ºC

-15ºC/+170ºC

-50ºC/+230ºC
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   5. MANUTEN´CAO DA BOMBA

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

Rolamentos:

Deverá renovar-se a massa lubri�cante do rolamento (marca n.º 18) uma vez por ano.

Retira-se a tampa do rolamento (marca n.º 13); depois de retirada, limpa-se a massa lubri�cante velha 
com gasóleo e, depois de secar, aplica-se uma a massa lubri�cante especial para rolamentos, voltando a 
colocar a tampa no devido sítio.

O eixo é suportado pelo rolamento e por um casquilho de bronze gra�tado na outra extremidade, que é 
auto-lubri�cante e não precisa de lubri�cação.

Juntas:

Sempre que se desmonta a bomba deverão colocar-se juntas novas. Isto deve-se ao facto de serem 
compostas por um papel especial muito �no (0,3. /0,5 mm), sendo fácil �car comprimido, inclusivamente
 riscado ou gretado e impedir o fecho estanque que deve ter. Ao colocar as juntas novas, para �xar a sua 
posição, convém colocar na junta ou na peça um pouco de óleo �no, pois assim adere e ajuda a encontrar 
a sua posição.

Prensa cabos e junta mecânica*:

O prensa cabos marca n.º 12 deverá ser apertado, quando se observar gotejamento, para comprimir a 
junta mecânica marca n.º 24 (Latitex 2761), apertando suavemente até evitar o gotejamento
 (não apertar excessivamente para evitar um sobreaquecimento).
Quando, ao tentar apertar, a junta mecânica não ceder (terá endurecido demasiado)
 está na altura de renovar a junta mecânica, o que deverá ser feito imediatamente, visto que depois de endurecida, 
apara além de não fechar e não evitar o gotejamento, poderá dani�car o eixo.
Quando for necessário substituir a junta mecânica, usar um conjunto completo de junta mecânica nova. 
A junta mecânica é fornecida em lotes com o correto número de tiras.
Nunca adicionar tiras novas de junta mecânica a um conjunto de tiras usadas.

-

Se não se desligar e bloquear a 
alimentação elétrica antes 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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Quando for necessário substituir a junta mecânica, usar um conjunto completo de junta mecânica nova. 
A junta mecânica é fornecida em lotes com o correto número de tiras.
Nunca adicionar tiras novas de junta mecânica a um conjunto de tiras usadas.

-

Ajuste da junta mecânica.

É importante que a junta mecânica seja corretamente ajustada para prevenir o sobreaquecimento.

1.Enquanto o líquido é bombeado, apertar uniformemente as porcas marca n.º 12/1 
do prensa um pouco.

2. Medir a temperatura da junta mecânica alguns minutos depois de cada aperto para 
veri�car o sobreaquecimento.

3. Apertar as porcas até que o gotejamento seja controlado e, ao mesmo tempo não ocorra 
um sobreaquecimento.

 
Nota: 
É conveniente uma pequena perda para lubrificar a junta mecânica, mas em alguns casos é 
inaceitável, dependendo da aplicação.

*No caso de atmosferas explosivas recorrer-se-á à utilização de fechos mecânicos compatíveis
 com o líquido bombeado para a selagem da bomba.

6. LOCALIZAÇÃO DE AVARIAS NA BOMBA

SÍNTOMA CAUSA PROVAVEL

· •Tubagem de descarga demasiado  longa, 
diâmetro muito pequeno ou viscosidade elevada. 
· Válvula de segurança parcialmente 
aberta, desgastada ou com um assento incorreto.
· •Entrada de ar na tubagem de aspiração.
· •Tubagem de aspiração ou válvulas 
entupidas ou demasiado restritivas.

Capacidade reduzida

· •Tubagem de aspiração restringida.
· •Viscosidade elevada para a tubagem.
· •Rotações demasiado altas para a 
viscosidade. 

Cavitação
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Ruido · Cavitação.
•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

Fugas mecânicas · •Juntas tóricas não compatíveis com os líquidos
 bombeados.

· Juntas tóricas con muescas, cortes o dañadas.
· Eixo danificado, desgastado ou sujo na 
zona da junta.
· •Rolamentos de esferas excessivamente lubrificados
· Faces das juntas mecânicas com fendas,
riscos, picos de ferrugem ou sujidade

· Junta mecânica muito apertada.º
· Motor/bomba mal alinhados.
· Fricção excessiva entre as peças móveis.

Aquecimento excessivo
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  7. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM 

Na foto abaixo mostram-se todas as peças que compõem a bomba e passaremos a descobrir as 
operações de montagem.

O primeiro passo é colocar na tampa rotormarca n.º 2 do diagrama a junta de Klinger  marca nº 
º 25  de 0,3 a 0,5 mm de espessura, conforme o tamanho da bomba, colada com um pouco 
de massa consistente. Como mostra a foto abaixo.
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De seguida, apertamos os seis parafusos que unem a tampa rotor ao corpo  marca nº1

Depois colocamos o prensa cabos marca n.º 12 na tampa rotor, com os seus respetivos parafusos 
prisioneiros e porcas. . 
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Depois de realizada esta operação, introduzimos o  rotor marca nº 5 com o eixo marca n.º 11 no corpo 
bomba, veri�cando  se gira sem roçar no corpo ou na tampa do rotor

De seguida, colocamos um grampo de aperto entre a tampa rotor e o corpo, começando por introduzir o 
rolamento marca nº 18 en no eixo marca nº 11 da bomba. 

Depois de colocada a  anilha limitadora º  marca nº 22, iremos bater com um martelo 
no tubo de meter os rolamentos até que este atinja o limite com a anilha.  Iremos veri�car se o eixo gira 
corretamente, se assim não for deverá bater-se com um taco de bronze.   
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Rolamento  marca nº 18 

De seguida, passamos a colocar tampa de rolamento  marca nº 13, , apertando os seus quatro 
parafusos sextavados, tal como se mostra na foto. 
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Depois de apertada a tampa de rolamento e de se veri�car que o eixo gira bem, iremos introduzir o  pistão U   
marca nº 6 e o o dado pistão    marca nº 7

e depois de veri�cada a altura entre o corpo e o rotor, colocamos a junta Klinger correspondente.
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Colocamos a  tampa fixa marca nº 4 ou a tampa bypass marca n.º 3 conforme o modelo da bomba.

Quando a bomba tiver fecho mecânico, iremos seguir o processo seguinte; depois de se veri�car que o 
rotor gira bem dentro do corpo, retiramo-lo e colocamos óleo no eixo ou no casquilho.
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Introduzimos todo o bloco de selagem, incluindo o prensa cabos, agarrando no prensa o eixo do rotor até 
o colocar por inteiro

Apertamos os parafusos do prensa, procurando a distância que exige para o aperto da selagem mecânica. 
Depois de terminada esta operação, iremos apertar os parafusos sextavados do giratório  
pela parte superior da tampa rotor onde se encontra
e iremos prendê-lo no eixo. 

o orifício para fixar o giratório 
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Quando a bomba tiver bypass incorporado, iremos seguir o processo seguinte:

Primeiro, limpamos bem a tampa bypass  marca nº 3 depois de colocado o perno  marca nº 23 , 
veri�camos se o corpo da válvula  marca nº 14, roça no interior da tampa bypass. 

Depois de realizada esta operação, iremos introduzir a junta no corpo da válvula, colocar óleo na tampa e 
no ajuste da válvula e começaremos a montá-la.

Inserimos no corpo da válvula o assento de válvula marca nº 15 até chegar ao limite. 

Haste tensora
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Depois de medida a distância que a haste tem de �car de fora do tampão tensor  marca nº8, 
apertamos a porca e depois a contraporca

Depois de terminado o processo, teremos a válvula montada e a bomba pronta para levar para o banco de 
testes.

Colocamos a mola  marca nº 16 com um pouco de massa lubri�cante sobre o assento e depois colocamos 
a grelha marca nº 10  sobre a mola, também com um pouco de massa lubri�cante.

de
sd

e 
19

67bombas

PAG.  21

MANUAL DE INSTRUÇOES TRIEF V .4 .0



Para desmontar a bomba

Soltando os parafusos da tampa marca n.º 3 ou n.º 4 e retirando-a teremos acesso às peças marca n.º 6 e 
n.º 7. Depois de desmontadas estas peças, passamos a soltar os parafusos sextavados da tampa de 
rolamento marca n.º 13 e a desmontá-la. Com esta peça fora, encontramo-nos com o rolamento marca n.º

18; para o retirar devemos bater com um bastão de plástico no eixo da bomba até que este perca o ajuste 
com o rolamento. Ficamos com o corpo e a tampa rotor, que passamos a desmontar soltando os parafusos 

de �xação. Na tampa rotor marca n.º 2, faltar-nos-á a anilha limitadora marca n.º 22, o prensa n.º 12 e a 

junta mecânica, que passamos a soltar. Quando a bomba tiver bypass incorporado, e para o soltar, iremos 
seguir o processo seguinte: soltamos totalmente a peça marca n.º 17/2 e desapertamos a n.º 17/1. Depois

de desapertada, iremos girar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio a peça n.º 17 até que a mola 

deixe de fazer pressão sobre esta.

Depois passamos a desapertar e desenroscar totalmente as peças n.º 14 e n.º 8 respetivamente e, desta 
forma, temos todas as peças do bypass soltas.

Depois de desmontada a bomba, passaremos a veri�car todas as peças. Deveremos limpar com gasóleo 
todas as peças e, depois de limpas, saberemos quais as peças que é necessário substituir.
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