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Parabéns! Você acaba de adquirir um equipamento de construção 

simples, projetado e fabricado com a mais avançada tecnologia, com 
excelente desempenho e que proporciona fácil manutenção. 

 
A finalidade deste manual é informar ao usuário, os detalhes do 

equipamento e as técnicas corretas de instalação, operação e 
manutenção. 

 
A IMBIL recomenda que o equipamento seja instalado e cuidado 

conforme recomenda a boa técnica e de acordo com as instruções 
contidas neste manual, e seja utilizado de acordo com as condições de 
serviço para o qual foi selecionado (vazão, altura manométrica total, 
velocidade, voltagem, freqüência e temperatura). 

 
A IMBIL não se responsabiliza por defeitos decorrentes da 

inobservância destas prescrições de serviço e recomenda que este manual 
seja utilizado pelo pessoal responsável pela instalação, operação e 
manutenção. 

 
Em casos de consulta sobre o equipamento ou encomenda de peças 

sobressalentes, indicar o código da peça, modelo, linha da bomba e 
também o nº de série encontrado na plaqueta de identificação e gravado 
em baixo relevo no flange de sucção. 
 
NOTA: A IMBIL pede ao cliente que, logo após receber o TERMO DE 

GARANTIA do seu equipamento, preencha os dados e envie o 
canhoto à IMBIL, facilitando a troca de informações entre a IMBIL 
e o CLIENTE. 

SR. PROPRIETÁRIO 
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1. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 
 

Inspecione o equipamento logo que recebê-lo e confira com a Nota Fiscal, 
comunicando imediatamente peças porventura faltantes ou danificadas. 

 
 

2. PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Todas as bombas fabricadas pela IMBIL saem de fábrica com uma 
plaqueta de identificação (figura 1) onde são gravados os principais dados da 
bomba: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figura 1 - Plaqueta de identificação 

 
 

3. TRANSPORTE 
 

O transporte do conjunto acoplado ou dos equipamentos separados deve 
ser feito com cuidado e dentro das normas de segurança. 

 
O conjunto moto-bomba deve ser transportado conforme a figura 2. 
 
Somente a bomba, antes de ser acoplada, deve ser transportada pelo 

flange, conforme a figura 3. 
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figura 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. ARMAZENAMENTO 
 

Quando for necessário armazenar a bomba até sua instalação, não 
remover os flanges de proteção dos bocais ou qualquer outra proteção enviada 
pela IMBIL. 

 
Os mancais recebem lubrificação na fabrica, que protegem contra oxidação 

por curto período de tempo. Então, se a bomba for armazenada por período 
superior a 30 dias, precauções especiais devem ser tomadas: 

 
• Aspergir óleo nos mancais a cada 30 dias. 
• Gire o eixo com a mão semanalmente para que as partes móveis sejam 
lubrificadas. 
• Com a finalidade de evitar a oxidação e o travamento da bomba, deve-
se encher a voluta com óleo emulsificante. 

figura 3 
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• Manter sempre o conjunto moto-bomba coberto e livre do intemperismo. 
 

NOTA: Antes da instalação da bomba, limpar as proteções da ponta do eixo, da 
luva e dos flanges com solvente adequado e seguir as instruções 
contidas neste Manual. 

 
 
5. INSTALAÇÃO DA BOMBA 

 
As bombas devem ser instaladas, niveladas e alinhadas por pessoas 

habilitadas. Se esse serviço não for feito corretamente, pode trazer como 
conseqüências transtornos na operação, desgaste prematuro de componentes e 
até danos irreparáveis. 

 
5.1. Escolha do local 

 
Escolha o local de instalação de modo que: 

 
• Seja facilmente acessível à inspeção e manutenção. 
• Esteja acima do nível de inundação. 
• As tubulações sejam simples e diretas para que o NPSH seja suficiente, 
evitando assim a cavitação. 
• A fundação seja estável para que não se desloque horizontal e/ou 
verticalmente, deixando a bomba suportada pelas tubulações. 
• Exista espaço suficiente para remover o motor. 
• As plaquetas de identificação da bomba e do motor sejam visíveis. 
• Haja circulação de ar suficiente em torno do motor e da bomba para 
garantir uma perfeita refrigeração 

 
5.2. Fundação 

 
De preferência a bomba deve ser instalada em posição horizontal. Utilizar 

uma base única para a bomba e o motor sobre uma fundação permanente de 
concreto ou aço estrutural com massa suficiente para absorção das vibrações 
normais, evitando que o conjunto sofra distorções ou tenha seu alinhamento 
prejudicado. 

 
5.3. Assentamento da base 
 

Colocar os chumbadores nas cavas feitas no bloco da fundação sob a 
furação da base, e entre os chumbadores e a base, colocar calços metálicos 
para o seu nivelamento, fixando-os com argamassa, conforme a figura 4. 
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Os chumbadores dever ser fixados com concreto e deve-se utilizar para o 
posicionamento um gabarito com furações conforme o plano da fundação. 

 
Após a cura da argamassa e do concreto posicionar o conjunto moto-

bomba sobre a fundação. 
 

figura 4 

 
5.4. Nivelamento da base 

 
Verificar se a base se apóia igualmente por todo o calço, em caso positivo, 

apertar as porcas dos chumbadores, verificando o nivelamento transversal e 
longitudinal com nível de precisão.  

 
Se estiver desnivelado, acrescentar chapas metálicas finas entre a base e 

o calço para correção, conforme a figura 5. 
 

5.5. Enchimento da base 
 
Para garantir uma fixação sólida do conjunto e um funcionamento livre de 

vibrações deve-se introduzir sob a base concreto magro através das aberturas 
existentes, conforme a figura 6. 

 
Há no mercado de construção civil produtos específicos para esse fim, que 

tem como características evitar a retração durante a cura e apresentar boa 
fluidez, assim garante-se o preenchimento total do interior da base não 
permitindo a ocorrência de espaços vazios. 
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figura 5 – Nivelamento da base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figura 6 – Enchimento da base com concreto 

 
 

6. ALINHAMENTO DO ACOPLAMENTO 
 

O perfeito alinhamento garantirá a vida útil do conjunto girante da bomba e 
do motor elétrico, isentando-os de vibrações anormais. 

 
Após o conjunto moto-bomba totalmente instalado em sua base, a cura do 

concreto finalizada, e de preferência, as tubulações de sucção e recalque 
conectadas, deve-se verificar o alinhamento do conjunto feito na fábrica, pois o 
transporte, o manuseio e a instalação do conjunto podem comprometer seu 
alinhamento. 

 
Com auxílio de relógio comparador ou, na sua falta, régua metálica e 

calibre de lâminas, controlar o desalinhamento radial e axial para evitar vibrações 
anormais que interferem na vida útil do equipamento, conforme a figura 7. 
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figura 7 

 
Quando o acionamento for feito por correias, os eixos da bomba e do 

acionador deverão estar paralelos, as polias alinhadas entre si, e por sua vez, as 
correias corretamente esticadas. 

 
Os alinhamentos, radial e axial, deverão permanecer dentro da tolerância, 

obedecendo à folga entre as pontas de eixo do motor e da bomba, conforme 
especificado pelo fabricante do acoplamento. 

 
Para melhor segurança na operação, deve ser instalado protetor de 

acoplamento ou protetor de acionamento (exemplo guarda-correias), conforme a 
NR 12 (item 12.3) da Portaria 3214/78 que regulamentou a Lei 6514/77. 

 
 

7. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA AS TUBULAÇÕES 
 

7.1. Para a tubulação de sucção e recalque 
 

A tubulação deve ser conectada ao flange da bomba somente após a cura 
da argamassa de assentamento da base. 

 
Para evitar perdas de carga, a tubulação tanto quanto possível, deve ser 

curta e reta, e as curvas, quando necessárias, devem ser de raio longo. 
A bomba não deve servir de apoio para tubulação. Os flanges da tubulação 

devem ser conectados aos da bomba totalmente livres de tensões, sem transmitir 
esforços à carcaça, evitando assim o desalinhamento e suas conseqüências. 

 
Devem-se prever juntas de expansão para quando o líquido bombeado 

estiver sujeito à altas variações de temperatura. Desta maneira, evita-se que os 
esforços tubulares devidos à dilatação e contração recaiam sobre a bomba. 
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7.2. Somente para a tubulação de sucção 
 

O segmento horizontal da tubulação de sucção, quando negativo, deve ser 
instalado com um ligeiro declive no sentido bomba tanque (figura 8), e, quando 
positiva, um ligeiro aclive no mesmo sentido (figura 9), evitando assim a 
formação de bolsas de ar. 
 

O diâmetro nominal do flange de sucção da bomba não determina o 
diâmetro nominal da tubulação de sucção.  

 
A velocidade de fluxo do líquido na entrada da bomba deve ser 

estabelecida de acordo com o tipo de fluído. Há tabelas que devem ser 
consultadas e que especificam a velocidade ideal para cada tipo de fluído, assim 
não teremos um escoamento turbulento na entrada da bomba, o que prejudicaria 
seu rendimento. 

 
Quando houver necessidade do uso de redução, esta deverá ser 

excêntrica, montada com o cone para baixo, evitando assim a formação de 
bolsas de ar. Vide figuras 8 e 9. 
 

Válvula de pé quando aplicável, geralmente recebe um filtro para evitar que 
corpos estranhos cheguem à bomba. 
 

Providenciar para que a área de passagem da válvula seja 1,5 vezes maior 
que a área da tubulação e que a área de passagem livre do filtro seja de 3 a 4 
vezes maior que a área da tubulação. 

 
Em instalações com sucção positiva, recomenda-se instalar um registro 

para bloquear a passagem do líquido. Verificar para que durante o 
funcionamento da bomba o registro permaneça totalmente aberto. 

 
É aconselhável evitar a montagem de mais de uma bomba em uma única 

tubulação de sucção, principalmente quando nesta tubulação a pressão absoluta 
for inferior à pressão manométrica com a bomba em operação. 

 
Deve-se providenciar um registro para cada bomba em instalações onde 

várias bombas succionam de um mesmo tanque, e interligar o tanque e a 
tubulação de sucção com mudanças de direções inferiores a 45 graus. 
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figura 8 – Sucção negativa 

 

figura 9 – Sucção positiva 
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7.3. Somente para tubulação de recalque 
 

É necessário instalar um registro para regulagem da vazão e pressão de 
bombeamento, logo após o flange de recalque da bomba. 
 

É aconselhável instalar uma válvula de retenção entre a saída da bomba e 
o registro, quando o comprimento da tubulação de recalque for relativamente 
grande e a altura total de elevação da bomba for maior que 15 metros. 
 

Quando o diâmetro da tubulação for diferente do diâmetro do flange de 
recalque, a ligação deverá ser feita através de uma redução concêntrica. Vide 
figuras 8 e 9. 
 

Para bombas instaladas em paralelo, cada bomba deverá ter a sua válvula 
de retenção para impedir o retorno ou a sobrecarga da válvula de pé quando 
uma das bombas for desligada. 

 
 

8. PROVIDÊNCIAS PARA O INÍCIO DO FUNCIONAMENTO 
 

Certificar que o conjunto está alinhado e bem fixado na base, que os 
flanges de sucção e recalque estão bem conectados nas tubulações e, quando 
houver, colocar em funcionamento as conexões auxiliares. 
 

Eliminar possíveis sujeiras e umidade nos mancais e preencher com óleo 
na quantidade e qualidade conforme instruções no item “Manutenção do mancal”. 
 

Fazer a ligação elétrica de modo a garantir que o sistema de proteção do 
motor funcione. 
 

Verificar o sentido de rotação do acionador com a bomba desacoplada, e 
certificar manualmente que o conjunto girante roda livremente. 

 
Certificar se o alinhamento do acoplamento foi feito corretamente conforme 

o item 6 deste manual. Em bombas que irão operar com líquidos à temperaturas 
acima de 105ºC, como é o caso das bombas para óleo térmico, o alinhamento 
deverá ser executado na temperatura de operação. 

 
Escorvar (encher) a bomba e sua tubulação de sucção eliminando o ar nela 

existente. Girar o eixo da bomba com a mão a fim de garantir um bom 
escorvamento. O escorvamento também poderá ser feito por vácuo. 
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Quando houver registro na tubulação de sucção, este deverá ser mantido 
totalmente aberto. Nunca deve ser usado para regular a vazão da bomba, 
evitando a possibilidade de cavitação, sendo o mesmo apenas usado para 
isolamento de manutenção. 
 

O registro da tubulação de recalque deverá estar totalmente fechado 
no início do funcionamento, para não sobrecarregar o motor e a rede 
elétrica durante a partida. 
 

Quando o motor elétrico já estiver trabalhando com a rotação nominal, abrir 
lentamente o registro da tubulação de recalque de modo à regular a capacidade 
da bomba. 

 
 

9. PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS APÓS O INÍCIO DE FUNCIONAMENTO 
 

Ajustar a bomba para seu ponto de operação abrindo lentamente a válvula 
de recalque, e verificar a pressão de sucção, pressão de descarga e vazão. 

 
Certificar que o conjunto opera sem vibrações e ruídos anormais. 

 
Controlar o valor da tensão da rede e a amperagem do motor elétrico. 

 
Controlar a temperatura dos mancais. 

 
Para as bombas que operam com fluídos acima de 105ºC verificar o 

alinhamento do conjunto após 30 minutos de trabalho. 
 
NOTA: Controlar os itens acima a cada 30 minutos nas duas primeiras horas, de 

hora em hora até as próximas 10 horas e depois semanalmente. 
 
 
10. PROVIDÊNCIAS PARA A PARADA DA BOMBA 
 

Fechar o registro da tubulação de recalque. 
 
Fechar o registro de sucção quando houver necessidade de manutenção. 
 
Desligar o acionador observando a parada gradual do equipamento. 
 
Fechar tubulações auxiliares quando houver. 
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11. MANUTENÇÃO DO MANCAL 
 

A manutenção do mancal da bomba tem por finalidade prolongar a vida útil 
do mesmo e de seus componentes internos. 

 
Deve-se controlar o nível de óleo no interior do mancal para garantir uma 

perfeita lubrificação dos componentes, e controlar também a temperatura de 
trabalho para que não atinja um valor acima do admissível pelos componentes 
internos do mancal. 
 

11.1. Lubrificação 
 
As bombas INI OT ESPECIAL foram projetadas com 2 estágios de 

lubrificação. No 1º estágio (lado rotor) a lubrificação é feita pelo próprio óleo 
bombeado, e no 2º estágio (lado acoplamento) a lubrificação é feita por óleo 
convencional. 

 
As bombas são fornecidas sem óleo no mancal. Após certificar-se de 

que o mesmo está livre de sujeira e umidade, abastecer por completo o 1º 
estágio do mancal com o óleo bombeado através do bujão superior. No 2º 
estágio preencher com óleo lubrificante (vide tabela abaixo) até que o nível fique 
entre as marcas existentes no indicador de nível de óleo. 
 

A primeira troca de óleo deve ser feita após as primeiras 250/300 horas de 
trabalho, a segunda troca deve ser feita após as 1800 horas de trabalho, e a 
partir daí, a cada 7000 horas de trabalho ou 1 vez ao ano (obedecer o que 
acontecer primeiro). 
 

O mancal deve ser lavado a cada dois anos. 
 

Tabela de óleos recomendados 
 

Fabricante Até 3000 rpm Acima de 3000 rpm 
CASTROL 
ATLANTIC 
ESSO 
MOBIL OIL 
IPIRANGA 
PETROBRÁS 
SHELL 
TEXACO 

HYSPIN – 68 
EUREKA – 68 
ÓLEO PARA URBINA – 68 
DTE – 26 
IPTUR AW – 68 
MARBRAX TR – 68 
TELLUS – 68 
REGAL R & O – 68 

HYSPIN - 46 
EUREKA – 46 
ÓLEO PARA TURBINA – 46 
DTE – 24 
IPTUR AW – 46 
MARBRAX TR – 46 
TELLUS – 46 
REGAL R & O – 46 
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11.2. Refrigeração 
 

As bombas INI OT ESPECIAL podem trabalhar à altas temperaturas, com 
isso torna-se necessária a refrigeração do mancal afim de prolongar a vida útil de 
seus componentes internos. 

 
Para dissipar o calor gerado pelo fluído o mancal da bomba possui aletas e 

em sua parte traseira uma hélice, para evitar o seu superaquecimento. 
 
Verificar periodicamente se os orifícios da cobertura da hélice não estão 

obstruídos ou com a presença de objetos, para assim garantir a circulação de ar 
e a refrigeração completa da bomba. 
 

Verificar se os vãos entre as aletas estão livres e sem a presença de 
objetos. 
 
 
12. MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE DESGASTE 
 

Quando a bomba apresentar vazão ou pressão insuficiente, motivada pelo 
desgaste dos anéis, deve-se providenciar a troca dos mesmos. A IMBIL e seus 
Distribuidores Autorizados poderão fornecer peças na tolerância adequada e 
serviços de manutenção. 
 

A troca deverá ser feita quando a folga entre o rotor e os anéis da tampa 
ou carcaça apresentarem valores de desgaste três vezes superior a folga 
original. 
 
 
13. MANUTENÇÃO DAS VEDAÇÕES DO EIXO 
 

Por possuírem 2 estágios de lubrificação, as bombas INI OT ESPECIAL 
possuem 2 estágios de selagem. No 1º estágio a selagem é feita por gaxetas e 
no 2º por selo mecânico. 

 
13.1. Gaxetas 
 

As gaxetas têm como função controlar o fluxo de óleo térmico para o 
interior do mancal, não permitindo o aumento de temperatura no mesmo. 

 
A qualidade e o tipo da gaxeta usada e o cuidado durante a sua montagem 

são fatores determinantes para uma correta vedação. 
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O material da gaxeta deverá ser adequado ao líquido bombeado. 
Recomenda-se o uso de gaxetas prensadas em anéis, para garantir a exatidão 
das medidas e acabamento do conjunto vedante. 

 
As gaxetas são normalmente fornecidas como tiras contínuas, que deverão 

ser cortadas em anéis com as extremidades oblíquas no tamanho adequado ao 
diâmetro de seu alojamento. Vide figura 10. 

 
Para o corte dos anéis de gaxeta, aconselhamos utilizar um dispositivo 

simples conforme a figura 11. Após ter cortado o primeiro anel, certifique-se que 
o seu tamanho está correto, para a perfeita ajustagem no alojamento das 
gaxetas. 
 

O alojamento das gaxetas deverá passar por uma cuidadosa limpeza, 
antes da colocação de novos anéis. 
 

É importante verificar se a superfície onde se alojará a gaxeta está 
perfeitamente lisa, sem sulcos ou marcas que prejudicarão a vida útil da mesma, 
caso contrário deverá sofrer uma reusinagem no diâmetro de 1mm no máximo, 
ou então, substituí-la por uma nova. 

 
É importante fazer com que as emendas dos anéis não se encontrem. Para 

isso, deslocar a emenda do segundo anel, cerca de 120 graus em relação à 
posição do primeiro.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 10 – corte oblíquo da gaxeta        figura 11 – dispositivo para cortar gaxeta 
 
Passar uma fina camada de graxa nos diâmetros interno e externo da 

gaxeta antes de montá-la. 
 

13.2. Selo mecânico 
 
O selo mecânico garante a vedação do mancal para que não ocorram 

vazamentos do 1º para o 2º estágio. 
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Apesar das vantagens de um selo mecânico sobre um engaxetamento, o 
mesmo está sujeito a desgastes, que dependem de fatores como qualidades 
lubrificantes do líquido bombeado e impurezas contidas. Sendo assim, não é 
possível estipular um espaço de tempo recomendado para manutenção e cada 
caso deverá acumular experiência própria. 

 
É recomendada uma inspeção rigorosa do selo após cada 13.000 horas de 

operação ou 2 anos (obedecer o que acontecer primeiro), repetindo essa 
inspeção com maior ou menor espaço de tempo, conforme o desgaste verificado. 
Peças com desgaste limite deverão ser trocadas antes de causarem 
vazamentos. 

 
As peças deslizantes terão que ser sempre trocadas em pares. No início da 

operação e até que as superfícies deslizantes se acomodem, é normal que 
ocorram pequenos vazamentos 

 
Para informações mais específicas consultar o fabricante do selo mecânico 

utilizado na bomba. 
 
 

14. SUPERVISÃO PERIÓDICA DO EQUIPAMENTO 
 

Dependendo da disponibilidade da mão de obra e da responsabilidade da 
bomba instalada, recomenda-se que seja executada a supervisão conforme 
tabela abaixo, e no caso de anormalidade, o responsável deve ser avisado 
imediatamente. 

 

Quando? 
O Quê? 

Semanal Mensal Semestral Anual 

Vibrações e ruídos anormais ███       

Ponto de operação da bomba ███       

Pressão de sucção ███       

Nível do óleo ███       

Corrente consumida pelo 
motor e valor da tensão na 
rede 

███       

Temperatura dos mancais   ███     
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Intervalo de troca de óleo (ver 
item: Manutenção do mancal)   ███     

Alinhamento do conjunto 
Moto-Bomba     ███   

Parafusos de fixação da 
bomba, base e acionador     ███   

Lubrificação do acoplamento, 
quando aplicável     ███   

Desmontar a bomba para 
manutenção e inspecionar: 
mancais e rolamentos 
minuciosamente, retentores, 
o’rings, juntas, rotores, parte 
interna da carcaça, espessura 
das paredes, áreas de 
desgaste, acoplamento, etc. 

      ███ 

*em instalações operando em boas condições e o líquido bombeado não sendo agressivo 
aos materiais da bomba, a supervisão anual poderá ser bianual. 
 
 
15. DESENHO EM CORTE E LISTA DE PEÇAS 
 

Vide próxima página. 
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Nº Peça Qtd. Material 

1 Anel de Retenção 1 Aço 

2 Gaxeta 2 Teadit Grafite Flexível 

3 Tampa de Pressão 1 A536 654512 

4 Rolamento 2 Aço 

5 Bujão de Respiro 1 Aço Galvanizado 

6 Bujão Cab. Quadrada  1 Aço Galvanizado 

7 Retentor 1 Aço / Borracha 

8 Parafuso Cab. Cil. Sext. Int. 3 SAE 1020 

9 Junta 2 Papelão Hidráulico 

10 Tampa do Cavalete 1 A48 CL30 

11 Chaveta 1 AISI 316 

12 Hélice de Refrigeração 1 A536 654512 

13 Tampa de Proteção da Hélice 1 A536 654512 

14 Anel de Retenção 1 Aço 

15 Chaveta 1 AISI 316 

16 Arruela de Fixação da Gaxeta 1 SAE 1045 

17 Eixo 1 SAE 1045 

18 Parafuso Cabeça de Chapéu 1 SAE 1020 

19 Chaveta 1 SAE 1045 

20 Junta 1 Papelão Hidráulico 

21 Anel de Desgaste 1 A48 CL30 

22 Anel de Desgaste 1 A48 CL30 

23 Carcaça 1 A536 654512 

24 Rotor 1 A536 654512 

25 Junta 1 Papelão Hidráulico 

26 Parafuso Cabeça Sextavada 6 SAE 1020 

27 Parafuso Cabeça Sextavada 4 SAE 1020 

28 Cavalete 1 A536 654512 

29 Selo Mecânico 1 Aço / FPM encapsulado / 
Carbono / Liga Cromo 

30 Bujão Cab. Quadrada 2 Aço Galvanizado 

31 Pé de Apoio 1 A536 654512 

32 Arruela de pressão 1 Aço Mola Beneficiado 

33 Parafuso 1 SAE 1045 

34 Copo Lubrificador 1 Alumínio e Vidro 

35 Parafuso Cab. Cil. Sext. Int. 4 SAE 1020 
36 Anel de Retenção 2 Aço 
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16. INSTRUÇÕES PARA DESMONTAGEM 
 

As bombas INI OT ESPECIAL seguem o padrão de construção back pull-
out o que facilita em sua manutenção, pois o conjunto pode ser desmontado para 
trás (suporte, tampa de pressão e rotor), e a carcaça e as tubulações de recalque 
e de sucção permanecem no lugar. 

 
A execução da desmontagem, montagem e manutenção deve ser 

executada apenas por pessoas tecnicamente habilitadas. 
 
Seguir os seguintes procedimentos para a desmontagem: 
 
• Fechar as válvulas de sucção (se houver) e de recalque. 
• Drenar a bomba. 
• Retirar o protetor e o espaçador do acoplamento. 
• Retirar o respiro e o bujão e drenar o óleo do suporte. 
• Soltar os parafusos do pé de apoio e remove-lo. 
• Soltar os parafusos da tampa de pressão e remove-la. 
• Apertar os parafusos extratores da tampa de pressão uniformemente 
até que ela se solte do mancal. 
 

 
17. INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM 

 
Certifique-se de que todas as peças estão corretamente limpas e 

rebarbadas. 
 
Sempre que for feita a remontagem da bomba utilizar um novo jogo de 

juntas. 
 
Seguir os passos inversos da desmontagem. 
 

 
18. ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO E CAUSAS PROVÁVEIS 

 
1. Bomba não bombeia 
2. Capacidade insuficiente 
3. Pressão insuficiente 
4. A bomba perde o escorvamento após a partida 
5. A bomba sobrecarrega o motor 
6. Selo mecânico tem vida curta 
7. A bomba vibra ou faz barulho 
8. Rolamentos têm vida curta 
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9. Bomba superaquecendo ou gripando 
 

Dez sintomas 
Causas prováveis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bomba não foi escorvada ██               ██ 

Bomba ou tubulação de sucção não 
estão totalmente cheias de líquido ██ ██     ██   ██     

A altura de sucção é excessiva ██ ██     ██ ██ ██     

Diferença mínima entre a pressão 
de vapor e a pressão de sucção ██ ██         ██   ██ 

Quantidade excessiva de ar ou gás 
no líquido 

  ██   ██ ██         

Penetração de ar na linha de sucção   ██     ██         

Penetração de ar através das juntas 
ou bujões         ██         

Válvula de pé muito pequena   ██         ██     

Válvula de pé parcialmente 
obstruída   ██         ██     

Entrada da tubulação de sucção 
insuficientemente submergida ██ ██     ██   ██     

Rotação muito baixa ██ ██   ██           

Rotação muito alta                   

Sentido de rotação errado ██     ██           

Altura total maior do que aquela 
para a qual a bomba foi projetada ██   ██ ██          

Viscosidade do líquido diferente da 
usada na seleção 

    
██ ██ 

          

Operação à capacidades muito 
reduzidas 

            
██ 

  
██ 
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Operação de bombas em paralelo 
inadequadas para a aplicação ██ 

  
██ ██ 

        
██ 

Materiais estranhos no rotor ██   ██       ██     

Desalinhamento devido à dilatação 
da tubulação 

          
██ ██ 

  
██ 

Fundações incorretas             ██     

Eixo empenado           ██ ██   ██ 

Partes rotativas e estacionárias 
atritando-se 

            
██ 

  
██ 

Rolamentos gastos           ██ ██   ██ 

Rotor avariado ou corroído     ██ ██       ██   

Eixo girando fora de centro devido 
ao desgaste ou desalinhamento dos 
rolamentos 

          

██ ██ ██ ██ 

Rotor desbalanceado resultando em 
vibração 

          
██ ██ ██ ██ 

Abrasivos sólidos no líquido 
bombeado 

            

██ 

    

Desalinhamento interno das peças, 
evitando que a sede estacionária e 
o anel rotativo do selo se adaptem 
corretamente 

          

██ ██ 

    

Carga axial exagerada devido às 
falhas mecânicas internas 

              
██ ██ 

Excesso de óleo nos rolamentos               ██ ██ 

Rolamentos não lubrificados               ██ ██ 

Rolamentos montado 
incorretamente (estragos durante a 
montagem, tipo errado, etc) 

              

██ ██ 
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Rolamentos corroídos devido à 
entrada de água pelo retentor 

              
██ ██ 

Excesso, falta ou uso de óleo não 
apropriado no cavalete 

            
██ ██ ██ 

A folga de acoplamento não está 
sendo obedecida 

            
██ 

    

O motor está funcionando somente 
com 2 fases ██ ██ ██ 

  
██ 

  
██ 

  
██ 

Desgaste das peças internas da 
bomba 

██ ██ ██ ██     ██     

O conjunto bomba - acionador está 
desalinhado 

        
██ 

  
██ ██ ██ 

 
 
19. PEÇAS SOBRESSALENTES RECOMENDADAS 
 

A IMBIL recomenda para um trabalho contínuo de 2 anos a quantidade de 
peças sobressalentes de acordo com o número de bombas, conforme a tabela 
abaixo: 

 
Quantidade de bombas 

1 2 3 4 5 6 e 7 8 e 9 10 ou mais Denominação 

Quantidade de sobressalentes 

Eixo 1 1 1 2 2 2 3 30% 

Rotor 1 1 1 2 2 2 3 30% 

Rolamento (cj) 1 1 1 2 2 3 4 50% 

Cavalete ― — — — — — 1 2 unidades 

Retentor (cj) 1 2 3 4 5 6 8 50% 

Gaxeta (5 anéis) 1 4 4 6 6 6 8 40% 

Anel de desgaste (cj) 1 2 2 2 3 3 4 50% 

Jogo de juntas 4 4 6 8 8 9 12 150% 

Selo mecânico completo 2 2 2 3 3 3 4 20% 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

DESCARTE SELETIVO 

EMBALAGEM 
 O Material da embalagem deste produto é reciclável, 

procure selecionar plástico, papel, papelão e descarte de 
acordo com as normas locais , ou entregue a um serviço 
de tratamento de resíduos. 

BOMBA 
 Durante a desmontagem das bombas/motobomba separe 

os materiais como metal, plásticos, lixo eletrônico, graxas e 
lubrificantes e faça o descarte de acordo com as normas 
locais ou entregue a um serviço de tratamento de resíduos. 

FLUIDO 

 
 Recolha e descarte o liquido de lavagem e eventualmente 

o líquido residual que apresentam risco a saúde. 
 
 Se necessário, use vestuários e mascara de proteção. 

 
 Cumpra a legislação referente ao descarte de fluidos 

perigosos para a saúde. 
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Soluções em Bombeamento



Prezado Cliente,

 Empresa:

Endereço:

Cidade: UF: CEP:

 Nome:          Data: /      /   

 Departamento:      Cargo:

 Telefone:      E-mail:

 Região:  Segmento:

Produto adquirido: (Favor indicar a descrição e/ou nº série do produto) 

 Aquisição via:

1. ATENDIMENTO Totalmente satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

2. COMERCIAL Totalmente satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

3. PRAZO DE ENTREGA Totalmente satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS Totalmente satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

5. QUALIDADE NA ENTREGA Totalmente satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

6. QUALIDADE NA OPERAÇÃO Totalmente satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

7. POS-VENDA Totalmente satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito

A maior preocupação do Grupo IMBIL é lhe oferecer o melhor Atendimento, Produto, Serviço e Assistência Técnica, e para nós, é muito importante conhecer a sua

opinião sobre a Qualidade IMBIL, pois através dela o Grupo IMBIL poderá melhorar continuamente. Contribua preenchendo o Formulário de Pesquisa de Satisfação

de Clientes.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES

Atendimento ao Consumidor: DDG 0800 - 148500

Telefones para Contatos

       Engª da Qualidade: (19) 3843-9804 E-mail: iqualidade@imbil.com.br

      Engª de Produto: (19) 3843-9870 E-mail: ienge@imbil.com.br    Pós Vendas: (19) 3843-9830 E-mail: assistenciatecnica@imbil.com.br

   Vendas: (19) 3843-9848 E-mail: ivendas@imbil.com.br

   PABX: (19) 3843-9833 - FAX Vendas (19) 3863-0714

* Atendimento do produto com relação às condições de operação acordada.
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O GRUPO IMBIL agradece a sua participação.

(          )                 -
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Você teria alguma sugestão para aumentar a sua satisfação em relação aos Produtos / Serviços do Grupo IMBIL?

 *  Atendimento de suas necessidades com relação às informações técnicas 

fornecidas com o produto.

 * Atendimento de suas expectativas com relação às condições de entrega do 

produto (aspectos visuais, embalagem)

 *  Atendimento de suas expectativas com relação às condições comerciais.

  *  Facilidade para contato, agilidade e eficiência no fornecimento de 

informações solicitadas.

 * Atendimento de suas necessidades com relação ao prazo.

* Eficiência nos serviços prestados.

 Nordeste

 Norte

 Centro-Oeste

 Sudeste

 Sul

 Ar Condidionado

 Irrigação

 Destilarias

 Usinas de Açucar e Álcool

 Industrias Química / Petroquímica/ Naval

 Outros

 IMBIL 

 Papel e celulose  Combate a Incêndio

 Africa

 América do Norte

 Europa

 Asia

 Oceania

 Mineração / Siderúrgica

 Saneamento básico

 Alimentícia / Têxtil

 Geração de vapor / Cogeração

 América Central

 América do Sul

 Distribuidor Autorizado Representante:

 Válvula

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA IMBIL: IO 058

Rev. 24 Fevereiro /17

CONTROLADO PELA QUALIDADE
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