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AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE 

 

Para: nossos caros clientes 

A segurança do usuário é um importante foco no design de nossos produtos.  Seguir as precauções 

descritas neste manual minimizará seu risco de lesões. 

As bombas da ITT Goulds proporcionam um serviço seguro e isento de problemas quando instaladas, 

mantidas e operadas da forma correta. 

A instalação, operação e manutenção seguras dos equipamentos da ITT Goulds Pumps são uma 

responsabilidade essencial do usuário final.  Este Manual de Segurança da Bomba identifica riscos de 

segurança específicos que devem ser levados em consideração durante cada momento da vida útil do 

produto. É essencial compreender e acatar estas advertências de segurança para garantir que o pessoal, a 

propriedade e/ou o meio ambiente não sofram danos.  Entretanto, o mero cumprimento destas advertências 

não é suficiente – espera-se que o usuário final também acate as normas de segurança do setor e da 

empresa.  Identificar e eliminar práticas inseguras de instalação, operação e manutenção é 

responsabilidade de todos os indivíduos envolvidos na instalação, operação e manutenção de 

equipamentos industriais. 

Reserve algum tempo para examinar e compreender as orientações de instalação, operação e manutenção 

descritas neste Manual de Segurança da Bomba e no manual de Instalação, Operação e Manutenção 

(IOM).  Os manuais atualizados encontram-se disponíveis em 

www.gouldspumps.com/literature_ioms.html ou entrando em contato com o representante de 

vendas mais próximo da Goulds Pumps.  

Esses manuais devem ser lidos e compreendidos antes da instalação e da partida.  

Para obter informações adicionais, entre em contato com o representante de vendas mais próximo da 

Goulds Pumps ou visite nosso site no endereço www.gouldspumps.com. 
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ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA 

Como é característico dos equipamentos para bombeamento, riscos significativos exigem reforços acima e além das 

precauções normais de segurança. 

 AVISO 

Uma bomba é um vaso de pressão com peças rotativas que podem ser perigosas. Qualquer vaso de pressão 

pode explodir, romper-se ou descarregar seu conteúdo se sua pressão for suficientemente excedida, causando 

morte, ferimentos, danos a propriedades e/ou danos ao meio ambiente. Devem ser tomadas todas as medidas 

necessárias para garantir que não ocorra nenhum excesso de pressurização. 

 AVISO 

A operação de qualquer sistema de bombeamento com a sucção e a sucção bloqueadas deve ser evitada em 

todos os casos. A operação, mesmo durante um curto período nestas condições, pode causar um aquecimento 

do fluido bombeado contido e provocar uma explosão violenta. Todas as medidas necessárias devem ser 

tomadas pelo usuário final para garantir que tal condição seja evitada. 

 AVISO 

A bomba pode conter fluidos perigosos e/ou tóxicos. Precauções devem ser tomadas para identificação do 

conteúdo da bomba e eliminação da possibilidade de exposição, especialmente no caso de fluidos perigosos 

e/ou tóxicos. Os riscos potenciais incluem, mas não se limitam a alta temperatura e riscos causados por 

material inflamável, ácido, cáustico e explosivo, entre outros. 

 AVISO 

Os manuais de Instalação, Operação e Manutenção identificam claramente os métodos aceitos para 

desmontagem das unidades da bomba. Esses métodos devem ser seguidos. Especificamente, é estritamente 

proibida a aplicação de calor aos impulsores e/ou dispositivos de retenção do impulsor para ajudar na sua 

remoção. O líquido retido pode expandir-se rapidamente e resultar em uma explosão violenta, bem como em 

lesões. 

 

A ITT Goulds Pumps não aceita responsabilidade por ferimentos, danos ou atrasos causados pela inobservância das 

instruções de instalação, operação e manutenção contidas no Manual de Segurança da Bomba ou no manual IOM 

atual, disponível em www.gouldspumps.com/literature. 
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SEGURANÇA 

DEFINIÇÕES 

Em todo este manual, as palavras ADVERTÊNCIA, CUIDADO, Elétrico e ATEX  são usadas para indicar onde 

a atenção especial do operador é necessária. 

Acate todas as mensagens de cuidado e avisos realçados neste Manual de Segurança da Bomba e nas 

instruções de IOM fornecidas com seu equipamento. 

 

 

 ADVERTÊNCIA 

Indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou lesão grave. 

Exemplo: Nunca coloque a bomba em funcionamento sem a proteção do acoplamento devidamente instalada. 

 

 CUIDADO 

Indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderá resultar em lesão leve ou moderada. 

 Exemplo: O fluxo de estrangulamento vindo do lado de sucção pode causar cavitação e danos à bomba. 

 

 PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO 
 Indica a possibilidade de riscos elétricos se as instruções não forem seguidas. 

 Exemplo: Corte a alimentação do acionador para prevenir choques elétricos, partida acidental e ferimentos. 

 

 Quando a instalação for feita em atmosferas potencialmente explosivas, as instruções indicadas pelo símbolo 

Ex devem ser seguidas. Ferimentos e/ou danos ao equipamento podem ocorrer caso essas instruções não 

sejam seguidas. Se houver alguma dúvida quanto a tais requisitos ou se for necessário modificar o 

equipamento, contate um representante da ITT Goulds Pumps antes de prosseguir. 

 

Exemplo:  O ajuste incorreto do impulsor pode causar o contato entre as peças rotativas e  

                        estacionárias, resultando em faísca e geração de calor. 
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PRECAUÇÕES GERAIS 

 AVISO 

Uma bomba é um vaso de pressão com peças rotativas que podem ser perigosas. Fluidos perigosos podem estar 
contidos pela bomba, incluindo alta temperatura e riscos causados por material inflamável, ácido, cáustico e 
explosivo, entre outros. Os operadores e o pessoal da manutenção precisam estar cientes disso e seguir as medidas 
de segurança. Ferimentos podem resultar se os procedimentos descritos neste manual não forem seguidos. A ITT 
Goulds Pumps não aceitará nenhuma responsabilidade por ferimentos, danos ou atrasos causados por qualquer 
falha na observância das instruções contidas neste manual e nas instruções de IOM fornecidas com seu 
equipamento.  

 

Precauções gerais 

AVISO  
NUNCA USE CALOR PARA REMOVER O IMPULSOR. Ele pode explodir 
devido ao líquido armazenado. 

AVISO  
NUNCA use calor para desmontar a bomba, devido ao risco de explosão do 
líquido retido. 

AVISO  
NUNCA coloque a bomba em funcionamento sem a proteção do acoplamento 
devidamente instalada. 

AVISO  NUNCA coloque a bomba em funcionamento abaixo do fluxo mínimo 
recomendado, a seco ou sem escorvamento. 

AVISO  
Corte SEMPRE a alimentação do acionador antes de fazer qualquer manutenção 
da bomba. 

AVISO  
NUNCA coloque a bomba em funcionamento sem os dispositivos de segurança 
instalados. 

AVISO 
 
 

NUNCA coloque a bomba em funcionamento com a válvula de descarga fechada. 

AVISO 
 
 

NUNCA coloque a bomba em funcionamento com a válvula de sucção fechada. 

AVISO 
 NÃO altere a aplicação do serviço sem a aprovação de um representante 

autorizado da ITT Goulds Pumps. 

AVISO  

Vestimenta de segurança: 

 Luvas de trabalho isoladas ao manusear mancais quentes ou usar o 
aquecedor de mancal 

 Luvas de trabalho isoladas ao manusear peças com bordas afiadas, 
especialmente impulsores 

 Óculos de segurança (com proteção lateral) para proteção dos olhos 

 Calçados com biqueira de aço para proteção dos pés ao manusear peças, 
ferramentas pesadas, etc. 

 Outros equipamentos de proteção pessoal para proteger-se contra fluidos 
perigosos/tóxicos 

AVISO  

Recebimento: 

As unidades de bombas montadas e seus respectivos componentes são pesados.  
Se este equipamento não for devidamente elevado e apoiado, podem ocorrer 
ferimentos e/ou danos ao equipamento. Erga o equipamento somente pelos pontos 
de elevação especificamente identificados ou conforme instruído no IOM atual. 
Manuais atualizados encontram-se disponíveis em 

www.gouldspumps.com/literature_ioms.html ou com seu representante de 
vendas local da ITT Goulds Pumps. Observação: dispositivos de içamento 
(olhais, correias, separadores, etc.) devem ser classificados, selecionados e usados 
de acordo com a carga total a ser erguida. 
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Precauções gerais 

AVISO 

 Alinhamento: 

Siga os procedimentos de alinhamento do eixo para evitar uma falha catastrófica 
dos componentes de acionamento ou o contato não intencional de peças rotativas. 
Para o acoplamento, siga os procedimentos de instalação e operação fornecidos 
pelo fabricante do acoplamento. 

AVISO  
Antes de iniciar qualquer procedimento de alinhamento, certifique-se de cortar a 
alimentação do acionador. Se não o fizer pode provocar ferimentos graves. 

CUIDADO  

Tubulação: 

nunca coloque a tubulação na posição forçando as conexões com flange da 
bomba. Isso pode causar tensões perigosas na unidade e um alinhamento incorreto 
entre a bomba e o acionador. A tensão nos tubos pode prejudicar a operação da 
bomba, resultando em ferimentos e danos ao equipamento. 

AVISO  
Conexões com frange: 

Use somente prendedores de material adequado e com as dimensões corretas. 

AVISO  Substitua todos os prendedores corroídos. 

AVISO  Certifique-se de que todos os prendedores estejam presentes e devidamente 
apertados. 

AVISO  Partida e operação: 

Ao instalar em um ambiente potencialmente explosivo, certifique-se de que o 
motor seja devidamente certificado. 

AVISO  
O funcionamento da bomba em rotação inversa pode resultar em contato das peças 
metálicas, geração de calor e violação da contenção. 

AVISO  Corte a alimentação do acionador para prevenir a partida acidental e ferimentos. 

AVISO 
 O procedimento para a definição da folga do impulsor deve ser seguido.  

A definição incorreta da folga ou o não seguimento dos procedimentos adequados 
pode resultar em faíscas, geração inesperada de calor e danos ao equipamento. 

AVISO 

 Se você estiver usando um vedante mecânico de cartucho, os clipes de centragem 
devem ser instalados e os parafusos de ajuste afrouxados antes da definição da 
folga do impulsor. Qualquer falha neste procedimento pode resultar em faisca, 
geração de calor e danos no vedante mecânico. 

AVISO  
O acoplamento usado em um ambiente classificado como ATEX deve estar 
devidamente certificado e ser construído de material que não produza faíscas. 

AVISO  
Nunca coloque a bomba em funcionamento sem a proteção do acoplamento 
devidamente instalada. Podem ocorrer ferimentos se a bomba for operada sem a 
proteção do acoplamento. 

AVISO 
 Certifique-se de que lubrifica corretamente os mancais. A inobservância desse 

procedimento pode resultar na geração de calor excessivo, faiscas e/ou falha 
prematura. 

CUIDADO  

O vedante mecânico usado em um ambiente de classificação ATEX deve ser 
devidamente certificado. Antes da partida, assegure-se de que todos os pontos de 
vazamento potencial de fluido de processo no ambiente de trabalho estejam 
fechados. 

CUIDADO  

Nunca coloque a bomba em funcionamento sem líquido fornecido ao vedante 
mecânico. Operar um vedante mecânico a seco, mesmo por alguns segundos, pode 
causar danos ao vedante e deve ser evitado. Podem ocorrer ferimentos em caso de 
falha do vedante mecânico. 
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Precauções gerais 

AVISO  
Nunca tente substituir a vedação até o acionador estar devidamente bloqueado e o 

espaçador do acoplamento ter sido removido. 

AVISO 
 

 
Não são permitidos vedantes dinâmicos em um ambiente de classificação ATEX. 

AVISO  

NÃO coloque a bomba em funcionamento abaixo da vazão nominal mínima ou 

com a válvula de sucção e/ou descarga fechada. Essas condições podem gerar 

perigo de explosão devido à vaporização do fluido bombeado, além de poderem 

levar rapidamente à falha da bomba e a ferimentos.  

AVISO  
Certifique-se de que a bomba esteja isolada do sistema e que a pressão seja 

aliviada antes de desmontar a bomba, remover bujões, abrir válvulas de ventilação 

ou drenagem ou desconectar a tubulação. 

AVISO  

Desligamento, desmontagem e remontagem: 

Os componentes da bomba podem ser pesados. Métodos apropriados de elevação 

precisam ser usados para que ferimentos e/ou danos ao equipamento sejam 

evitados. Devem-se usar calçados com biqueira de aço durante todo o tempo. 

AVISO  

A bomba pode conter fluidos perigosos e/ou tóxicos. Observe os procedimentos 

adequados de descontaminação. Deve-se usar equipamento de proteção pessoal 

adequado. Devem-se tomar as devidas precauções para prevenção de ferimentos. 

O fluido bombeado deve ser manipulado e descartado de acordo com os 

regulamentos ambientais aplicáveis. 

AVISO  
O operador deve estar ciente das precauções de bombeamento e segurança a fim 

de evitar ferimentos.  

AVISO    Corte a alimentação do acionador para prevenir a partida acidental e ferimentos. 

CUIDADO  
Aguarde até que o sistema e todos os componentes da bomba tenham esfriado 

antes de manuseá-los para evitar ferimentos. 

CUIDADO 

 Se a bomba for do modelo NM3171, NM3196, 3198, 3298, V3298, SP3298, 

4150, 4550 ou 3107, pode haver risco de descarga eletrostática de peças de 

plástico sem a devida conexão à terra. Se o fluido bombeado não for condutor, 

drene e enxágue a bomba com um fluido condutor em condições que não 

permitam a liberação de faíscas na atmosfera. 

AVISO  
Nunca use calor para remover um impulsor. O uso de calor pode provocar uma 

explosão devido a fluido retido, resultando em ferimentos e danos a propriedades. 

CUIDADO  
Use luvas para trabalho pesado ao manusear os impulsores, visto que suas bordas 

afiadas podem causar ferimentos. 

CUIDADO  
Use luvas com isolamento ao usar um aquecedor de mancais. Os mancais se 

aquecem e podem causar ferimentos. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ATEX e USO PRETENDIDO 

Deve-se tomar um cuidado especial em ambientes potencialmente explosivos para garantir que a manutenção do 

equipamento seja feita de maneira adequada. Isto inclui, mas não se limita a: 

1. Monitorar a temperatura da estrutura da bomba e da extremidade do líquido. 

 2.   Manter a lubrificação correta dos mancais. 

3. Assegurar-se de que a bomba seja operada no intervalo hidráulico a que se destina. 

 

A conformidade com ATEX aplica-se somente quando a unidade de bomba é operada de acordo com o uso ao qual 

se destina. A operação, instalação ou manutenção da bomba de outra forma que não a abordada no manual de 

Instalação, Operação e Manutenção (IOM) pode resultar em ferimentos graves ou danos no equipamento. Isso 

inclui qualquer modificação ao equipamento ou o uso de peças que não tenham sido fornecidas pela ITT Goulds 

Pumps. Se houver alguma dúvida sobre o uso a que o equipamento se destina, contate um representante da ITT 

Goulds antes de continuar. IOMs atualizados encontram-se disponíveis em 

www.gouldspumps.com/literature_ioms.html ou com seu representante de vendas local da ITT Goulds 

Pumps. 

 

Toda unidade de bombeamento (bomba, vedante, acoplamento, motor e acessórios da bomba) certificada para uso 

em um ambiente classificado como ATEX é identificada por uma etiqueta ATEX presa à bomba ou à placa de base 

sobre a qual está montada. Esta é a aparência típica dessa etiqueta: 

 

Os símbolos CE e Ex indicam a conformidade com ATEX. O código logo abaixo desses símbolos significam: 

II = Grupo 2  

 2 = Categoria 2 

G/D  = Gás e poeira presentes  

T4 = Classe de temperatura; pode ser T1 a T6 (consulte a Tabela 1) 

 

Tabela 1 

Código 

Temperatura máxima 

de superfície permitida 
oF  (oC) 

Temperatura máxima 

de líquido permitida 
oF  (oC) 

T1 842 (450) 700 (372) 

T2 572 (300) 530 (277) 

T3 392 (200) 350 (177) 

T4 275 (135) 235 (113) 

T5 212 (100) Opção não disponível 

T6 185   (85) Opção não disponível 

A classificação de código marcada no equipamento deve corresponder à área especificada em que o equipamento 

será instalado. Se não corresponder, não coloque o equipamento em funcionamento e contate o representante de 

vendas da ITT Goulds Pumps antes de continuar.
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PEÇAS 

O uso de peças originais Goulds proporciona a operação mais 

segura e confiável de sua bomba. A certificação ISO e os 

procedimentos de controle de qualidade da ITT Goulds Pumps 

garantem que as peças sejam fabricadas de acordo com os mais 

altos níveis de qualidade e segurança. 

 

Entre em contato com seu representante local da Goulds para 

informar-se sobre as peças originais Goulds. 
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Introdução
Este manual de instruções destina-se a ajudar as pessoas envolvidas na instalação,
operação e manutenção de bombas multicelulares da Goulds modelo 3935.
Recomenda-se a leitura completa deste manual antes da instalação ou realização de
qualquer trabalho com a bomba ou o motor.
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Geral

Importância das instruções
O design, o material e a mão de obra incorporados à construção das bombas da Goulds
tornam-nas capazes de proporcionar um serviço prolongado e livre de problemas. No
entanto, a vida útil e o funcionamento satisfatório de qualquer unidade mecânica são
aprimorados e estendidos com a aplicação correta, instalação adequada, inspeção
periódica e manutenção cuidadosa. Este manual de instruções foi preparado para ajudar
os operadores a compreender a construção e os métodos corretos de instalação, operação
e manutenção dessas bombas.
Analise detalhadamente as seções Geral (página 2), Instalação (página 3) e Operação
(página 5) e siga cuidadosamente as instruções de instalação e operação. As seções
Manutenção preventiva e corretiva (página 8), Desmontagem e remontagem (página 9),
Solução de problemas (página 21) e Como fazer o pedido de peças de reposição (página
23) são respostas a dúvidas de manutenção e solução de problemas. Mantenha esse
manual de instruções à disposição para consulta. Para obter mais informações, entre em
contato com sua filial local ou com a Engineering Products Division, Goulds Pumps, Inc.,
Seneca Falls, New York 13148.

Advertências especiais
A Goulds Pumps, Inc. não se responsabiliza por nenhum dano ou atraso causado por falha
de conformidade com as provisões do presente manual de instruções. Esta bomba não se
destina à operação a velocidades, pressões de trabalho, pressões de descarga ou
temperaturas superiores àquelas declaradas no reconhecimento original do pedido, nem a
ser usada com líquidos diferentes daqueles ali indicados, sem a permissão por escrito da
Goulds Pumps, Inc.

Inspeção no recebimento – faltas
Deve-se tomar cuidado ao descarregar as bombas. Se a remessa não for entregue em
boas condições e de acordo com o Conhecimento de Embarque, anote o dano ou falta
tanto no recibo quanto na nota de frete. Faça quaisquer reclamações prontamente à
empresa de transportes. Folhas de instruções de diversos componentes, bem como o
manual de instruções da bomba, estão incluídos na remessa - não os descarte.

Conservação e armazenamento
O preparo para armazenamento doméstico normal da GouIds é adequado para proteger a
bomba durante o envio em caminhões cobertos. Ele também proporciona proteção durante
o armazenamento coberto no local de trabalho e por um período curto entre a instalação e
a inicialização.

CUIDADO: O Modelo 3935 é lavado com etilenoglicol na fábrica e deve ser lavado
cuidadosamente por 30 minutos antes da instalação no sistema do cliente. Uma etiqueta
de advertência sobre as instruções foi afixada na bomba. Depois que a bomba for lavada
com água, ela deve ser mantida completamente cheia para minimizar a formação de
ferrugem.

Técnicas de manuseio
Precauções devem ser tomadas ao mover a bomba. Quando exigido em função do
tamanho das unidades, correias devem ser colocadas sob a bomba e o motor.
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Instalação

Local
A unidade de bombeamento deve ser colocada, conforme a praticidade, o mais perto
possível da fonte de suprimento. O espaço de piso e a altura de pé direito alocados à
unidade devem ser suficientes para inspeção e manutenção. Lembre-se de possibilitar
condições para operação com guindaste ou guincho.

Instalação
As bombas do modelo 3935 são multicelulares, de acoplamento fechado com o motor de
acionamento. A bomba deve ser apoiada somente na estrutura do mancal (no motor nas
bombas com estrutura Y) e no pé da bomba. A unidade deve ser parafusada a uma base
rígida substancial para evitar a distorção da bomba.
As bombas não devem ser guinchadas no ar para fins de montagem com o motor
parafusado à estrutura. Os motores devem ser montados depois que a bomba for instalada
de modo seguro na sua base permanente.
No serviço de alta temperatura, deve ser deixada uma folga entre o pé da bomba e a
extremidade da carcaça, ou ombro da cabeça de descarga, para permitir a expansão
térmica. O parafuso do pé da bomba (371U) não deve ser apertado antes que a bomba
alcance a temperatura de operação.
A cabeça de descarga não deve nunca ser solta ou apertada a fim de compor a tubulação
a jusante da bomba.
Nas bombas com sucção de flanges e conexões de descarga, o pé da bomba é encaixado
acima da carcaça.
Bombas lubrificadas com óleo devem ser instaladas na posição horizontal. Bombas
lubrificadas com graxa devem ser instaladas na posição vertical, mas devem ter o motor
acima da bomba. O modelo 3935 não deve nunca ficar seco. Se houver alguma
possibilidade de a fonte de líquido da bomba falhar, um dispositivo de proteção deve ser
incorporado ao sistema para desligar a bomba.

Tubulação
A bomba não deve funcionar com uma descarga fechada por mais do que alguns minutos,
como durante a partida ou o desligamento. Um calor suficiente pode ser transmitido ao
fluido fazendo com que o líquido vaporize e a bomba fique seca e pare. O tubo de sucção
nunca deve ter um diâmetro menor que a sucção da bomba. O uso de um tubo de sucção
com tamanho uma ou duas vezes superior à sucção da bomba, com um redutor na sucção
da bomba, é desejável. A bomba nunca deve ser acelerada no lado de sucção. Válvulas de
fecho rápido devem ser evitadas na linha de descarga para proteger a bomba de dano
causado por surtos e martelos d'água.
Para operação em fluxo baixo, ou para assegurar que o líquido esteja sempre fluindo pela
bomba, deve ser instalada uma linha de derivação. A linha de derivação deve ser
retornada à fonte do líquido e injetada abaixo do nível mínimo de líquido para evitar o
aumento de ar.
Se uma linha de derivação não for usada, é recomendado que sejam tomadas precauções
para garantir que a bomba não fique seca, funcione com descarga fechada ou haja
bombeamento com temperatura excessiva na sucção da bomba. Alguns dispositivos que
podem proteger a bomba dos problemas acima são chaves de fluxo ou de alta
temperatura.
Ao lidar com líquidos a temperatura elevada, sugere-se que sejam instalados juntas ou
olhais de expansão na sucção e descarga, para que a expansão da tubulação não
imponha um esforço excessivo à bomba.
Mais informações sobre a tubulação podem ser encontradas nos Padrões do Instituto de
Hidráulica.
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Procedimentos de alinhamento
Bombas que têm motores com flange NEMA C montados diretamente na estrutura do
mancal não precisam de alinhamento da bomba com o eixo do motor. Mova o motor para
certificar-se de que a rotação está correta antes de conectar o acoplamento. A rotação
acontece no sentido anti-horário quando vista da extremidade do acoplamento.

Vedações mecânicas
A bomba vem equipada com uma vedação mecânica. Pode haver danos se vedações
mecânicas funcionarem a seco ou em abrasivos. Para vedações especiais, siga as
instruções da impressão da vedação fornecida no pedido quanto aos fluxos de recircula-
ção, jato e/ou resfriamento necessários.
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Operação

Partida

Lista de verificação
1. Lubrificação - estruturas J e S

Estrutura J - bombas com estrutura J têm um mancal de esferas com lubrificação
permanente. Não é necessária lubrificação adicional.
Estrutura S - bombas com estrutura S têm mancais de esferas que são lubrificados na
fábrica.
Os mancais devem ser lubrificados novamente em intervalos de 2 mil a 3 mil horas
(três a quatro meses).
Para lubrificar os mancais:

1. Remova o bujão de cima da estrutura do mancal. Parafuse o ajuste de graxa
Alemite incluído na caixa de acessórios que é enviada junto com a bomba.

2. Acrescente graxa ao virar o eixo com a mão até que a graxa antiga seja forçada
para fora do ajuste de liberação de graxa, na parte inferior da tampa do mancal, e
que a graxa nova apareça.

3. Remova o ajuste de graxa e reinstale o bujão.

2. Lubrificação das estruturas M, L, X e Y
As estruturas M, L, X e Y têm mancais lubrificados por óleo de transbordo. Os mancais
não são lubrificados na fábrica. Um oleador de nível constante, #5 TRICO, é enviado
junto com a bomba.
a) Antes de instalar a almotolia na estrutura do mancal, verifique o ajuste da

almotolia. A dimensão da configuração de 14,3 mm | 0,56" é ilustrada na Figura:
Verificações de dimensão.

b) Remova o pequeno bujão de plástico do bujão grande da tubagem localizado à
esquerda da estrutura, conforme visto da extremidade do motor da bomba.

INFORMAÇÃO: A estrutura Y tem um orifício encanado de ¼-18 NPT.

c) A montagem de niple-cotovelo é feita com aperto manual na fábrica. Antes de
instalar a montagem na bomba, devem ser feitas conexões rosqueadas com o
vedante da tubagem.

INFORMAÇÃO: O oleador pode ser instalado no lado direito da bomba (visto da
extremidade do motor) movendo o bujão de 2"-11½ NPT com orifício roscado de
¼"-18 NPT para a direita e fazendo a montagem conforme explicado acima.
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d) Instale conjunto de niple-cotovelo de forma que o niple longo (comprimento de ¼
NPT x 44mm | 1,75") se estenda horizontalmente da estrutura para o cotovelo de
90 graus e o niple fechado se estenda verticalmente do cotovelo até a conexão
inferior do oleador. Consulte Figura 1: Verificações de dimensão (página 7).
Se o nível de óleo estiver muito alto (respingos saindo do respiro), diminua o nível
em 1,5 mm | 0,06" de cada vez até que o respingamento pare.

1. Nível de óleo
2. Conexão lateral
3. Conjunto de niple-cotovelo com 1/4”
4. Estrutura do mancal
5. Configuração inicial para ajustador interno.
Figura 1: Verificações de dimensão

e) Encha o reservatório do mancal usando o frasco do oleador. São necessários
vários enchimentos. Nunca encha a estrutura por meio do respiro localizado na
parte superior da estrutura ou por meio do oleador sem usar o frasco. Isso pode
resultar em transbordamento e temperatura elevada do óleo.

f) Depois de dar partida na bomba, remova o respiro. O óleo visto pelo orifício do
respiro deve ser uma mistura. Se óleo for jogado para fora do orifício do respiro, ou
uma mistura de óleo não estiver visível, verifique novamente todas as dimensões
mostradas na Figura: Verificações de dimensão.

3. Alinhamento
Conforme descrito em Procedimentos de alinhamento (página 5), o alinhamento
normalmente é integrado e não precisa ser verificado.

4. Vedação mecânica
Consulte Vedações mecânicas (página 5). Se uma tubulação auxiliar para resfriamento
e/ou lavagem proveniente de uma fonte externa estiver sendo usada, estabeleça
esses fluxos.

5. Escorva
A bomba e o tubo de sucção devem estar cheios de líquido antes que a bomba seja
ligada. Geralmente, o suprimento de sucção será escorvado quando as válvulas de
interrupção da bomba estiverem abertas. Se o suprimento de sucção estiver abaixo da
bomba, será necessário fazer o escorvamento por outros meios, como válvula de pé
ou ejetor.

6. Verifique se o eixo gira livremente
Antes de dar partida na bomba, gire o eixo com a mão para assegurar que ele esteja
livre. Se não for possível girar a bomba com a mão, ou se for observado aperto e atrito,
corrija antes de dar a partida.

Procedimentos de partida
1. Válvulas
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Certifique-se de que a válvula de sucção esteja completamente aberta. Normalmente,
a válvula de descarga deve estar pelo menos parcialmente fechada para que o fluxo
seja controlado.

2. Verificação de rotação
Com o motor desacoplado da estrutura, mova o motor para verificar se ele apresenta
uma rotação adequada.
A rotação deve acontecer no sentido anti-horário quando vista da extremidade do
acoplamento. Acople novamente quando ela estiver satisfatória.

3. Partida
A bomba agora está pronta para a partida.

Verificações de operação
Inspect pump carefully and frequently during the first few hours of operation. Mechanical
seal may weep slightly but should "run in" in a few hours. Be sure all auxiliary lines (cooling,
flushing, sealing, etc.) are functioning properly. Check pump bearings for excessive
heating. Check motor for excessive heating. Check complete unit for excessive vibration or
unusual noise. Do not run pump at greatly reduced flow because all the motor horsepower
will go into heating the liquid in the pump and damage may result. Do not run pump beyond
maximum recommended flow since damage could result due to excessive wear on the
back washers (546).

Tabela 1: Vazão máxima recomendada
Bomba Velocidade de 60 hertz Velocidade de 50 hertz
BP20 25 GPM 5,6 m3/h 20 GPM 4,5 m3/h
BP40 60 GPM 13,6 m3/h 50 GPM 11,4 m3/h
BP70 100 GPM 22 m3/h 80 GPM 18,2 m3/h
BP100 140 GPM 32 m3/h 115 GPM 26 m3/h
BP200 220 GPM 50 m3/h 180 GPM 40 m3/h

PROCEDIMENTO DE ENCERRAMENTO
Se a bomba for instalada com uma válvula de verificação, ela poderá ser desligada sem
fechar nenhuma válvula. Quando nenhuma válvula de verificação for usada, a válvula de
descarga deverá ser fechada antes do desligamento da bomba para evitar que haja refluxo
na bomba. Se a bomba for passar por manutenção, certifique-se de que as válvulas de
sucção estejam fechadas, que os fluxos auxiliares de resfriamento e descarga estejam
desligados e que o motor esteja bloqueado antes de trabalhar na bomba.
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Manutenção preventiva e corretiva

Lubrificação
Consulte Partida (página 6) para verificar os procedimentos de lubrificação para a bomba.
Siga as instruções de lubrificação do fabricante do motor e do acoplamento.

Selo mecânico
O vedante não exige atenção além de garantir que as linhas de circulação não fiquem
obstruídas, onde estiverem instaladas.

Vibração
É uma prática recomendada monitorar periodicamente a vibração da bomba. Normalmen-
te, o nível de vibração será bem abaixo dos padrões aceitos. Igualmente importante é que
o nível de vibração não aumente. Se um problema com a vibração for encontrado, consulte
a seção Solução de problemas (página 21).

Desempenho
Se o desempenho se deteriorar, consulte Solução de problemas (página 21).
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Desmontagem e remontagem

Desmontagem da bomba
1. Interrompa a fonte de alimentação.
2. Feche as válvulas que controlam o fluxo que entra e que sai da bomba. Desconecte a

tubulação.
3. Drene a bomba pelo bujão (408A) na parte inferior do adaptador da carcaça.

INFORMAÇÃO: Se a bomba tiver lidado com líquidos corrosivos, a extremidade do
motor deverá ser elevada para assegurar uma drenagem completa. Uma lavagem é
recomendada.

4. Se a bomba for lubrificada com óleo, drene o óleo pelo bujão de drenagem óleo
localizado na parte inferior da estrutura do mancal (228A).

5. Desparafuse e remova o motor da estrutura (228 ou 228A).

INFORMAÇÃO: Para bombas com acoplamentos que não são do tipo inserção, se o
nível de óleo estiver muito alto (respingos saindo do respiro), diminua o nível em 1,5
mm | 0,06" de cada vez até que o respingamento pare (consulte as instruções do
fabricante do acoplamento sobre remoção).

6. Solte o parafuso de ajuste na luva de acoplamento (233) e remova a luva e a chave
(400) do falso eixo (380).

7. Solte o parafuso (371U) para que a cabeça de descarga (152) possa virar no pé da
bomba (131). Não remova o pé da bomba nesse momento.

8. Deslize uma barra ou tubo pesado pela estrutura, tomando cuidado para não deixar
que a barra toque no falso eixo (380). Encaixe uma chave inglesa na cabeça de
descarga. Desparafuse a cabeça de descarga até que a carcaça (100) fique solta. As
roscas se encontram à direita. Não desparafuse totalmente a carcaça.

9. Coloque a bomba em uma posição vertical, apoiada na estrutura (228 ou 228A).
Remova a cabeça de descarga (152) e o pé da bomba (131). Desparafuse e remova a
carcaça (100) do adaptador da carcaça (108). A carcaça deve ser removida na posição
vertical para que o eixo da bomba não seja torcido. A folga total superior necessária
será o comprimento total da bomba, menos o motor, somado ao comprimento da
carcaça (100).

10. Observe a localização dos anéis da carcaça (412K) e registre-a.
11. Remova o anel de retenção (361) e os calços

(331) do eixo (122). Remova as luvas (157). Marque todas as peças para a
remontagem.

12. Deslize os difusores (150), impulsores (101), calços (331) e mancais intermediários
(260) para fora do eixo (122). Além disso, observe que algumas bombas podem ter as
chapas espaçadoras (150A) substituídas por algumas das células. Elas se localizarão
na extremidade de descarga da bomba. Marque cada impulsor, difusor, mancal
intermediário e arruela de calço para identificar sua posição na bomba para ajudar na
remontagem.

13. Remova a chave do impulsor (178) do eixo.
14. Desparafuse e remova o adaptador da carcaça (108) da caixa do vedante (159).
15. Remova o eixo da bomba (122) da extremidade estriada do falso eixo. Para bombas

com arranjos de vedação mecânica especiais, a montagem do suporte de vedação
(158) é removida quando o eixo é retirado da extremidade estriada do falso eixo. Isso
deve ser feito com cuidado para evitar dano à vedação mecânica.

16. Remova a vedação do eixo somente se ela precisar ser substituída. Tenha cuidado
para evitar cortar os foles de borracha no dente estriado do eixo da bomba. Remova o
anel de retenção (361D) do eixo.
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INFORMAÇÃO: O modelo BP20 não usa um anel de retenção.

17. Para remover a luva de acionamento (522) e a pinça de fixação (524) do eixo, afaste a
luva de acionamento (522) da extremidade estriada do eixo (122) e retire-a da pinça de
fixação (524). Para isso, deve ser usado um pedaço de tubo com tamanho que apoie a
extremidade maior da luva de acionamento. Afaste a pinça de fixação com uma
ferramenta adequada, remova-o do sulco no eixo e deslize-o para fora do eixo.

18. Remova a montagem do suporte de vedação (158) caso ainda não o tenha feito. (228
ou 228A).

19. Desparafuse e remova a caixa do vedante (159) da estrutura do mancal. (228 ou
228A).

20. Desparafuse e remova a tampa da extremidade do mancal axial (109 ou 109A). A
tampa não é utilizada no mancal axial da estrutura J. Remova o anel de retenção
(361E).

21. Remova o conjunto do falso eixo da estrutura do mancal.
22. Remova a porca de fixação do mancal axial (136). (a estrutura J não tem uma porca de

fixação).
23. Remova o mancal de esferas (112 ou 1r2A e 168A) usando uma prensa ou extrator

adequado. Deve-se ter cuidado para evitar danos aos mancais. Não use um martelo
para mover o eixo pelos mancais. Proteja os mancais de contaminação.

24. Remova a arruela ondulada (259) da estrutura do mancal. (a estrutura J não tem uma
arruela ondulada).

Inspeção e retífica
1. Anéis: inspecione e substitua-os se estiverem danificados.
2. Eixos: verifique o desgaste dos eixos para confirmar que eles não estejam curvados.

Suportes de mancal, sulcos de anel de retenção, escatéis, superfícies abaixo de
vedantes de óleo e superfícies abaixo de vedação mecânica devem estar em boas
condições. Substitua se as faces estiverem com desgaste, marcas ou fissuras, ou se
os foles elastoméricos estiverem danificados.

3. Arruela de batente: inspecione e substitua-a se estiver com desgaste. A arruela de
batente posterior (546) tem espessura nominal de 0,8mm | 0,03", substitua se com o
desgaste ela ficar com menos de 0,5mm | 0.02".

4. Mancais da cabeça de descarga e intermediária: verifique se há desgaste excessivo
nos casquilhos de carbono. Substitua quando for necessário.

5. Vedante de óleo: substitua se estiver com desgaste ou danificado.
6. Difusor: é preciso verificar se os encaixes chanfrados contêm materiais estranhos ou

dano.
7. Geral: todas as peças devem ser limpas e estar sem rebarbas antes da montagem.

Isso é especialmente importante para ranhuras em anéis, roscas e áreas de mancal.

Remontagem do lado da potência
Comece a remontagem pela estrutura do mancal.
Consulte as instruções para a remontagem adequada das estruturas individuais do
mancal. Consulte Vista secional (página 18) para a identificação da estrutura do mancal.
Estrutura J
1. Instale o mancal de esferas (112) no falso eixo (380) usando uma luva para dirigir ou

uma prensa de mancal.
2. Lubrifique ligeiramente o furo da carcaça e a superfície exterior do mancal. Instale o

conjunto do falso eixo. Quando iniciado adequadamente, trata-se de um leve
deslizamento; não empurre-o para o lugar.

3. Substitua o anel de retenção (361E) na estrutura do mancal com o lado cônico do anel
voltado para o lado oposto do mancal.

4. Substitua a luva de acoplamento (233) e a chave.
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Estrutura S
1. Limpe a estrutura (228) e a tampa da extremidade do mancal

(109) e instale a vedação lubrificada (333) com a borda para fora.
2. A estrutura S usa mancais de contato angular (duplex) montados na configuração face

a face (bordas finas da superfície exterior do mancal juntas). Instale os mancais (112)
no falso eixo (380) de forma que a superfície exterior mais grossa do primeiro mancal
vá primeiro e a superfície exterior mais grossa do segundo mancal fique por último.
Instale os mancais usando uma luva para dirigir ou prensa de mancal. Acione apenas a
superfície interna do mancal.

3. Rosqueie a porca de fixação do mancal (136) no falso eixo (380) e aperte firme.
4. Coloque a arruela ondulada (529) na parte inferior da estrutura do mancal (228).

Depois de lubrificar levemente o furo da carcaça do mancal e as superfícies exteriores
do mancal, instale o conjunto do falso eixo. Trata-se de um leve deslizamento; não
empurre-o para o lugar.

5. Instale a tampa da extremidade do mancal (109) e a gaxeta (360) e aperte os
parafusos da tampa do mancal (370N) uniformemente. A tampa do mancal deve ser
instalada com o ajuste de liberação de graxa (113) na parte inferior.

6. Consulte as instruções de lubrificação em Partida (página 6) para lubrificar os mancais.
7. Substitua a luva de acoplamento (233) e a chave (400).

Estruturas M, L, X e Y
1. Limpe a estrutura (228A) e a tampa da extremidade do mancal (109) e instale vedantes

de óleo (332A, S33D) com as bordas para dentro.
2. As estruturas M, L, X e Y usam um único mancal radial com sulco profundo e um

(estrutura M) ou dois (estruturas L,X,Y) mancais axiais de contato angular. O mancal
radial (168A) tem as duas bordas exteriores com a mesma espessura. Ele é instalado
primeiro no falso eixo (380) (mais longe do motor). Um espaçador do mancal (443) é
então instalado no falso eixo (380). O mancal axial único (112A) (estrutura M ), ou o
primeiro dos dois mancais axiais (112A) (estruturas L, X ou Y), devem então ser
montados. Eles devem ser instalados de forma que a borda fina da superfície exterior
aponte para o mancal radial (168A) (em direção à extremidade do líquido da bomba).
Para as estruturas L, X e Y, o segundo mancal axial (112A) é instalado na mesma
direção. Acione apenas a superfície interna do mancal.

3. Rosqueie a porca de fixação do mancal (136) no falso eixo (380) e aperte firme.
4. Coloque a arruela ondulada (524) na parte inferior da estrutura do mancal (228A).
5. Depois de lubrificar levemente o furo da estrutura do mancal e as superfícies exteriores

do mancal, instale o conjunto do falso eixo. Trata-se de um leve deslizamento; não
empurre-o para o lugar.

6. Instale a tampa da extremidade do mancal (109A) e a gaxeta (360) e aperte os
parafusos da tampa do mancal (370N) uniformemente. Assegure que a marca "TOP"
na tampa do mancal esteja para cima.

7. Substitua a luva de acoplamento (233) e a chave (400) da bomba.

Remontagem da extremidade do líquido
1. Parafuse a caixa do vedante (159) no conjunto da estrutura do mancal.
2. Instale anéis (412L) na montagem do suporte estacionário (158). Lubrifique bem os

anéis e pressione a montagem do suporte de vedação na caixa do vedante.
3. Instale o anel no suporte estacionário da vedação mecânica (383B). Lubrifique bem o

anel e pressione o suporte estacionário na montagem de vedação estacionária (158).
4. Para instalar o colar acionador (522) e a pinça de fixação (524), deslize o colar

acionador (522) pelo eixo, além do sulco longo para a pinça de fixação (524), com a
extremidade estreita voltada para o lado oposto da extremidade estriada do eixo.
Afaste a pinça de fixação (524) com uma ferramenta adequada, deslize-o para o eixo
com a extremidade estreita voltada para o lado oposto da extremidade estriada do
eixo. Coloque a pinça de fixação (524) no sulco longo. Empurre o colar acionador (522)
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sobre a pinça de fixação (524) e, usando um tubo com tamanho suficiente para se
apoiar na extremidade estreita do colar acionador (522), mova o colar acionador (522)
com um martelo sobre a nona pinça de fixação (524) até que o movimento do colar
acionador (522) pare. A pinça de fixação (524) ainda deve estar no sulco aplicado
contra a borda mais próxima da extremidade estriada do eixo. Se o colar acionador
(522) e a pinça de fixação (524) não estiverem posicionados e instalados adequada-
mente conforme mostrado, pode haver dano à bomba durante sua operação.

1. Luva de acionamento
2. Pinça de fixação (524)
3. Sulco do anel de retenção da vedação mecânica (somente BP40, 70, 100 e 200)
Figura 2: Instalação do colar acionador e da pinça de fixação

5. Instale o anel de retenção da vedação mecânica (361D) no eixo (122) no sulco perto
da extremidade estriada. Apenas nas bombas BP20, este anel (361D) não é
necessário, pois o eixo tem um ombro de retenção escalonado.

6. Deslize a unidade giratória da vedação mecânica (383A) sobre a extremidade estriada
do eixo da bomba (122) e contra o anel de retenção (361D). Tenha cuidado para evitar
cortar os foles de borracha no dente estriado. Nas bombas BP20, a vedação mecânica
se apoia no degrau do eixo.

7. Com o conjunto da estrutura do mancal na posição vertical, parafuse o adaptador da
carcaça (108) na caixa do vedante (159). Instale o anel (421K).

8. Deslize a extremidade estriada do eixo da bomba (122) para dentro da inserção
estriada do falso eixo (380).

9. Instale a chave do impulsor (178) no eixo (122).
10. Instale a arruela posterior (546) em todos os impulsores.
11. Instale o difusor de sucção (151) no adaptador da carcaça (108). Certifique-se de que

o difusor de sucção e os ajustes do adaptador da carcaça estejam limpos e que o
difusor esteja livre para virar no ajuste do adaptador da carcaça.

INFORMAÇÃO: Os difusores de sucção (150) nas bombas BP20, BP40, BP70 e
BP100 são diferentes dos outros difusores em cada bomba. Nas bombas BP200, todos
os difusores são iguais.

12. Instale o impulsor da primeira célula (201) no eixo (122). O impulsor da primeira célula
dos modelos BP20 e 200 são iguais aos outros impulsores da bomba. Os impulsores
da primeira célula dos modelos BP40, BP70 e BP100 são diferentes dos outros
impulsores da bomba.

13. Monte o indicador de discagem conforme mostrado na figura Indicador de discagem.
Segure o impulsor da primeira célula e o eixo firmemente no lugar e mova o difusor de
sucção para cima e para baixo. A quantidade de movimento conforme lido no indicador
de discagem é a Folga frontal desse impulsor. Acrescente ou retire calços conforme
necessário para obter a Folga frontal necessária. As Folgas frontais estão listadas nas
tabelas Folga da pilha de impulsores.
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Figura 3: Indicador de discagem

14. Continue acrescentando difusores e impulsores. Calce cada impulsor para obter a
folga frontal necessária.

15. Instale as luvas espaçadoras (157) depois que o último impulsor for instalado e sua
Folga frontal for definida. Verifique o espaço entre o fim da última luva espaçadora
(157) e o sulco do anel elástico na extremidade do eixo. Acrescente calços conforme
necessário embaixo do último espaçador (157) até que a extremidade do espaçador
cubra aproximadamente ½ do sulco do anel de retenção do eixo. Coloque o anel de
retenção do eixo sobre o eixo e pressione-o para baixo até que ele encaixe no sulco.
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16. Instale anéis (412K) na cabeça de descarga (152) e difusores com um espaçamento
aproximado de 16 células para o modelo BP20 e de 8 células para os modelos BP40 a
200.

17. Deslize a carcaça (100) sobre a montagem e parafuse-a no adaptador da carcaça
(108). Os anéis devem ser lubrificados para ajudar na montagem.

18. Parafuse a cabeça de descarga (152) na carcaça (100).
19. Substitua o pé da bomba (131). Aperte o parafuso da tampa (371U) manualmente.

Aperte após a partida, quando a bomba tiver alcançado a temperatura de operação.
20. Coloque a bomba na posição horizontal. Coloque uma barra ou tubo pesado na

estrutura do mancal para segurá-la. Não permita que a barra encoste no falso eixo. A
cabeça de descarga deve ser apertada até os seguinte valores mínimos de torque:

BP20 400 pés-lb. 542 newton-metros
Séries BP40, 70, 100, 200 600 pés-lb. 813 newton-metros

INFORMAÇÃO: A operação da bomba sem torque adequado na cabeça de descarga
(152) pode resultar em dano à bomba.

21. Abertura do bujão não usada na caixa do vedante. Aberturas são necessárias somente
para vedações especiais. Consulte a impressão da vedação a respeito de vedações
especiais e requisitos de lavagem ou resfriamento.

22. Parafuse o motor na estrutura (228 ou 228A). Para os motores NEMA 444 TCS e 445
TCS, é fornecido um adaptador.

23. A bomba agora está pronta para reinstalação. Siga os procedimentos aplicáveis de
instalação, lubrificação e partida.

Substituição de mancais e vedação
1. Substituição de mancais

a) Corte a energia e remova o motor da bomba.
b) Apoie a extremidade do líquido e remova o conjunto da estrutura do mancal da

bomba removendo os parafusos da tampa (371L).
c) Siga as instruções de remoção adequada da estrutura do mancal e substituição de

mancais (consulte Desmontagem da bomba (página 10) e Remontagem do lado da
potência (página 11)).

2. Substituição da vedação mecânica
a) Corte a energia e remova o motor da bomba. Remova o conjunto da estrutura do

mancal da bomba removendo os parafusos da tampa (371L).
b) O acesso à vedação é obtido por meio da remoção da caixa do vedante (159) e da

montagem do suporte estacionário (158). A vedação (383A) deslizará, então, para
fora do eixo.

c) Deslize a nova unidade giratória sobre a extremidade estriada do eixo da bomba
(122) e contra o anel de retenção (361D). Tenha cuidado para evitar cortar os foles
de borracha no dente estriado. Nas bombas BP20, os ombros se apoiam no
degrau do eixo. Ao remontar a unidade, certifique-se de que os anéis (412L) não
estejam cortados e que estejam apoiados de modo seguro.
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d) Consulte a impressão da vedação mecânica para arranjos de vedações especiais.

Tabela 2: Folga da pilha do impulsor BP20
Pilha do impulsor BP20 Folga frontal necessária

1ª pilha
14 células ou menos

+ 1,016mm ± 0,127mm | + 0,040" ± 0,005"

2ª pilha
15ª a 20ª células

+ 0,635mm ± 0,127mm | + 0,025" ± 0,005"

3ª pilha
29ª a 42ª células

+ 0,889mm ± 0,127mm | + 0,030" ± 0,005"

4ª pilha
43ª a 56ª células

+0,889mm ± 0,127mm | + 0,035" ± 0,005"

5ª pilha
57ª a 70ª células

+ 1,016mm ± 0,127mm | + 0,040" ± 0,005"

6ª pilha
71ª a 85ª células

+1,143mm ± 0,127mm | + 0,045" ± 0,005"

7ª pilha
85ª célula

+1,143mm ± 0,127mm | + 0,045" ± 0,005"

INFORMAÇÃO:
1. Mancais fixos estão localizados entre cada pilha - a cada 14 células.
2. Ao término do empilhamento, remova 0,508mm | 0,020" da frente dos
impulsores 21, 29, 35, 43, 49, 57, 63, 71 e 77

Tabela 3: Folga da pilha do impulsor BP40
Pilha do impulsor BP40 Folga frontal necessária

1ª pilha
12 células ou menos

+ 1,016mm ± 0,127mm | + 0,040" ± 0,005"

2ª pilha
13ª a 24ª células

+ 0,635mm ± 0,127mm | + 0,025" ± 0,005"

3ª pilha
25ª a 36ª células

+ 0,635mm ± 0,127mm | + 0,025" ± 0,005"

4ª pilha
37ª a 39ª células

+ 0,889mm ± 0,127mm | + 0,030" ± 0,005"

INFORMAÇÃO:
1. Mancais fixos estão localizados entre cada pilha - a cada 12 células.
2. Use apenas calços de 0,254mm | 0,010" para configurar a folga frontal dos
impulsores 25 e 31.
3. Ao término do empilhamento, remova um calço de 0,254mm | 0,010” da frente
dos impulsores 25 e 31 (lado da sucção).

Tabela 4: Folga da pilha do impulsor BP70
Pilha do impulsor BP70 Folga frontal necessária

1ª pilha
1O células ou menos

+1,016mm ± 0,127mm | + 0,040" ± 0,005"

2ª pilha
11ª a 20ª células

+0,508mm ± 0,127mm | + 0,020" ± 0,005"

3ª pilha
21ª a 30ª células

+0,508mm ± 0,127mm | + 0,020" ± 0,005"

4ª pilha
31ª a 40ª células

+0,635mm ± 0,127mm | + 0,025" ± 0,005"

5ª pilha
41ª a 42ª células

+0,762mm ± 0,127mm | + 0,030" ± 0,005"
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INFORMAÇÃO:
1. Mancais fixos estão localizados entre cada pilha - a cada 10 células.
2. Use apenas calços de 0,254mm | 0,010" para configurar a folga frontal dos
impulsores 25, 31 e 35.
3. Ao término do empilhamento, remova um calço de 0,254mm | 0,010” da frente dos
impulsores 25, 31 e 35 (lado da sucção).

Tabela 5: Folga da pilha do impulsor BP100
Pilha do impulsor do modelo BP 100 Folga frontal necessária

1ª pilha
8 células ou menos

+1,016mm ± 0,127mm | + 0,040" ± 0,005"

2ª pilha
9ª a 16ª células

+0,508mm ± 0,127mm | + 0,020" ± 0,005"

3ª pilha
17ª a 24ª células

+0,508mm ± 0,127mm | + 0,020" ± 0,005"

4ª pilha
25ª a 32ª células

+0,635mm ± 0,127mm | + 0,025" ± 0,005"

5ª pilha
33ª a 40ª células

+ 0,762mm ± 0,127mm | + 0,030" ± 0,005"

6ª pilha 41ª célula +0,889mm ± 0,127mm | + 0,035" ± 0,005"

INFORMAÇÃO:
1. Mancais fixos estão localizados entre cada pilha - a cada oito células.
2. Use apenas calços de 0,254mm | 0,010" para configurar a folga frontal dos
impulsores 21, 29, 33 e 37.
3. Ao término do empilhamento, remova um calço de 0,254mm | 0,010” da frente dos
impulsores 21, 29, 33 e 37 (lado da sucção).

Tabela 6: Folga da pilha do impulsor BP200
Pilha do impulsor BP200 Folga frontal necessária

1ª pilha 4 células +1,016mm ± 0,127mm | + 0,040" ± 0,005"
2ª pilha
5ª a 8ª células

+1,016mm ± 0,127mm | + 0,040" ± 0,005"

3ª pilha
9ª a 12ª células

+1,016mm ± 0,127mm | + 0,040" ± 0,005"

4ª pilha
13ª a 16ª células

+0,635mm ± 0,127mm | + 0,025" ± 0,005"

5ª pilha
17ª a 20ª células

+0,635mm ± 0,127mm | + 0,025" ± 0,005"

6ª pilha
21ª a 24ª células

+0,635mm ± 0,127mm | + 0,025" ± 0,005"

7ª pilha
25ª a 28ª células

+0,635mm ± 0,127mm | + 0,025" ± 0,005"

8ª pilha
29ª a 32ª células

+0,635mm ± 0,127mm | + 0,025" ± 0,005"

9ª pilha
33ª a 36ª células

+ 0,762mm ± 0,127mm | + 0,030" ± 0,005"

10ª pilha
37ª a 40ª células

+ 0,762mm ± 0,127mm | + 0,030" ± 0,005"

11ª pilha
41ª a 44ª células

+ 0,762mm ± 0,127mm | + 0,030" ± 0,005"

12ª pilha
45ª a 48ª células

+ 0,762mm ± 0,127mm | + 0,030" ± 0,005"

INFORMAÇÃO:
1. Mancais fixos estão localizados entre cada pilha - a cada 14 células.
2. Ao término do empilhamento, remova um calço de 0,508mm | 0,020” da frente do
impulsor 41 (lado da sucção).
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Vista secional

J Frame
Um mancal Conrad com lu-
brificação permanente de
serviço médio carrega cargas
de impulso desenvolvidas
pelas bombas de pressão
baixa da série BP20. O motor
HP máximo a ser montado
na estrutura J é o NEMA 3
HP ODP.

Estrutura S
Dois mancais de contato angu-
lar montados face a face carre-
gam cargas de impulso de ser-
viço baixo a médio nessa estru-
tura de mancal relubrificável.
Os motores NEMA de 3 HP
TEFC a 25 HP ODP podem ser
montados nessa estrutura do
mancal.

Estrutura M
Um único mancal de contato angular
carrega cargas de impulso de serviço
médio a pesado e fornece lubrifica-
ção com óleo para bombas que exi-
gem motores de NEMA 3 HP TEFC a
25 HP OOP.
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Estruturas L e X
A estrutura L lubrificada com óleo fornece capacidade de alto
impulso encontrada em aplicações de alta pressão de descar-
ga com mancais de contato angular montados em tandem. A
estrutura L tem os mesmos tamanhos de motor que as
estruturas S e M. Na estrutura X, um arranjo de mancais de
contato angular montados em tandem estende a capacidade
do motor NEMA de 25 HP TEFC para 40 HP OOP.

Estrutura Y
Motores NEMA industriais montados
em pé de 40 HP TEFC a 150 HP
TEFC são montados na estrutura Y.
Os altos impulsos inerentes encon-
trados em aplicações de alta pressão
são carregados por um arranjo de
mancais de contato angular monta-
dos em tandem. A montagem de
bomba é feita utilizando os pés do
motor, em vez de suportes de monta-
gem integrais na estrutura do man-
cal.

Lista de peças e materiais de construção
Tabela 7: Lado de potência

Item
no. Nome da peça Material

Lubrificação a
graxa

LUBRIFICAÇÃO A ÓLEO

J S M L X Y
109 Tampa da extremi-

dade do mancal
Ferro fundido - S - - - -

109A Tampa da extremi-
dade do mancal

Ferro fundido - - M L X Y

109C Radial da tampa da
extremidade do
mancal

Ferro fundido - - - - - Y

112 Mancal de esferas,
impulso

Aço 308SZZ 7308PD
F

- - - -

112A Mancal de esferas,
impulso

Aço - - 7408DT 7408DT 7408DT 7313DT

113 Ajuste de liberação
de graxa

Placa de aço/cád-
mio

- S - - - -

113A Respiro Placa de aço/zin-
co

- - M L X Y

123 Defletor (não mos-
trado)

Plástico laminado - - - - - Y

131 Pé da bomba (so-
mente BP20)

Ferro fundido J S M L X -

131 Pé da bomba (exce-
to BP20)

Ferro fundido - S M L X Y

136 Porca de travamen-
to do mancal

Aço - S M L X Y

168A Extremidade de
acoplamento do
mancal de esferas

Aço - - 408S 408S 408S 313S

193 Lubrifique o ajuste
com graxa

Placa de aço/zin-
co

- S - - - -

228 Estrutura - graxa lu-
brificante

Ferro fundido J S - - - -
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Item
no. Nome da peça Material

Lubrificação a
graxa

LUBRIFICAÇÃO A ÓLEO

J S M L X Y
228A Estrutura - óleo lu-

brificante
Ferro fundido - - M L X Y

232 Luva de acopla-
mento - motor

Metal fundido J S M L X Y

233 Luva de acopla-
mento - bomba

Metal fundido J S M L X Y

235 Luva de acopla-
mento

Borracha** J S M L X Y

251 Almotolia do visor Vidro/metal bran-
co

- - M L X Y

332 Vedante de graxa -
tampa do mancal

Buna-N - S - - - -

332A Vedante de óleo -
tampa do mancal

Buna-N - - M L X Y

333 Vedante de graxa -
estrutura

Buna-N - S - - - -

333D Vedante de óleo -
estrutura

Buna-N - - M L X Y

360 Tampa da extremi-
dade da gaxeta

Vellumoid - S M L X Y

361E Anel de retenção -
mancal

Aço J - - - - -

370B Parafuso da tampa
H, estrutura para
adaptador (não
mostrado)

Aço - - - - - ▲Y

370N Parafuso da tampa
H - tampa da extre-
midade

Aço - S M L X Y

371 Parafuso da tampa
H - estrutura para
motor

Aço J S M L X Y

371U Parafuso da tampa
H - retenção do pé
da bomba

Aço J S M L X Y

380 Falso eixo Aço J S M L X Y
382 Arruela de trava-

mento do mancal
Aço - - - - - Y

389 Adaptador de motor
(não mostrado)

Ferro fundido - - - - - ▲Y

400 Chave de acopla-
mento

Aço J S M L X Y

443 Espaçador do man-
cal

Aço - - M L X Y

529 Arruela ondulada Aço - S M L X Y

Chave: ▲ Apenas para motores 444TSC e 445TSC ** Aço na estrutura Y

Tabela 8: Extremidade do líquido
Item no. Nome da peça Material

100 Carcaça Aço-carbono
101 Impulsor Tipo 1 resistente a Ni
108 Adaptador da carcaça Tipo 2 resistente a Ni
122 Eixo Monel K
150 Difusor Tipo 1 resistente a Ni
150A Chapa espaçadora (não mostrada) Tipo 2 resistente a Ni
151 Difusor de sucção Tipo 2 resistente a Ni
152 Cabeça de descarga Tipo 2 resistente a Ni
157 Luva espaçadora Aço inox. 316
157B Luva intermediária do eixo do mancal Aço inox. 316
157C Vedação do eixo da 1ª célula Aço inox. 316
158 Montagem de vedação estacionária Tipo 2 resistente a Ni
159 Caixa do vedante Tipo 2 resistente a Ni
178 Chave do impulsor (não mostrada) Liga monel 400
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Item no. Nome da peça Material
188* Invólucro de resfriamento (não mostrado) Tipo 2 resistente a Ni
201‡ Impulsor, primeira célula Tipo 1 resistente a Ni
260 Mancal intermediário Tipo 1 resistente a Ni

inserção de carbono
331 Calço 304 SS
361 Anel de retenção, eixo 303 SS
361D* Anel de retenção, vedação mecânica 303 SS
370V Parafuso da tampa H - adaptador para caixa

do vedante
Aço

371L Parafuso da tampa H - adaptador para
estrutura do vedante

Aço

383A Elemento giratório 18-8 SS-Viton
383B* Suporte estacionário (XP171) Resistente a Ni e Viton
383B Suporte estacionário (XP1D1) Carboneto e Viton
408A Bujão da tubagem - drenagem Latão
412J* Invólucro de resfriamento de anel (não mos-

trado)
Viton

412K Carcaça de anel Viton
412L Montagem de suporte estacionário de anel Viton
473* Bucha de restrição - invólucro de resfria-

mento (não mostrado)
Carbono

522 Colar acionador Aço inox. 316
524 Pinça de fixação Aço inox. 316
546 Arruela - parte posterior PTFE com vidro de molibdênio

Chave: * Opcional Apenas ‡ BP40, 70 e 100

Figura 4: Construção de flanges opcionais

Tabela 9: Construção de flanges opcionais
Item no. Nome da peça Material
108 Adaptador da carcaça Fundido em aço-carbono
152 Cabeça de descarga Fundida em aço-carbono

Capacidade de pressão/temperatura
Tabela 10: Capacidade de pressão/temperatura
Pres-
são

Pressão de trabalho 105 kg/cm2 | máximo de 1500 PSI
Pressão de sucção 28 kg/cm2 | máximo de 400 PSI

Tempe-
ratura

Sem resfriamento da cai-
xa do vedante

Estruturas J e S (graxa
lubrificante)

até 120°C | 2°F

óleo lubrificante com estru-
turas L. M. X & Y)

até 149°C | 300°F

Com resfriamento da cai-
xa do vedante

Todas as estruturas até 204°C | 400°F
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Solução de problemas
Problema Possíveis causas e correções
A. Nenhum líquido fornecido, líquido fornecido
insuficiente ou pressão insuficiente

1, 2. 3. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 22,
23

B. A bomba funciona por um momento e para 4,5, 7, 8, 9, 11. 12, 22, 23
C. A bomba consome muita energia 15, 18, 19
D. A bomba está barulhenta ou apresenta vibra-
ções

15, 16,20,21,23,24

E. A bomba vaza excessivamente na caixa do
vedante

8

F. Temperatura elevada do mancal. 23,24,25

Causas e medidas corretivas
1. A bomba não está escorvada ou ventilada adequadamente: verifique se a carcaça e o

tubo de sucção estão completamente preenchidos com líquido.
2. Velocidade muito baixa: verifique se os cabos do motor estão corretos e recebendo a

tensão total ou se turbina está recebendo a pressão de vapor total.
3. Cabeça de descarga do sistema muito alta: verifique a cabeça do sistema (particular-

mente perdas por atrito).
4. Altura de sucção muito alta: verifique o NPSH disponível (tubulação de sucção muito

curta ou longa pode causar perdas por atrito excessivo). Verifique com vácuo ou
calibre composto.

5. Bomba ou tubulação obstruída: verifique se há obstruções.
6. Direção errada da rotação: verifique a rotação.
7. Bolha de ar ou vazamento na linha de sucção: verifique na tubulação de sucção se há

bolhas de ar e/ou vazamentos de ar.
8. Vedação incorreta ou danificada permitindo vazamento de ar na caixa da bomba ou

vazamento de líquido: inspecione a vedação ou substitua, conforme necessário.
9. Cabeça de sucção insuficiente para líquidos quentes ou voláteis: aumente a cabeça de

sucção, consulte a fábrica.
10. Válvula de pé muito pequena: instale a válvula de pé do tamanho correto.
11. Válvula de pé ou tubo de sucção não imerso em profundidade suficiente: consulte a

fábrica sobre a profundidade adequada. Use um defletor para eliminar turbilhões.
12. Aumento de ar ou de gases no líquido: consulte a fábrica.
13. Folga do impulsor muito grande: verifique a folga adequada.
14. Impulsor danificado: inspecione e substitua, conforme necessário.
15. Aperto das peças rotativas: verifique se há folga nas peças internas gastas.
16. Acoplamento ou bomba e acionador mal alinhados: verifique o alinhamento e realinhe,

se necessário.
17. Localização incorreta do calibrador de pressão: verifique a posição correta e

descarregue o bico ou tubo.
18. Cabeça mais baixa que a classificação: bombas com muito líquido, consulte a fábrica.

Instale uma válvula de estrangulamento.
19. Líquido mais pesado que o previsto: verifique a gravidade e a viscosidade específicas.
20. Cavitação: aumente o NPSH disponível. Consulte a fábrica.
21. Lubrificação inadequada dos mancais ou mancais com desgaste: inspecione e

substitua conforme o necessário.
22. Recirculação interna devido a difusores ou anéis de difusores danificados: Substitua os

difusores e anéis danificados.
23. Difusores girando devido a torque insuficiente na cabeça de descarga: Substitua os

difusores danificados e remonte com o torque adequado na cabeça de descarga.
24. Bomba presa de modo incorreto na base ou tubulação não apoiada adequadamente:

forneça uma fixação resistente na base, estrutura adequada para a base e apoio para
os tubos.

25. Nível de óleo incorreto (alto ou baixo) na estrutura do mancal ou falta de graxa: siga as
instruções de lubrificação.
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Peças sobressalentes

Como fazer o pedido de peças de reposição
To ensure against possible long and costly downtime periods, especially on critical
services. it is advisable to have spare parts on hand. The most desirable parts to have on
hand are the following:

1. Mancais de esferas. Os mancais axiais de contato angular substitutos devem ter os
anéis devidamente aterrados para uma configuração de montagem adequada. Os
mancais de contato angular que são universalmente aterrados podem ser montados
em configuração tandem, costas com costas ou face a face. A configuração de
montagem (face a face para a estrutura S e tandem para L. X, Y) deve ser especificada
quando mancais de substituição forem pedidos de fontes locais a fim de assegurar a
afiação adequada das superfícies exteriores.

2. Vedantes de óleo.
3. Porca de fixação do mancal.
4. Arruela de travamento do mancal (apenas estrutura Y).
5. Vedação mecânica.
6. Anel da carcaça.
7. Arruelas posteriores.
8. Anéis para suporte de vedação, montagem de vedação, carcaça e difusores.

Também é desejável, mas depende mais da prática da fábrica, uma das seguintes opções:

1. Conjunto completo de impulsores, difusores e arruelas de batente para a bomba, ou:
2. Extremidade do líquido sobressalente composta por tudo, exceto a estrutura do

mancal.

Instruções para encomenda de peças sobressalentes
Repair orders will be handled with the minimum of problems if the following information is
accurately supplied:
Dados da placa de identificação
1. Número serial da bomba
2. Número do modelo da bomba
3. Tamanho da bomba.
4. Construção da bomba

Dados do pedido
1. Nome da peça
2. Número da peça (número do item) Esses nomes e números devem corresponder

àqueles em Vista secional (página 18).

Explicação da designação da placa de identificação da bomba
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1. Tipo de bomba
2. GPM @ BEP
3. Número de células
4. Estrutura da bomba (1)
5. Construção da bomba
6. Opção de resfriamento da vedação mecânica (2)
7. Opção de suporte estacionário (3)
Figura 5: Exemplo

1. A primeira letra deste grupo (X) indica a estrutura da bomba, a segunda letra indica a
combinação de acoplamento e falso eixo.

2. A opção 03 significa menos resfriamento da vedação, enquanto a 04 designa a opção
de resfriamento fornecida.

3. A opção 13 é o suporte estacionário resistente a Ni padrão, enquanto a opção 12 é o
suporte de carboneto de tungstênio.

Notícias de produtos
Nº 139
5 de abril de 1982
Assunto: Modelos 3333, 3335 & 3935
Modificação: Relocação do oleador nas estruturas de óleo lubrificante dos modelos 3333-
3335-3935
Histórico: O oleador nas estruturas de óleo lubrificante dos modelos 3333-3335-3935 foi
introduzido na estrutura, conforme mostrado abaixo. A variação no comprimento do niple
do tubo vertical, a variação na junção da rosca entre o niple, o cotovelo e o oleador ou uso
de um niple incorreto podem causar mudanças imprevisíveis no nível de óleo.
Descrição: Aberturas adicionais encanadas foram acrescentadas à estrutura. O oleador é
introduzido na estrutura usando apenas um niple, conforme mostrado abaixo. A configura-
ção interna do oleador não foi alterada.
Essa é uma mudança de funcionamento que entra em vigor imediatamente.

Design antigo Design novo
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www.gouldspumps.com

ITT Goulds Pumps
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estão em inglês são traduções do material original.

Forma IOM.3935.pt-br.2015-04


	Introdução
	Geral
	Importância das instruções
	Advertências especiais
	Inspeção no recebimento – faltas
	Conservação e armazenamento
	Técnicas de manuseio

	 Instalação
	Local
	Instalação
	Tubulação
	 Procedimentos de alinhamento
	Vedações mecânicas

	Operação
	Partida
	Lista de verificação
	Procedimentos de partida
	 Verificações de operação
	PROCEDIMENTO DE ENCERRAMENTO

	Manutenção preventiva e corretiva
	Lubrificação
	Selo mecânico
	 Vibração
	Desempenho

	Desmontagem e remontagem
	Desmontagem da bomba
	Inspeção e retífica
	Remontagem do lado da potência
	Estrutura S
	Estruturas M, L, X e Y
	Remontagem da extremidade do líquido
	Substituição de mancais e vedação
	Vista secional
	Lista de peças e materiais de construção
	Capacidade de pressão/temperatura

	Solução de problemas
	Peças sobressalentes
	Como fazer o pedido de peças de reposição
	Instruções para encomenda de peças sobressalentes


