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ATENÇÃO:  
Maquinaria industrial para uso profissional.  
Estas instruções são para pessoal especializado 

 

Série SR 
Modelo FM 50N-30 
 FM 50N-50 
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 PREFÁCIO 
 

 Prescrições gerais 
 

Obrigado por ter escolhido este produto. Recomendamos que o manual seja lido com atenção 
antes de instalar a bomba doseadora, principalmente no que se refere às advertências de 
segurança sinalizadas com pictogramas. 
O cumprimento das normas e das prescrições referidas é fundamental para a utilização segura e 
para intervenções apropriadas. 
O manual de utilização e manutenção é parte integrante da máquina e deve ser de fácil acesso 
para o pessoal encarregado da utilização e da manutenção, por isso, ele deve ser conservado em 
perfeito estado num local seguro (protegido em um invólucro transparente e hermético para evitar 
deteriorações) e deve acompanhar a máquina durante toda a sua vida útil, incluindo eventuais 
transferências de propriedade. 
Não assumimos quaisquer responsabilidades por traduções em outros idiomas não conformes ao 
significado original. 
O presente manual representa o estado da máquina no momento do fornecimento e não poderá 
ser considerado inadequado no caso de futuras atualizações com base em novos estudos e 
experiências. 
A Empresa DOSEURO 

S.r.l.  reserva-se o direito de atualizar a produção e os manuais sem ser 
obrigada a informar os utilizadores das máquinas fornecidas anteriormente. 

 

 Assistência técnica 
 

A manutenção ordinária e extraordinária deve ser feita de acordo com as instruções 
contidas no presente manual. Para qualquer tipo de assistência técnica e solicitação de peças 
sobressalentes é recomendável contactar diretamente a sede da Empresa DOSEURO 

S.r.l., o 
revendedor ou o responsável pela instalação, consultando os dados referidos na placa colocada 
na bomba: 

✓ Modelo da bomba. 

✓ Número de série. 

✓ Ano de fabricação. 
Se a manutenção da bomba for feita de modo não condizente com as instruções fornecidas, ou de 
tal modo que prejudique a integridade ou altere as suas características, o fabricante será eximido 
de quaisquer responsabilidades relacionadas à segurança das pessoas e ao funcionamento 
defeituoso da bomba. 

 

 DOSEURO 
S.r.l.  Via G. Carducci, 141 - 20093 Cologno Monzese (Mi) 

 Departamento Comercial: tel. +39 0227301324 r.a. – fax +39 0226700883 
 Web:     www.doseuro.com 
 E-mail: info@fpz.com 

 

 Motores elétricos 
 

Normalmente a bomba é fornecida com motor elétrico em conformidade com os requisitos 
expressos no pedido pelo cliente e compatível à destinação de uso. 
Se a bomba for fornecida sem motor, a empresa DOSEURO 

S.r.l. exime-se de quaisquer 
responsabilidades decorrentes da escolha e da instalação incorreta do motor pelo cliente. 

 

 Responsabilidades  
 

O não cumprimento das instruções contidas no presente manual de utilização e manutenção 
exime o fabricante de quaisquer responsabilidades. 
Para qualquer dado não incluído ou  que não é possível obter nas páginas seguintes recomenda-
se consultar diretamente a Sociedade  DOSEURO 

S.r.l.. 
 
 
 
 
 

1.2 
 

1.4 
 

1.3 
 

Capítulo 1 
 

1.1 
 

mailto:info@fpz.com
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QUALQUER MODIFICAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO FABRICANTE, QUE ALTERE AS 
FUNCIONALIDADES PREVISTAS, MODIFICANDO OS RISCOS E/OU DANDO ORIGEM A 
OUTROS, SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR. 

 
ESSAS MODIFICAÇÕES, SE FOREM FEITAS SEM A AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, 
DETERMINARÃO A ANULAÇÃO DE QUALQUER FORMA DE GARANTIA EMITIDA E A 
INVALIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PREVISTA PELA DIRETIVA 
MÁQUINAS. 

 
 
 
 

 ATENÇÃO! 



 

XMPP0PFMD050ST019  EDIÇÃO 2019 6/36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
(ANEXO IIA DIR. 2006/42/CE) 

A empresa DOSEURO S.r.l. 

com sede em Via G. Carducci, 141 - 20093 Cologno Monzese (Mi)  
 

Declara sob a própria responsabilidade que os produtos que pertencem  
à seguinte indicação comercial: 

 

BOMBAS DE DOSAGEM COM MEMBRANA MECÂNICA  

Série: SR  Modelo: FM 050N – 30 / FM 050N - 50 
 
 Estão em conformidade com quanto prescrito pela: 
 

 Diretiva 2006/42/CE Diretiva Máquinas (e sucessivas alterações) 

 Diretiva 2014/30/EU Compatibilidade eletromagnética 

 Diretiva 2014/35/EU Equipamento elétrico de baixa tensão 

 Diretiva 2011/65/UE RoHS II 
 
 E com as seguintes Normas Harmonizadas de segurança: 

 UNI EN 12100:2010   Segurança das máquinas - Princípios gerais de 

projeto - Avaliação e redução do risco  
 CEI EN 60204-1:2006 Equipamento elétrico das máquinas 

 + Anex 1:2009  

 
O processo técnico está guardado na nossa sede. 

 
 
 LOCAL E DATA:  Cologno Monzese – 31/10/2019 

 
 Assinatura e posição do declarante 
 

 Responsável Direção Técnica 

 LUCA FUMAGALLI 
 Via G. Carducci, 141  
 20093 Cologno Monzese (Mi)  
 

 
 
 
 
 
 

Via G. Carducci, 141 
20093 Cologno Monzese (Mi) 
Tel. 0227301324 
Fax 0226700883 
www.doseuro.com 
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 DEFINIÇÕES TERMINOLÓGICAS E SIGNIFICADOS DOS 
SÍMBOLOS UTILIZADOS 

 
É muito importante chamar a atenção para os símbolos utilizados na presente publicação para evidenciar 
os riscos residuais ligados ao uso previsto para a máquina. 
 
Estão apresentados abaixo os pictogramas cujas formas indicam as advertências principais e o 
comportamento que o operador deve ter na presença de indicações do símbolo, para desempenhar suas 
funções com total segurança. 
 

Características dos sinais de segurança 

Forma significado Indicações e especificações 

 
 
 
 

Advertência  

Avisa sobre a necessidade de tomar 
cuidado, prestar atenção aos riscos 
mecânicos ou perigos de diversos tipos 
presentes nos ambientes de trabalho. 

 
 
 
 
 

Prescrição  

Informa os trabalhadores sobre os 
equipamentos de proteção individual que 
devem ser utilizados e sobre os 
comportamentos específicos que devem 
ser adotados. 

 

 Simbologia 
 
ATENÇÃO! 
Significa que o não cumprimento das normas de 
segurança pode provocar lesões leves às pessoas ou 
danos a objetos. 

 
PERIGO! 
Significa que o não cumprimento das normas de 
segurança pode provocar lesões às pessoas ou danos a 
objetos. 

 
PERIGO DE LESÕES GRAVES! 
Significa que o não cumprimento das normas de 
segurança pode provocar lesões graves às pessoas ou 
danos graves a objetos. 

 
 
 
 
 
 
 

Qualificação mínima do pessoal encarregado 

UTILIZADOR 
 
O utilizador da máquina deve ser instruído a respeito dela e dos dispositivos de segurança instalados.  
Ele designa o pessoal encarregado de operar a máquina e providencia o treinamento para a utilização, 
principalmente no que se refere às normas de segurança. 
 
OPERADOR 
 
Pessoal encarregado das várias atividades ligadas ao ciclo completo de vida útil da máquina, à 
movimentação, à instalação e à utilização da máquina. 
Ocupa-se do controlo visual e do bom funcionamento da máquina. 

Capítulo 2 
 

 ATENÇÃO! 

 PERIGO DE LESÕES GRAVES! 

 RISCO RESIDUAL! 

 PERIGO! 

 PERIGO DE LESÕES GRAVES! 

2.1 

2.2 
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MANUTENTOR MECÂNICO 
 
Pessoa qualificada e autorizada que indica os procedimentos de manutenção ordinária e extraordinária. 
É a pessoa que efetua pessoalmente as operações de desmontagem e manutenção agindo em 
condições de segurança no sistemas, e as operações de instalação da bomba ao sistema em fase de 
colocação em função. 
Ocupa-se das regulações mecânicas, calibração da máquina e das substituições das partes 
desgastadas. 
 
MANUTENTOR ELETRICISTA 
 
Pessoa qualificada e autorizada que indica e realiza os procedimentos de manutenção da parte elétrica e 
as conexões da máquina à rede elétrica na fase de instalação. 
 

 NORMAS DE SEGURANÇA DURANTE A UTILIZAÇÃO 
 
Esta secção tem o objetivo de explicar a utilização da bomba no que se refere às normas essenciais de 
segurança. 
Para a utilização da bomba doseadora, é recomendável que o instalador e o operador leiam atentamente 
esta secção para poder garantir a segurança dos operadores e dos objetos circunstantes.  
 
Os principais riscos ligados à utilização da bomba são: 
 
➢ MECÂNICOS: 

• Impactos, compressões de algumas partes do corpo, especialmente da cabeça e dos 
membros. 
• Queda de objetos. 
• Vibrações perigosas, que podem provocar danos ao operador, à máquina e ao ambiente no 

qual está instalada. 
• Introdução acidental de roupas nas partes eventualmente em movimento. 
• Calor produzido pelo funcionamento ou pelo sobreaquecimento da bomba. 
 

➢ ELÉTRICOS: 
• Contacto com cabos de alimentação e distribuição. 
• Elementos metálicos sob tensão por falha elétrica. 
• Eletricidade estática. 

  
➢ SISTEMA: 

 
• Rompimento ou fuga da tubagem posicionada sobre a bomba com saída de líquido corrosivo e 

subsequente corrosão das partes externas da bomba doseadora.  (é aconselhável não passar a 
tubagem de ida sob pressão por cima da bomba; se for inevitável, providenciar uma cobertura 
para ela.). 

 

 Vestuário 
 
Antes de realizar qualquer tipo de operação na bomba ou no sistema, o operador deve 
vestir as proteções de acordo com a regulamentação 81/08 e sucessivas alterações para 
prevenir o contacto com o líquido bombado, tais como: 
 
Luvas de proteção, óculos de proteção, máscaras respiratórias, protetores auditivos tipo 
concha ou tampão, uniforme de proteção e calçados de segurança. 

 

✓  

✓  

✓  

✓  
 

 

Capítulo 3 
 

SINALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

3.1 
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 UTILIZAÇÃO DAS BOMBAS DOSEADORAS 

 Destinação de uso 
 
 
 
 
Qualquer outra utilização não acordada com o departamento comercial na fase de definição não 
será reconhecida pelo fabricante. 
 
 
 
A empresa DOSEURO® exime-se de toda e qualquer responsabilidade em caso de danos a pessoas ou 
objetos decorrentes da utilização incorreta ou imprópria da bomba. 
Se a bomba tiver de ser utilizada em outros processos, para poder reutilizá-la o cliente deverá pedir informações 
ao nosso departamento técnico sobre a compatibilidade dos materiais para uma correta utilização. 
 

 Uso previsto e não previsto da bomba 
 
A bomba deverá ser utilizada para uma gama de aplicações específica, que consiste em dosear 
substâncias líquidas compatíveis com os materiais de projeto que compõem a bomba. 
 
 
 
Se deseja-se utilizar a bomba em outros processos que não sejam aqueles declarados no ato de 
compra, o cliente deve consultar o nosso departamento técnico. 
 

A bomba Modelo FM não é apropriada em nenhum caso para ser usada me presença de 
atmosfera explosiva. 
 

 Condições de utilização 
 
A potência do motor instalado na bomba é adequada ao 
funcionamento a uma altitude inferior a 1.000 metros acima do 
nível do mar e à temperatura ambiente compreendida entre +5°C 
e +40°C. 
Se a bomba for instalada a uma altitude superior a 1000 m A.N.M., 
a potência do motor será inversamente proporcional à altitude, 
conforme representado no diagrama. Na fase da compra é 
necessário consultar o nosso departamento técnico. 
 
 
 
 

 Descrição da bomba 
 

A bomba é constituída por: 
 
Grupo redutor: Reduz o número de giros do motor ao número de giros necessários para a 

dosagem, transformando o movimento rotatório em movimento retilíneo 
alternado através de um eixo excêntrico, com corrediça e retorno por mola. 

Transmissão do movimento: Junta elástica em alumínio. 
Regulação: O percurso da membrana de "0%" a "100%" é obtido por meio da rotação do 

manípulo situado no parafuso que parcializa o retorno da corrediça, com a 
bomba parada ou em movimento. 

Cabeçote hidráulico: Aspira o líquido da válvula de aspiração e o empurra através da válvula de 
ida. 

Motor elétrico: Trifásico ou monofásico CVE. 
Forma de construção: V 18 - isolamento em classe F - proteção IP 55 ou superior. 

4.4 

Capítulo 4 

 PERIGO! 

4.1 

 PERIGO DE LESÕES GRAVES! 

4.2 

4.3 

 ATENÇÃO! 
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Tensão trifásica: 220/240 V - 380/415 V - 50 Hz ou 220/280 - 380/480V - 60 Hz.. 

Tensão monofásica: 230 V - 50 Hz. 
Componentes corpo bomba: Material plástico. 
Partes hidráulicas: Materiais plásticos ou metálicos com base na compatibilidade do produto. 
 

 Descrição da máquina 

 

 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 
 

As bombas doseadoras são bombas volumétricas de movimento alternado com volume controlado. O 
movimento alternado determina uma distribuição sinusoidal da vazão, por isso, o fluxo do produto 
bombado não é contínuo, e sim pulsante. A vazão ou seja o volume da bomba é controlado variando o 
percurso da membrana. O movimento alternativo da membrana da bomba doseadora determina o fluxo 
graças às válvulas direcionais colocadas na entrada e na saída do cabeçote de bombeamento.  
 

O bombeamento do fluido é feito nas seguintes fases: 
 

FASE ASPIRANTE: 
Durante a fase de aspiração, fecha-se a válvula situada na ida (garantindo a retenção do corrimento) 
e, ao mesmo tempo, abre-se a válvula situada na aspiração. O fluido entra na câmara do cabeçote. 
 

FASE PREMENTE: 
Durante a fase de compressão, fecha-se a válvula situada na aspiração e, ao mesmo tempo, abre-se 
a válvula situada na ida. O fluido sai do cabeçote e entra na tubagem de ida.  
 

VAZÃO: 
O valor da vazão é definido em função dos seguintes parâmetros: 
 

1   Número de golpes que a membrana efetua por minuto (depende do modelo de bomba escolhido). 
2   Cilindrada e curso da membrana. 
 

 Placa de identificação 
 
Cada bomba é identificada pelo modelo, pelo número de série e pelo ano de fabricação que se 
encontram na específica placa aplicada na parte traseira da bomba. 
 

Dados de identificação do tipo de bomba 

1 Tipos aos quais pertence  

 

2 Curso membrana 

3 Diâmetro membrana  

4 Relação de redução 

5 Materiais utilizados 

6 
Tipo de válvula 
(quando é individual, não é 
indicada) 

7 
Outros acessórios que 
acompanham o 
equipamento 

 

N.B.: por exigências comerciais, a sigla da bomba poderá ser diferente do padrão. 
 
 
 
❑ Como são de fundamental importância, deverão ser consideradas as seguintes 

advertências: 

✓ A placa nunca deve ser removida da sua posição original. 

✓ Não modificar ou adulterar os dados técnicos. 

✓ Não limpar a placa com produtos abrasivos para não danificar os dados referidos. 
 

A placa deve permanecer legível no que se refere a todos os elementos contidos. Usar os dados 
identificativos especificados para fazer pedidos de peças sobressalentes, informações técnicas e 
assistência. 

4.6 

4.5 

 ATENÇÃO! 

FM 050N-50/F 11 DV 

FM 050N - 50/F 11 DV 

1 2 3 4 5 6 7 
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O seu extravio determina a perda da conformidade CE, pois na placa situa-se a MARCAÇÃO CE 
obrigatória (com possíveis contestações em caso de visitas de inspeção das autoridades competentes 
de vigilância e segurança), nesse caso, o utilizador deve avisar o fabricante sobre o extravio, 
identificando a bomba através da documentação técnica que acompanha a máquina ou dos documentos 
administrativos. Solicitar uma nova ao serviço de assistência DOSEURO. 
 

 Dados técnicos da bomba 

 
São a seguir referidas as tabelas com os dados técnicos característicos de cada modelo de bomba 
 
 
 
As pressões indicadas nas tabelas nunca devem ser superadas para não provocar problemas de 
vários tipos. Se for necessário fazer a bomba funcionar com pressões superiores, contactar 
obrigatoriamente o nosso departamento técnico. 

O valor de vazão indicado pode sofrer variações de acordo com a pressão de funcionamento do líquido 

bombado, com a viscosidade e com as condições de instalação. 

O número de golpes por minuto são calculados com motores de 4 polos (~1400 giros por 1’). 
 

Dados característicos Modelo FM 050N 
 

FREQUÊNCIA  Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 CABEÇOTE  

Ac. Ø RELAÇÃO DE 
REDUÇÃO H (1/34) F (1/24) D (1/17) B (1/12) 

Plástico 
bar 

kg/ cm2 

Metal 
bar 

kg/cm2 GOLPES       min/1' 41 50 58 70 82 98 116 140 G.m. 

V
a
z
ã
o

 

l/
h

 

FM 050N - 30 4,5 5,4 7 8,4 9,5 11,4 14 // 10 10 1/2" 

FM 050N - 50 17 20 23 27 34 40 47  5 5 1/2" 

 

 Vibração sonora emitida pela bomba 

 
Estão apresentados a seguir os resultados das medições fonométricas feitos em bombas de série. 
Estes testes foram realizador por um laboratório externo em conformidade com as normas e diretivas 
UNI EN ISO 3744:2009 e Diretiva ISO 2002/44/CE. 
 

Tabelas de levantamento de pressão fonométrica 
 

Modelo - FM 050N - 30 / FM 050N - 50 
Condição de bomba sob pressão 

Máxima emissão sonora na 
superfície 

Nível médio de 
pressão na superfície 

Nível de 
potência sonora 

dB(A)   71.3 dB(A)   68.5 dB(A)   72 

 

 TRANSPORTE 
 
 
 
Manter a embalagem sempre na posição vertical. 
 
As bombas deste modelo são embaladas com embalagem individual; apenas 
mediante solicitação poderão ser feitas embalagens personalizadas. 
Normalmente o cliente escolha o transportador; portanto, o cliente e o transportador 
serão os dois sujeitos responsáveis pelo transporte. 
 
 
 
 

4.7 

 ATENÇÃO! 

Capítulo 5 

 ATENÇÃO! 

4.8 
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 Elevação e movimentação 
 
Para elevar a embalagem, é indispensável que o operador avalie as características do recipiente, o 
percurso a ser feito e se é necessário contar com outros operadores para transportar a carga de modo 
mais adequado. 
 
 
 
Para a elevação da embalagem, mesmo no caso de pesos leves, convém utilizar empilhadores 
com capacidade superior ao peso declarado da bomba completa com a embalagem. 
O pessoal encarregado das operações de movimentação da carga devem usar luvas de proteção 
e calçados de segurança. 
 

 Armazenamento do material 
 
Se a bomba tiver que permanecer fora de serviço por longos períodos, principalmente antes do primeiro 
arranque, é aconselhável guardar o material protegido na própria embalagem para evitar a oxidação dos 
componentes internos. 
O armazenamento, deve deve ser feito em um ambiente seco, ventilado, afastado de fontes de calor e a 
uma temperatura compreendida entre +5°C e +40°C. 
 

 Movimentação para a instalação 
 
O manual contém todas as informações necessárias à instalação da bomba doseadora, tendo em conta 
todos os aspetos relacionados à segurança. 
 
 
 
 
Antes de iniciar a movimentação da bomba, é necessário verificar: 
 

• A eficiência dos meios de elevação e a sua capacidade. 
• Durante as operações de elevação ou de deslocamento da bomba, é necessário adotar todas as 

precauções possíveis para evitar movimentos perigosos que podem provocar incidentes ou danos 
a pessoas ou objetos. 

 

 INSTALAÇÃO DA BOMBA 
 

 Condições ideais de funcionamento 
 

• Se a bomba tiver de ser instalada em ambiente externo, é indispensável providenciar uma cobertura 
de proteção para evitar a exposição aos raios solares ou eventuais infiltrações em caso de chuva. 

• Se a bomba for utilizada em ambientes fechados, o nível médio de iluminação deverá ser 
considerado importante para a segurança das pessoas, para a qualidade do trabalho e para 
assegurar a correta perceção dos símbolos e marcações. 

 

 Posicionamento da bomba 
 
Reservar espaço suficiente (áreas operativas mínimas) para que seja possível inspecionar e calibrar a 
bomba facilmente ou desmontar a parte hidráulica (válvulas e cabeçote 
de bombeamento).  
 

• A bomba deve ser colocada sobre uma base robusta (metálica, 
de cimento, etc.) estável e bem nivelada a fim de evitar tensões 
no seu eixo. 

• Evitar que as tubagens ao longo do percurso possam dar origem 
a estrangulamentos e, principalmente, tensões no eixo das 
válvulas, causadas por um mau alinhamento. 

 

5.3 
 

Capítulo 6 

5.1 

 PERIGO DE LESÕES GRAVES! 

5.2 

 PERIGO DE LESÕES GRAVES! 

6.1 

6.2 



 

XMPP0PFMD050ST019  EDIÇÃO 2019 13/36 

 LIGAÇÃO DA BOMBA ÀS TUBAGENS DO SISTEMA 
 

 Remoção dos bloqueios 
 
Antes da instalação da bomba, é necessário remover os tampões de 
proteção colocados nas bocas de aspiração e ida das válvulas. 
Se a bomba tiver ficado fora de serviço por um período longo, antes da 
instalação aconselhamos verificar que os parafusos do cabeçote de 
bombeamento não estejam frouxas, para maior segurança aconselhamos 
desmontar o cabeçote de bombeamento para verificar de modo escrupuloso 
que a membrana não tenha sofrido alterações de nenhum tipo, em caso 
contrário substitui-la para evitar danos graves a objetos e pessoas.  
 

 Outros acessórios que acompanham o 
equipamento 
 

Somente na versão com cabeçote em material plástico (PP - PVC), são fornecidos os seguintes 
acessórios. 
- FILTRO DE FUNDO - TUBOS FLEXÍVEIS (lato aspiração PVC- Cristal, lado entrada PE-Polietileno) 
- VÁLVULA DE INJEÇÃO. 
Para outros materiais (INOX – PVDF) é preciso acordar o fornecimento da altura da encomenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ligação à tubagem de aspiração 
 
Estão apresentadas a seguir as sugestões que o instalador deverá seguir para uma correta instalação. 
 
 
 

• Antes de conectar as tubagens aos acoplamentos da bomba, convém fazer uma lavagem das 
tubagens para eliminar qualquer corpo estranho, gotas de solda, retalhos de guarnição, etc. 

• Se não for utilizado um tubo flexível, será preciso considerar que o comprimento da tubagem 
aspirante deverá ser reduzido ao mínimo e deverá ser muito linear, utilizando curvas de amplo 
raio.  

• Evitar inclinações contrárias para favorecer a evacuação de eventuais bolhas de ar e assegurar-se 
de que a tubagem é vedada perfeitamente, sobretudo para evitar o desacionamento da bomba. 

• As tubagens e as conexões na aspiração devem ser dimensionados com um diâmetro nominal 
imediatamente superior ao da válvula da bomba. 

• A velocidade máxima do fluido, nas tubagens, não deve superar 0,7 m/s para líquidos com 
viscosidade de até 100 mPa - (cPs). 

• As tubagens devem ser suportadas adequadamente para que o seu peso não incida sobre a 
bomba ou provoque tensões no cabeçote de bombeamento.  

7.3 

 ATENÇÃO! 

7.1 

7.2 

Ligação dos tubos à válvula de injeção 

Inserir a virola no tubo de ida, introduzir o tubo no porta-
borracha da válvula, aproximar o anel e aparafusa-lo à 
válvula. 

Ligação do tubo ao cabeçote de bombeamento. 
Inserir a virola e depois o anel para bloquear o tubo de 
ida ou aspiração, inserir o espaçador no tubo até que 
encoste, aproximar o bloqueador de tubo na base do 
espaçador, aproximar a virola e aparafusa-la na válvula 
de ida ou de aspiração. 

Ligação do tubo ao filtro de fundo. 
Inserir a virola no tubo de aspiração, introduzir o tubo no 
porta-borracha, aproximar a virola e aparafusa-la à 
válvula. 

Capítulo 7 
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Solução 
aceitável 

 
Tabela para a seleção dos diâmetros internos da tubagem com base na viscosidade do produto e no 
número de golpes da bomba. 
 

 

 

Fluido com viscosidade equivalente a 

100 / 300 mPa (CP) - 20 / 45°E 0 / 100 mPa (CP) - 20°E Água  +15°C 

Golpes min/1' Golpes min/1' Golpes min/1' 

Diâmetro 
mínimo 

interno do 
tubo 

de 35 a 45 de 46 a 70 de 96 a 120 

Vazão l/h Vazão l/h Vazão l/h 

Ø 4 0 – 3 0 – 5 0 – 12 

Ø 6 0 – 7 0 – 11,5 0 – 28 

Ø 8 0 – 12,5 0 – 20,5 0 – 50 

Ø 10 0 – 20 0 – 53 0 – 80 

 
 
 

EXEMPLOS DE CONEXÃO DA TUBAGEM ASPIRANTE 
 

APLICAÇÃO CORRETA                                  APLICAÇÃO ERRADA 
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Execução 
aceitável 

Aspira depósitos 
do fundo 

Interrompe o 
fluxo do fluido 

 
Exemplos de conexão TUBAGEM ASPIRANTE 

 
APLICAÇÃO CORRETA                                  APLICAÇÃO ERRADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ligação à tubagem de aspiração 
 
A realização correta do percurso e a fixação da tubagem de ida é muito importante para o bom 
funcionamento da bomba.  
Para isso, apresentamos algumas sugestões que o operador poderá seguir para realizar o sistema de 
modo eficaz. 
 
 
 
 

• O percurso da tubagem deverá ser o mais linear possível e ela deve ser suportada de modo 
independente, para evitar que as dilatações causadas por fontes de calor exerçam a sua ação 
sobre o cabeçote da bomba. 

• É aconselhável colocar na ida uma ou mais "conexões em formato T" que possam ser utilizadas 
para instalar  manómetros, válvulas de segurança, amortecedores de pulsação. 

• Colocar sempre um válvula de segurança e uma de purga no circuito de ida para proteger o 
sistema, facilitar a manutenção e o arranque da bomba. 

 

EXEMPLOS DE CONEXÃO DA TUBAGEM DE IDA 
 

APLICAÇÃO CORRETA                                  APLICAÇÃO ERRADA 
 

7.4 

A válvula de ida por si 
não é 
suficiente para evitar  
a infiltração. 

Funil Válvula 
antitransbordament

o 

A tubagem principal sob 
pressão danifica os tubos 
secundários e a bomba. 

Válvula de injeção 

 ATENÇÃO! 
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 DESCRIÇÃO DOS ACESSÓRIOS DO SISTEMA PADRÃO 
 

LEGENDA 
 

1) Acumulador pneumático 
2) Manómetro 
3) Válvula de segurança ou sobrepressão 
4) Extração de amostra ou drenagem 
5) Filtro em formato “Y” 45° 
6) Medidor de vazão 
7) Válvula de contrapressão 
 
O controlo da dinâmica dos fluidos é essencial 
para assegurar a eficiência e a utilização do 
sistema de processo. 
A falta de controlo dos fluidos em movimento pode 
destruir fisicamente o sistema de dosagem, 
incluindo as bombas e as eventuais válvulas, 
fluxómetros, instrumentações ou outros 
equipamentos instalados na linha. 
A escolha dos acessórios mais adequados e o seu 
dimensionamento correto asseguram a eficiência e 
a durabilidade do sistema. 
Todas as bombas doseadoras podem ser dotadas de acessórios a fim de melhorar o funcionamento e 
a precisão. 
Os benefícios obtidos através de uma instalação correta e de um controlo meticuloso são: 
- Aumento da eficiência e da durabilidade da bomba 
- Redução das intervenções e dos custos de manutenção 
 
8.1 – ACUMULADOR PNEUMÁTICO 
 
As bombas doseadoras têm como característica a vazão pulsante, pois cada ciclo de bombeamento 
prevê uma fase aspirante e uma premente. Os benefícios obtidos com a instalação do pulmão 
acumulador são vários: 
- Proteção da bomba contra picos de pressão; 
- Eliminação das vibrações ao longo de toda a tubagem de ida; 
- Vazão com fluxo mais regular, útil para o processo. 
Com consequente benefício para a durabilidade da bomba. 
 
8.2 - MANÓMETRO 
 
Instrumento para a medição de pressões superiores à atmosférica, utilizado para líquidos e gases, 
instalado em derivação na tubagem de ida das bombas doseadoras, é necessário para definir o valor 
de pressão da válvula de segurança, o que permite determinar a pressão real de funcionamento da 
bomba. 
O monitoramento constante da pressão e a verificação da vazão são úteis para verificar o 
funcionamento correto da bomba. 
 
8.3 - VÁLVULA DE SEGURANÇA 
 
As válvulas de segurança são utilizadas para proteger a bomba e o sistema contra possíveis danos 
causados por sobrepressões decorrentes de acessórios defeituosos ou por entupimentos nas 
tubagens do sistema, provocados por sedimentações ou pelo fechamento involuntário de uma válvula 
de intercetação. A válvula de segurança na tubagem de ida deve ser instalada imediatamente após o 
acoplamento da bomba e antes da válvula de intercetação. 
De qualquer modo, a colocação da válvula de segurança é indispensável pelos motivos 
citados acima e também para cumprir as normas de prevenção de acidentes no trabalho. 
 
 

Capítulo 8 



 

XMPP0PFMD050ST019  EDIÇÃO 2019 17/36 

 
8.4 – EXTRAÇÃO DE AMOSTRA OU DRENAGEM 
 
A extração de amostra ou drenagem deve ser feita montando em derivação na tubagem de ida uma 
válvula de intercetação que descarrega a céu aberto. Ela é utilizada principalmente para descarregar o 
fluido doseado da tubagem de ida quando é feita a manutenção do sistema ou para fazer uma extração 
do líquido para testes de vazão. 
 
8.5 - FILTRO 
 
Acessório que tem a função de reter as impurezas presentes em um fluido em movimento.  
Sugerimos a instalação do filtro (na tubagem aspirante) para reter as impurezas que podem estar 
presentes no líquido que deve ser doseado, provenientes das tubagens, e que podem impedir o correto 
funcionamento das válvulas, causando irregularidades de fluxo ou entupimento das passagens. A 
dimensão da malha do filtro deve ser escolhida com base nas impurezas presentes, ao passo que a 
superfície filtrante está relacionada com a vazão do produto, tendo em conta que quanto menor for a 
superfície filtrante e a dimensão da malha, mais elevadas serão as perdas de carga produzidas pelo 
filtro. Para não aspirar impurezas, não colocar o acoplamento da tubagem de aspiração no fundo do 
reservatório e colocar a zona de aspiração a uma altura de pelo menos 10 cm do fundo. 
 
8.6 – MEDIDOR DE VAZÃO (FLUXÓMETRO) 

 
É um instrumento constituído de um invólucro, geralmente de plexiglas transparente, com uma escala 
graduada e uma boia na parte interna que proporciona uma indicação visual da quantidade doseada (fluxo 
volumétrico) para um controlo instantâneo do volume de dosagem regulado. O cliente, a seu critério, pode 
instalar outros tipos de medidores de vazão que considerar mais adequados para o seu sistema. 
 
8.7 - VÁLVULA DE CONTRAPRESSÃO 

 
A válvula de contrapressão é necessária para prevenir a passagem espontânea do líquido (infiltração), 
quando o nível do reservatório na aspiração é superior ao de ida. 
 
8.8 - VÁLVULA DE INTERCETAÇÃO NA TUBAGEM DE IDA 
 
A válvula de intercetação tem a função de interromper o fluxo do líquido doseado fechando a linha de ida 
da bomba. 
 
 
 
As bombas doseadoras são bombas volumétricas de movimento alternado. 
Independentemente do fato que a tubagem de ida tenha sido fechada, por exemplo, fechando a tubagem 
de ida ou fechando uma válvula, a pressão produzida pela bomba pode superar várias vezes o valor 
permitido da pressão de funcionamento do sistema ou da bomba doseadora. Isso pode causar a 
explosão das tubagens com consequências perigosas, principalmente na presença de substâncias 
tóxicas ou agressivas!  
Instalar dispositivos de segurança no sistema, por exemplo, válvulas antitransbordamento, quando está 
instalada uma válvula de intercetação na tubagem de ida! 
 

 LUBRIFICAÇÃO 
 
As bombas de Modelo FM fornecidas carregadas de gordura ao lítio.  
 
A bomba não possui outros pontos para lubrificar, portanto, a quantidade 
de gordura expressa na tabela é suficiente para garantir uma boa 
lubrificação. 
Para verificar se no corpo da bomba os componentes internos estão 
recobertos de gordura é suficiente desaparafusar completamente os 
parafusos de ajuste. 
Se for preciso introduzir uma quantidade de gordura adequada às 
exigências. 

Capítulo 9 
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O operador antes de manusear o produto deve obter as adequadas proteções para evitar o 
contacto direto. 
O tipo de gordura que aconselhamos para o redutor é uma gordura ao Lítio, adicionado EP + 
Dissulfeto de molibdênio consistência NLGI 2, alguns tipos de gordura são os seguintes: 
 

ROTHEN MOLYDEN SPECIAL NLGI 2 - viscosidade +40 °C cSt: 100 - Não inflamável 
Temperatura Operativa – 20 °C to + 130 °C 

 
REPSOL GRASA MOLIBGRAS EP 2 - viscosidade +40°C cSt: 150 

Temperatura operativa - 20 °C a  +120 °C 
 

AGIP ENI GREASE SM2 - viscosidade +40°C cSt: 160 - ponto de inflamabilidade +180°C 
Temperatura operativa - 20 °C a  +120 °C 

 
 MOBIL MOBILGREASE SPECIAL 2 - viscosidade +40°C cSt: 160 

Temperatura operativa - 20 °C a  +130 °C 
 

SHELL GADUS S2 V220 AD - viscosidade +40°C cSt: 220  
Temperatura operativa - 25 °C a  +130 °C 

 

Modelo 
Q. gordura 

g 
1° Controlo 

h 

FM 050N – 30 
FM 050N – 50 

~40 500 

 

 LIGAÇÃO ELÉTRICA 
 
O instalador deve instalar um seccionador adequado na linha elétrica a montante da bomba e utilizar 
cabos que tenham secção suficiente para suportar a corrente máxima absorvida pelo motor. 
Devem ser instalados dispositivos adequados com mecanismo de disparo atrasado, que protejam contra 
sobreaquecimentos no caso de rotor bloqueado, como prescrito pela norma EN 60079-14. 
Operações de conexão, colocação em funcionamento, medidas e regulações do equipamento elétrico ou 
de seus componentes devem ser realizadas por pessoal qualificado (manutentor eletricista). 
Para operações em partes sob tensão elétrica, devem ser cumpridas as normas vigentes em matéria. 
 

 Conexão do motor 
 
Antes de conectar o motor, consultar as indicações contidas na placa de bornes e verificar se: 
 

• A tensão e a frequência da rede de alimentação correspondem às indicadas na placa do motor. 

• O borne de ligação à terra está conectado ao condutor de proteção. 

• O sentido de rotação do motor corresponde à direção da seta situada na cobertura da 
ventoinha. 

• A proximidade de obstáculos não impede a ventilação correta do motor e não dificulta as operações 
de manutenção e inspeção. 

 
 
 
 
O pessoal especializado deve fazer a ligação elétrica com a máxima atenção, com rede 
desprovida de tensão e de acordo com as prescrições de segurança. 
É indispensável conectar a bomba e uma linha de ligação à terra eficiente e controlada. 
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ESQUEMA DE CONEXÃO DOS MOTORES ÀS FONTES DE ENERGIA 

 

 
 
 

 REGULAÇÃO DA BOMBA 
 

 Variação do curso com sistema manual 
 
A regulação de 0% a 100% é feita com uma volta, que na escala 
graduada corresponde a 5% da vazão. 
No manípulo há 20 marcas, cada uma correspondente a 5% da vazão, 
subdivididas em 10 compridas de 0 a 9 e 10 curtas. 
 
Para as bombas Modelo FM não é previsto o fornecimento de servo-
comandos. 
 

 PROCEDIMENTO ANTES DO ARRANQUE 
 
 
 
 

O pessoal deve ser informado sobre o produto a ser doseado e adotar as devidas precauções em 
caso de manipulação de produtos químicos empregados no processo (sejam eles ácidos, 
básicos, óxido-redutores, etc.). 
 
Verificação antes do arranque 

• Verificar a fixação da bomba no seu suporte. 
• Controlar se o líquido não está solidificado ou congelado nas tubagens. 
• Verificar se todas as válvulas de intercetação dispostas nos circuitos de aspiração ou de ida estão 

abertas. Se o circuito de ida for provido de uma válvula de injeção e de contrapressão, abrir a 
válvula de purga da ida, para permitir o acionamento da bomba. 

• Posicionar a regulação da vazão da bomba em 0%. 
 
Verificação da conexão elétrica do motor. 

• Comandar o arranque da bomba, verificar o sentido de rotação do motor que deve ser igual à 
direção da seta situada na cobertura da ventoinha. Se estiver no sentido contrário, inverter os 
cabos elétricos de alimentação L1 - L2, conforme o esquema. 

 

 Primeiro arranque 
 
Depois de concluir todas as verificações descritas no capítulo anterior, comandar o arranque da bomba. 

• Regular progressivamente a vazão da bomba de 0% a 100%, verificando: 

11.1 

1 
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✓ A saída de líquido pela válvula de purga (se houver). 

✓ O ruído do líquido enquanto atravessa a válvula de ida. 
• Assim que o líquido sair, fechar a válvula de purga (se houver). 
• Fazer uma verificação visual e auditiva (se não há gotejamentos ou ruídos suspeitos). 
• Verificar se as tubagens estão bem fixadas nos respetivos suportes, se não produzem vibrações e, 

principalmente, se não exercem tensões no cabeçote da bomba. 
•  Para arranque com baixa temperatura, colocar a regulação em 0% e deixar a bomba ligada 

nessa condição por pelo pelo menos 5 minutos para permitir o aquecimento da bomba, a fim de 
eliminar a condensação no motor. Em seguida, regular progressivamente a vazão até ao valor da 
vazão mais adequada ao processo. 

 

 Problemas durante o primeiro arranque 
 
O motor roda com dificuldade e aquece: 

• As características da alimentação elétrica do motor não correspondem às da placa, ou então, a 
conexão escolhida não é adequada. 

•    Controlar se a pressão de ida corresponde à de projeto. 
A vazão é inferior àquela desejada: 

• A regulação da vazão da bomba é incorreta: regular a vazão com o valor desejado. 
• A aspiração é insuficiente por causa do comprimento excessivo ou da secção muito pequena da 

tubagem. É aconselhável substituir as tubagens por outras de secção superior ou posicionar a 
bomba abaixo da superfície do líquido e o mais próximo possível da fonte de aspiração. 

• A vedação das tubagens de aspiração não é perfeita (possíveis infiltrações de ar). 
• A viscosidade do líquido não é compatível com a versão da bomba ou o filtro está entupido. 

 
A vazão é superior àquela desejada: 

• Ocorre o fenómeno de infiltração: verificar se a pressão de aspiração não é superior à pressão de 
ida. Instalar uma válvula de contrapressão no circuito de ida. 

 
A vazão é variável: 

• O problema pode ser provocado por partículas sólidas provenientes da tubagem ou sedimentos 
em suspensão que impedem o fechamento perfeito das válvulas da bomba. É aconselhável fazer 
uma boa limpeza e instalar um filtro na tubagem de aspiração. 

 

 MANUTENÇÃO 
 
A manutenção é a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as ações de 
supervisão, que visam manter ou recolocar a máquina em um estado no qual possa desenvolver a 
função preestabelecida.(ref. UNI 10147) 
 

 Lista das peças sobressalentes 
 
Para uma correta e fácil identificação dos sobressalentes referir-se aos desenhos anexos ao manual da 
bomba, nos quais há notas que identificam os componentes mais sujeitos a desgaste e precisam de 
manutenção mais frequente, na falta dos mesmos pedi-los a DOSEURO referindo-se à placa colocada 
na bomba para identificar o modelo, número de série e ano de produção. 
 
 
 
O programa dos controlos e das operações de manutenção pode variar de acordo com as 
condições de utilização da bomba. 
Uma boa manutenção permitirá obter os melhores desempenhos, maior durabilidade e 
conservação constante dos requisitos de segurança. 
 
 
 
 
 
 

 ATENÇÃO! 
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14.1 

Para facilitar o registo das operações de manutenção ou controlo, anexamos um modelo de folha de 
registo das intervenções: 
 

 
FOLHA DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DOSEADORA 

 

TIPO DE BOMBA: …………………… SÉRIE ……………………........... ITEM: ……………………… 
Líquido                                                Data                                              Data de colocação 
bombado: ……………………………..  instalação ……………………....  em funcionamento: 
……………….. 
 
Período de intervenção: ……………………………………………………….  Data:……………………….. 

 

FREQUÊNCI
A 

COMPONENTE TIPO DE INTERVENÇÃO AÇÃO 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 MANUTENÇÃO PREVENTIVA (ref. UNI 11063) 
 
Para conservar sempre as características de segurança da bomba e um rendimento elevado, ela deve 
passar por intervenções de manutenção que consistem em operações de verificação de tipo visual. 

• Deve-se verificar se as partes externas da bomba não estão corroídas ou degradadas (com trincas, 
rachaduras, rompimentos). Na presença desses problemas, deverá ser feita a substituição das partes 
desgastadas. 

• Se a bomba for utilizada em campos de aplicação muito severos nos quais a presença de líquidos 
agressivos ou demasiadamente abrasivos reduzem drasticamente a vida útil das guarnições ou dos 
grupos de válvulas, a frequência das manutenções deverá ser maior. 

• Para verificar se no corpo bomba os componentes internos são cobertos de gordura é suficiente 
desaparafusar completamente os parafusos de ajuste, em caso de necessidade inserir uma 
adequada quantidade de gordura. 
  
Principalmente na presença de produtos que apresentam problemas de “Cristalização”, após 
completar o ciclo de bombeamento é necessário fazer uma lavagem de modo contínuo para evitar 
que o produto se solidifique e danifique a membrana. 
O manutentor, ao transcrever os dados no “Registo de manutenção” poderá calibrar as 
intervenções com muito mais precisão. 

 

Componentes mecânicos ruidosos com vibrações 
 

Se forem percebidos ruídos anormais dentro do corpo da bomba, é aconselhável parar imediatamente a 
bomba e intervir após consultar o desenho de conjunto e as prescrições. 

• A roda dentada está desgastada: substituir sempre em conjunto com o parafuso sem-fim. 
• Os rolamentos são ruidosos: substituí-los. 

Capítulo 14 
 



 

XMPP0PFMD050ST019  EDIÇÃO 2019 22/36 

14.4 

 

 Motor elétrico  
 
O controlo do motor e dos seus parâmetros é útil para eliminar o mau funcionamento e evitar a 
subsequente redução dos parâmetros de funcionamento da bomba doseadora ou o seu bloqueio. 
Os parâmetros que devem ser controlados periodicamente são a voltagem, a amperagem (absorção das 
fases do motor) e o seu aquecimento durante o funcionamento normal (os valores numéricos 
relacionados ao motor estão indicados na placa colocada no corpo do motor).  
Isso é útil para controlar o estado mecânico do motor a fim de evitar o rompimento dos rolamentos e o 
desalinhamento do veio (vibrações do motor que são transmitidas à junta da bomba). 
No caso de aquecimento anormal do motor: 

• A bomba funciona em condições diferentes ou com pressão superior à prevista no projeto. 
• A quantidade do óleo no cárter é insuficiente: controlar eventuais fugas e restabelecer o nível. 

 

 Controlo da junta elástica 
 
Funcionamentos irregulares da máquina ou vibrações interferem nas cargas de binário; esses 
imprevistos podem prejudicar a durabilidade da junta. 
Após a instalação inicial, é aconselhável controlar a junta em intervalos curtos de tempo durante os 
períodos de interrupção do funcionamento da máquina. 
Desmontar o motor, verificar se as superfícies do anel elástico não apresentam sinais de desgaste ou 
esmagamento.  

 

Verificação da vazão da bomba 
 

Trata-se de verificar a curva de vazão da bomba de acordo com a regulação, e constitui um parâmetro 
fundamental em conjunto com a verificação da pressão de serviço para o controlo do funcionamento 
regular da bomba e, consequentemente, do processo. 
São suficientes três medições: regulação em 100% - 50% - 25%. 

• Instalar um calibrador de vazão na aspiração da bomba, medir o volume do líquido bombado em 
um determinado período em condições normais de funcionamento. 

• Para ter um controlo constante e exato do processo de trabalho, convém instalar um medidor de 
fluxo eletrónico, de preferência. 

 

 Pressão   
 
 
 
 
O monitoramento constante da pressão, em conjunto com a verificação da vazão, é útil para controlar o 
correto funcionamento da bomba e também para evitar o perigo de sobrepressão em todo o sistema 
(mau funcionamento das válvulas antitransbordamento/contrapressão do sistema e também das válvulas 
e dos alojamentos do cabeçote de bombeamento, que podem ficar sujos ou se bloquear e, por 
consequência, não funcionar devidamente).   Isso pode ocorrer por causa do líquido bombado que pode 
ter partículas em suspensão ou líquido que tem tendência a cristalizar-se em virtude da sua temperatura 
de solidificação, ou no caso de bomba parada durante um determinado período de tempo, por causa de 
sujeira nas tubagens. 
O aumento de pressão decorrente da cristalização do produto bombado é um fenómeno muito perigoso 

porque constitui um fator de RISCO RESIDUAL que deve ser mantido sob controlo, pois pode 

obstruir as tubagens de ida e também o obturador da válvula de segurança montada no sistema, 
causando possíveis rompimentos das guarnições entre flange e junção e subsequentes fugas, com 
vazamento de substâncias que podem ser perigosas ou corrosivas e que podem danificar a bomba 
doseadora ou partes do sistema. Nesses casos é possível superar também o valor da pressão que o 
sistema pode suportar. 
O controlo da pressão pode ser feito através do controlo visual com manómetro instalado no sistema (ver 
o exemplo com descrição dos acessórios do sistema padrão) ou com instrumento eletrónico de medição 
da pressão para uma leitura remota e contínua feita na sala de controlo. 
Não superar a pressão nominal indicada na placa! De outro modo a bomba pode sofrer danos! 
 

14.2 

14.3 

 RISCO RESIDUAL! 

14.5 



 

XMPP0PFMD050ST019  EDIÇÃO 2019 23/36 

 MANUTENÇÃO ORDINÁRIA (ref. UNI 11063) 
 
Na tabela estão indicadas as partes sujeitas a um desgaste mais acentuado e que, por isso, precisam de 
manutenção ordinária. É recomendável fazer uma verificação e substituir se for necessário. 
 

Componentes a verificar 

Período de 
manutenção 

Movimento Cabeçote Grupo de válvulas Motor 

Gordura  Membrana Plástico Metal Absorções 

Horas 500     

Semestral X X X X X 

 
Quando a utilização da bomba é feita em condições muito severas e com funcionamento contínuo, 
convém reduzir o intervalo entre as verificações. 
 

 Procedimentos para a intervenção de manutenção 
 
Antes de intervir na bomba doseadora ou nas tubagens, devem ser tomadas as devidas precauções para 
que o produto bombado, especialmente se for nocivo, não possa colocar em perigo o pessoal ou os 
elementos circunstantes. 
 
 
 
 
O PESSOAL, ANTES DE INTERVIR, DEVE VERIFICAR SE: 
 
➢ A bomba está parada e desconectada da alimentação elétrica de rede. 
➢ O cabeçote da bomba e o sistema estão despressurizados e desprovidos de líquido. 
➢ A bomba atingiu uma temperatura que permita a sua movimentação em segurança. 
➢ Durante a desmontagem de pormenores pesados ou volumosos, os equipamentos de elevação à 

disposição são adequados ao uso. 
Verificar tais condições, efetuar uma lavagem meticulosa das tubagens e dos componentes da bomba. 
 

 Riscos residuais 
 

• Um tipo de risco poderia derivar do vazamento do cabeçote ou eventual rutura da membrana, o 
líquido deverá ser coletado em lugar apropriado para a eliminação ou cúmulo.  

• Se ocorrerem rompimentos, depois de esvaziar o sistema, deverá ser feita a despressurização do 
cabeçote da bomba e uma lavagem capilar com equipamentos adequados (mangueira) e com 
substâncias compatíveis com o produto. Só depois poderá ser feita a desmontagem da bomba, 
sem esquecer de que o operador deverá usar todas as proteções adequadas (luvas, óculos, 
calçados, uniforme de trabalho, etc.). 

 

 OPERAÇÕES QUE DEVEM SER FEITAS NO CABEÇOTE 
 

 Controlo periódico do cabeçote 
 
Devido a negligência podem verificar-se anomalias ou inconvenientes de 
funcionamento que exigem manutenção extraordinária para verificação do 
funcionamento.  
 
 
 
 
Na presença dessas anomalias, é aconselhável intervir imediatamente 
a fim de evitar problemas de segurança, redução de vazão e eficiência 
da bomba. 
 
O tipo de verificação a ser feita é a seguinte: 

 ATENÇÃO! 

16.1 

15.2 

 ATENÇÃO! 

15.1 

Capítulo 15 

16 
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✓ Verificações periódicas do cabeçote de bombeamento devem ser feitas para manter a bomba em 
segurança e para um bom funcionamento. 

✓ Atenção especial deverá ser dedicada se o cabeçote instalado for de material plástico, porque é 
mais sensível a variações de temperatura e a fenómenos de acomodação. 

✓ Verificar se não há fugas de líquido doseado pelas válvulas e pelo pinçamento da membrana. 
 

 Problemas, causas e soluções 
 
Neste capítulo serão descritos alguns problemas que podem ocorrer durante a utilização da máquina. 
 
 
 
Sugerimos algumas intervenções possíveis: convém tentar resolver um problema iniciando pelas 
soluções mais simples. Nunca se deve tentar fazer uma reparação sem ter certeza do 
procedimento a seguir: é possível provocar um dano ainda maior. 
As indicações descritas na tabela seguinte ajudam a procurar e identificar as falhas e problemas que 
podem ocorrer e as soluções que podem ser aplicadas. 
 

PRINCIPAIS PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO E POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

Problemas Causas Soluções 

Baixa pressão de ida 
Baixa vazão 

1 - Sistema de aspiração 
entupido: 

Limpar o filtro de aspiração. 
Controlar a tubagem de 
aspiração e o reservatório de 
alimentação para verificar uma 
eventual obstrução ou válvulas 
parcialmente fechadas 

2 - Alojamento desgastado da 
válvula 

antitransbordamento/segurança: 

Controlar a válvula 
antitransbordamento/segurança, 
se o líquido vazar - desligar a 
bomba e controlar.  

3 - bomba não completamente 
acionada (bolha de ar no tubo 

de aspiração): 

Altura de aspiração excessiva, 
respeitar o valor NPSHr , 
providenciar a instalação de um 
pulmão acumulador na aspiração. 

4 – motor conectado de modo 
incorreto: 

Controlar novamente a placa do 
motor para uma correta 
sequência de cablagem. 
Verificar as fases. 

5 - Válvulas da bomba sujas: 
Inspecionar grupos de válvulas. 
Limpar ou substituir os 
componentes, se for necessário. 

6 - ar que entra no cabeçote 

Verificar a presença de entradas 
de ar no tubo de aspiração. 
Controlar as junções entre os 
tubos, vedações ao redor das 
hastes das válvulas, e as 
conexões dos instrumentos. 
Verificar o diâmetro e o 
percurso das tubagens. 

7 - pressão de aspiração 
insuficiente 

Aumentar a pressão de 
aspiração. 
Reduzir a altura de aspiração ou 
aumentar o nível do líquido no 
reservatório de alimentação. 

8 – Percurso tortuoso da 
tubagem com presença de 

estrangulamentos; diâmetro 
interno do tubo inferior à área 

de passagem da válvula; 

Verificar o diâmetro e o 
percurso das tubagens. 

16.2 

 ATENÇÃO! 
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PRINCIPAIS PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO E POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

Problemas Causas Soluções 

Emissão excessiva de ruídos 

1 - ar que entra no cabeçote 

Verificar a presença de entradas 
de ar no tubo de aspiração. 
Controlar as junções entre os 
tubos, vedações ao redor das 
hastes das válvulas, e as 
conexões dos instrumentos. 

2 - material estranho dentro da 
válvula 

Inspecionar grupos de válvulas. 
Limpar ou substituir os 
componentes, se for necessário. 

3 - elevação excessiva das 
válvulas 

Substituir as partes 
desgastadas. 

4 - válvula de segurança ou 
outros acessórios em tubagem 

de ida que provocam ruído 

Um rápido fechamento de válvula, 
eletroválvula, ou torneira produzirá 
um golpe de aríete. Esta onda de 
pressão é transmitida à bomba 
causando ruído. 
Um amortecedor de pulsação  
antes da válvula de 
contrapressão pode ser 
necessário. Pode ser necessário 
um tipo de válvula diferente. 

O líquido bombado vaza pelo 
furo situado em baixo da 

armação. 

Ocorreu rompimento da 
membrana 

Substituir a membrana, avaliar o 
estado dos componentes e 
substituí-los se estiverem 
danificados. 

 

 Desmontagem do cabeçote e substituição da membrana 
 
Antes de intervir na bomba doseadora ou nas 
tubagens, devem ser tomadas as devidas precauções 
para que o produto bombado, especialmente se for 
nocivo, não possa colocar em perigo o pessoal ou os 
elementos circunstantes. 
 
 
 
O PESSOAL, ANTES DE INTERVIR, DEVE 
VERIFICAR SE: 
 
➢ A bomba está parada e desconectada da 

alimentação elétrica de rede. 
➢ O cabeçote da bomba e o sistema estejam 

despressurizados e desprovidos de líquido. 
➢ A bomba atingiu uma temperatura que permita 

a sua movimentação em segurança. 
 

Deverá ser adotado o procedimento apresentado a seguir, com o auxílio das secções dos 
cabeçotes de bombeamento para a identificação dos componentes e da sua ordem de montagem: 
 

➢ Desconectar as tubagens das válvulas. 
➢ Desaparafusar os parafusos situados na parte frontal do cabeçote de bombeamento (pos. 14). 
➢ Remover o cabeçote da bomba (pos. 1). 
➢ Desaparafusar a membrana (pos. 20 e o resguardo da membrana pos. 22); após ter removido a 

membrana, substituí-la se estiver danificada. 
➢ Aparafusar a membrana (pos. 20) com o resguardo da membrana (pos.22). 
➢ Montar novamente o cabeçote (pos. 1) prestando atenção no sentido das setas dos recipientes das 

válvulas. 

➢ Aparafusar os parafusos do cabeçote (pos.14). 

16.3 

 ATENÇÃO! 
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 Desmontagem válvulas direcionais cabeçote 
 
Para a desmontagem e a manutenção das válvulas direcionais referir-se às secções anexas ao manual, 
dando atenção à correta montagem dos componentes, para não correr o risco de erros de montagem, 
(montagem de duas unidades de aspiração no cabeçote, a bomba aspira o fluido mas na fase de 
pressão, a válvula de ida não se abre e o fluido bombeado permanece no cabeçote); aconselha-se a 
desmontagem e a manutenção de uma unidade válvula de cada vez.  
 

 COLOCAÇÃO FORA DE SERVIÇO DA BOMBA 
 
Se houver necessidade de colocar a bomba fora de serviço, deverão ser observadas algumas regras 
fundamentais para a proteção do produto e do pessoal operativo. 
 

 
 
Antes da desativação é necessário lavar cuidadosamente com líquidos compatíveis com o líquido 
bombado, pois pode haver resíduos de líquido tóxico, cáustico, ácido ou sedimentos que podem 
cristalizar com facilidade. 
 
➢ Antes de retirar a bomba do sistema, ele deverá ser despressurizado para que o líquido contido no 

circuito possa escoar, e a tubagem próxima da bomba deverá ser intercetada. 
➢ Eliminar as substâncias residuais ou partes da máquina seguindo os procedimentos indicados nas 

leis vigentes a fim de garantir a segurança dos operadores e evitar possíveis efeitos negativos ao 
meio ambiente. 

 

 Eliminação de componentes substâncias nocivas  
 
O utilizador deve levar em conta que a separação dos materiais e a sua reciclagem devem ser feitas de 
acordo com as Leis Nacionais e Regionais em matéria de eliminação, entregando os resíduos a um 
órgão responsável pelo serviço local de eliminação, após obter a devida autorização para o seu 
armazenamento provisório. 
 
 
 
 
Para que não exista risco residual de poluição ambiental, os materiais utilizados para o processo 
produtivo, principalmente o lubrificante, devem ser acumulados e eliminados em conformidade 
com as leis nacionais. 
 
A recolha seletiva favorece a reciclagem dos materiais que compõem o equipamento e contribui para 
evitar possíveis efeitos prejudiciais ao meio ambiente. 
Antes de encaminhar componentes desgastados para a eliminação, é recomendável fazer uma lavagem 
meticulosa de descontaminação para não contaminar o meio ambiente. 
 

 MANUTENÇÃO COM REMESSA PARA REPARAÇÃO 
 
Na maioria dos casos a substituição das partes deterioradas não apresenta grandes dificuldades 
operacionais; o operador, antes de realizar a intervenção, deverá consultar os desenhos e seguir as 
indicações referidas no manual. 
Quando a falha é difícil de resolver na própria zona operacional, é aconselhável enviar a bomba para a 
nossa fábrica. 
 
 
 
 
 
 

 RISCO RESIDUAL! 

Capítulo 17 

Capítulo 18 

17.1 
 

 RISCO RESIDUAL! 

16.4 
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AS CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA QUE A REMESSA PARA REPARAÇÃO NA NOSSA 
FÁBRICA SEJA ACEITA SÃO AS SEGUINTES: 
 

 Conselhos práticos para a descontaminação da bomba. 
 

Se a água não for indicada para a limpeza do cabeçote, utilizar um líquido compatível 
com o produto doseado. 

 

1) Desmontar ambos os grupos de 
válvula do cabeçote e lavá-los 
separadamente para eliminar 
completamente os resíduos na 
parte interna. Secá-los e guardá-
los em um saco.  

2) Posicionar a bomba em um ponto 

preparado para a recolha do líquido de 
lavagem e, mantendo a devida distância, lavar 
a bomba com o líquido de descontaminação 
fazendo com que passe pelo orifício do grupo 
de válvula, favorecendo a separação das 
incrustações presentes. 

3) Retirar completamente o óleo contido no 
corpo do redutor. 

4) Colocar de modo estável os grupos de 
válvula lavados previamente e a bomba em 
uma embalagem adequada para evitar danos 
provocados pelo transporte. 

5) O cliente deve enviar a mercadoria acompanhada com a declaração de que 
o material foi descontaminado para poder ser manuseado com segurança. 

6) Antes da expedição, o remetente deverá 
contactar o nosso Departamento Comercial (tel. 
0227301324 – fax 0226700883) que enviará o 
módulo específico que deverá ser preenchido 
totalmente, o qual deverá acompanhar a bomba 
em conjunto com o contra-reembolso a ser 
colocado na embalagem. 

7) O material recebido por nós que não cumprir 
as prescrições, será devolvido sem reparação 
e com a cobrança das despesas. 

 

 
 
 
Adotar medidas adequadas de proteção para garantir a segurança e a incolumidade do operador 
e a integridade da maquinaria, prestando atenção para escolher o líquido de descontaminação 
mais adequado. 

18.1 

 RISCO RESIDUAL! 



 

XMPP0PFMD050ST019  EDIÇÃO 2019 28/36 

 INFORMAÇÕES AOS UTILIZADORES 
 
De acordo com o artigo 13 e com o Decreto Legislativo 25 de julho de 2005, nº. 151, Aplicação das 
Diretivas 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE relativas à redução do uso de substâncias 
perigosas nos equipamentos elétricos, bem como à eliminação dos resíduos. 
 

O símbolo do contentor barrado colocado no equipamento indica que o produto, após a sua 
desativação, não pode ser eliminado como resíduo doméstico comum. 
O utilizador deve entregar o equipamento a centros autorizados para a recolha seletiva de 
resíduos elétricos. 
 
A recolha seletiva adequada contribui para evitar possíveis efeitos prejudiciais ao meio 
ambiente e à sua saúde, além de favorecer a reciclagem dos materiais que compõem o 
equipamento. 
A eliminação abusiva do produto pelo utilizador está sujeita à aplicação de sanções 

administrativas dispostas no "art. 255 D.L. n. 152/2006. 
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DESENHOS E PROSPETOS  
 

Série SR - Modelo FM 050N - 30 
VOLUME BOMBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série SR - Modelo FM 050N - 50 
VOLUME BOMBA 
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Série SR - Modelo FM 050N - 30  
SECÇÃO REDUTOR   
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Série SR - Modelo FM 050N - 50 
SECÇÃO REDUTOR 
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SECÇÃO CABEÇOTES 

Execução – INOX - Membrana Ø 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Execução – PLÁSTICO - Membrana Ø 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Execução – INOX - Membrana Ø 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Execução – PLÁSTICO - Membrana Ø 50 
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COMPOSIÇÃO VÁLVULAS  

Válvula AB 5 - INOX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Válvula AC 5 - PLÁSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPIRAÇÃO 

IDA 

ASPIRAÇÃO 

IDA 



 

XMPP0PFMD050ST019  EDIÇÃO 2019 34/36 

LISTA COMPONENTES MECANISMO 

Pos. (*) Q. Descrição Pos. (*) Q. Descrição 
201  1 Corpo da bomba: 218  1 Rolamento lado tampa  

203/A  1 Suporte deslize 219  1 Guarnição OR suporte deslize  

204  1 Tampa 220  1 Guarnição OR tampa  

205  1 Parafuso sem fim 222 (3) 1 Guarnição OR parafuso de ajuste  

206  1 Roda helicoidal  223 (3) 1 Guarnição MIM do deslize  

208  1 Deslize 225  1 Placa auto adesiva  

209/1  1 Junção elástica (inferior) 226 (2) 1 Mola movimento  

209/2  1 Estrela 227  1 Chave 

209/3  1 Junção elástica (superior) 228  4 Parafuso tampa 

211  1 Parafuso de ajuste 231  4 Parafuso motor 

212  1 Semi-manípulo externo  237/A  1 Seeger do veio  

212/1  1 Semi-manípulo interno 239  4 Anilha plana  

212/2  1 Parafuso de fixação 254  1 Flange trava rolamento  

212/3  1 Anilha dentada  258  6 Parafuso do anel  

214  1 Rolamentos lado roda  258/1  6 Porca 

215  1 Rolamento parafuso sem fim   259  1 Anel de redução 

216  1 Rolamento  260  1 Seta adesiva  

217  1 Rolamento veio excêntrico       

(*)Identificação e frequência das partes sujeitas a reposição, (1) = RARAMENTE (2) = POSSÍVEL (3) = CERTO 

 

LISTA COMPONENTES CABEÇOTE 
Pos. (*) Q. Descrição Pos. (*) Q. Descrição 

1  1 Corpo cabeçote 14  # Parafuso 

7 (3) 1 Guarnição OR 20 (3) 1 membrana 

9  # Anilha plana  22 (1) 1 Escudo membrana  

13  # Porca      

(*)Identificação e frequência das partes sujeitas a reposição, (1) = RARAMENTE (2) = POSSÍVEL (3) = CERTO 
# A conforme o modelo e o tamanho 

 

LISTA COMPONENTES VÁVULAS  
Pos. (*) Q. Descrição Pos. (*) Q Descrição 
301 (3) 1 Contentor de aspiração  312 (3) 1 Guia válvula 

302 (3) 1 Contentor de ida 313 (3) 1 Esfera 

307 (3) 1 Sede válvula 313/1 (3) 1 Esfera 

309 (3) 1 Limitador de subida 319 (3) 1 Contentor dupla válvula 

310 (3) 1 Guarnição OR 324 (3) 1 Suporte guarnição  

311 (3) 1 Guarnição OR 330 (3) 1 Tampa de proteção 

(*)Identificação e frequência das partes sujeitas a reposição, (1) = RARAMENTE (2) = POSSÍVEL (3) = CERTO 
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Para cutilizar de modo mais adequado a sua Bomba doseadora, escolher os: 

ACESSÓRIOS DOSEURO®
S.r.l. 

Encomenda-los ao nosso Departamento Comercial 

Via G. Carducci, 141 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy 
Tel. +39 0227301324 - Fax. +39 0226700883 

http:// www.doseuro.com 

e-mail: info@fpz.com 
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