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INTRODUÇÃO

Neste catálogo estão descritos todos os modelos de bombas da linha BP de nossa fabricação. Nele
constam informações técnicas de construção, e curvas características de cada modelo. A IMBIL e seus
revendedores, estarão sempre a disposição para prestar informações adicionais e oferecer assistência
técnica.

NOTAS

Reservamos o direito de efetuar modificações em nossos produtos, sempre que necessário  sem  que, por
isso, incorram obrigações de qualquer natureza.
As ilustraçôes contidas neste catálogo são indicativas, qualquer dúvida de interpretação favor consultar
o revendedor autorizado.
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EIXOS E SUA BUCHAS
Os eixos foram projetados e usinados de forma a assegurar fixação firme para os rotores e rigidez capaz
de proporcionar longa vida aos mancais e aos engaxetamentos. Com a finalidade de proteger os eixos
contra o desgaste, foram previstas as buchas protetoras, fixadas através das porcas de aperto.

      ENGAXETAMENTO
As caixas de gaxetas, são de grande profundidade, a fim de impedir a sucção de ar. Os anéis de gaxeta de

      amianto grafitado de secção quadrada, são normalmente usados em todas as bombas, exceto para
      atender a condições particulares de serviço. Os aperta-gaxetas são apertados por porcas, através de
      prisioneiros fixados às carcaças.

De um modo geral, as caixas de gaxetas levam, um anel de fundo e um anel cadeado. Quando se usa
       líquido de selagem, este costuma ser colhido na voluta de descarga da própria bomba. No caso em que
      o líquido bombeado é incompatível com a função de selagem se recorre a uma fonte externa.

Nota: A pedido do cliente, a vedação pode ser feita por Selo Mecânico .

MANCAIS
Todas as bombas são fornecidas com mancais dimensionados para serviço pesado, e podem ser dotadas
de um rolamento de Esferas em cada um dos lados, ou de um Rolamento de Rolos no lado acionamento
e um Rolamento de Esferas no lado livre, dependendo das exigências de cada bomba. Em qualquer dos
casos os anéis externos dos rolamentos são apertados entre um degrau interno do mancal e uma
saliência da tampa, evitando-se, assim, quaisquer deslocamentos axiais dos mesmos. Nas bombas com
suportes de mancais integrais com as carcaças, os mancais são posicionados através de pinos cônicos. A
lubrificação do mancal é a base de graxa em alguns modelos e a óleo em outros.

TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO

CARCAÇA
É bi-partida horizontalmente ao longo do eixo, o que possibilita fácil acesso ao rotor para inspeção ou
manutenção, não sendo necessário tocar nas tubulações de sucção e descarga. Possui os pés e os flanges
de sucção e descarga fundidos integralmente com a carcaça.

      ROTORES E ANÉIS DE DESGASTE
Todas as bombas usam rotores fechados, enchavetados aos eixos. A fixação axial dos rotores é conseguida

       por meio de buchas protetoras e porcas de aperto, fixadas por parafusos de travamento.
As bombas possuem anéis de desgaste substituíveis na carcaça, variando o tipo e o sistema de fixação

       dos mesmos em função das exigências particulares de cada  bomba. As bombas de maiores dimensões
       empregam, normalmente, anéis de desgaste em “L”, e nas bombas menores normalmente se usa anel de
       desgaste cilíndrico.

Algumas bombas BP, possuem como equipamento original anéis de desgaste substituíveis, cilíndricos
       ou flangeados, prensados nos rotores.

APLICAÇÃO

As Bombas da linha BP são indicadas para Abastecimento de Água, Grandes Irrigações, Drenagens, Combate
à Incêndio, Resfriamento de Líquidos em Indústrias Químicas, Petroquímicas, Papel e Celulose, etc.
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CARTA DE APLICAÇÃO
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DADOS TÉCNICOS

Pressão de teste hidrostático:
Conforme Hydraulic Institute

Na lubrificação a óleo indicamos:
Até 3000 rpm: Castrol Hyspin AWS 68,
Acima de 3000 rpm Castrol Hyspin AWS 46
ou similares

      Temperatura máxima:
105ºC

Na lubrificação a graxa indicamos:
Castrol LM 2 ou similar

Sentido de Rotação
A bomba pode ser acoplada por ambas as
pontas, então o sentido de rotação pode ser
horário ou anti-horário. O eixo pode ser
invertido sem qualquer adaptação especial.

Acessórios
Podem ser fornecidos opcionalmente:
- Acoplamento padrão IMBIL ou de outros
fabricantes.
- Protetor de acoplamento padrão IMBIL.
- Base padrão IMBIL.

Acionamento
O acionamento é feito através de
acoplamento elástico, por Motor Elétrico,
Motor a Combustão, Turbina e etc.

Reserva de Potência

Potência Requerida
pela Bomba

até 30 CV

até 75 CV

acima de 75 CV

Reserva de
Potência para

o Motor de
Acionamento
aprox. 30%

aprox. 15%

aprox. 10%

Rotação
Horária

Rotação
Anti-Horária

Velocidade Periférica (m/s)
Ao determinar a rotação de operação da
bomba, além da pressão máxima de
recalque, deve ser considerada também a
velocidade periférica máxima do rotor
segundo seu material de construção.

ASTM A48 CL30 40 m/s
ASTM A536 65.45.12 60 m/s
SAE 40 60m/s
CF 8M 80m/s
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DADOS TÉCNICOS
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DIMENSÕES PRINCIPAIS
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MEDIDAS PARA CONEXÕES
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NORMAS PARA FLANGES
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LISTA DE PEÇAS

Código

   CA

    TP

    EX

   RO

   MN

   TM

   TVE

   AG

ADCA

ADRO (1)

   BP

  POAP

   PEX

   AC

   AF

 ANCE

    PI

   ROL

GAXE

TORN

Descrição

Carcaça

Tampa de Pressão

Eixo

Rotor

Mancal

Tampa do Mancal

Tampa de Vedação

Aperta-Gaxeta

Anel Desgaste da Carcaça

Anel Desgaste do Rotor (1)

Bucha Protetora

Porca de Aperto

Porca do Eixo

Anel Cadeado

Anel de Fundo

Anel Centrifugador

Pino

Rolamento

Gaxeta (Amianto Grafitado)

Torneira

(1) Não usado em todos os modelos
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VERSÕES MATERIAIS

LIMITAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DE ROTORES EM FERRO FUNDIDO:

1 - COMBATE À INCÊNDIO
Se a função for apenas combate a incêndio, não há restrições.
Caso a Bomba tenha função de captação de água também, o que é comum em navios e plataformas
marítimas, proceder como item 3.

2 - CIRCULAÇÃO DE TORRE, ÁGUA DE RESFRIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE CALDEIRA.
Não usar rotor em ferro fundido. Utilizar preferencialmente rotor em CF 8M.
Pode-se utilizar rotor em bronze desde que o NPSH disponível seja o dobro ou maior que o NPSH
requerido.

3 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA.
Pode-se usar o rotor em ferro fundido somente nas seguintes condições:
- NPSH disponível seja o dobro ou maior que o NPSH requerido.
- Potência instalada seja menor que 500 CV.
- Vazão seja menor que 3000 m3/h.

4 - HIDROCARBONETOS, ÓLEOS E ETC.
Pode-se usar rotor em ferro fundido desde que o NPSH disponível seja pelo menos 50% maior que o
NPSH requerido.


