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Consultório

Concurso

Bomba submersível parte o veio

O nosso concurso manteve o nº de participantes e de
vencedores (13), provavelmente porque, apesar de fácil
(pedia-se os 6 problemas das EEAR convencionais que a
nova EEAR inline da KSB resolve), esta foi a 2ª vez em que
o nosso jornal só foi enviado por email. Agradecemos a
participação de todos os concorrentes e apresentamos os
nossos especiais parabéns aos vencedores !

Questão: Tenho na minha Estação
Elevatória de Águas Residuais três
grupos electrobomba submersíveis
transportáveis, modelo Amarex
KRT (ver figura). Desde há algum
tempo tenho tido necessidade de
trocar o veio sistematicamente, pois
o mesmo parte logo por detrás do
impulsor. Qual poderá ser a causa
desta anomalia?
Resposta: A zona do veio
onde a anomalia ocorre
poderia, à primeira
vista, parecer uma
deficiência construtiva
nos veios das bombas,
pois nessa zona o veio
tem um diâmetro
inferior.
No entanto, não foi esta a causa da anomalia. Após análise
aos veios partidos, chegou-se à conclusão que a causa da
anomalia foi a existência de elevados esforços radiais na
bomba. Estes esforços foram provocados pelas condições de
funcionamento da bomba (funcionamento demasiado
tempo contra compressão estrangulada). O estrangulamento pode advir da existência de uma válvula na
compressão que está fechada, ou da própria tubagem de
compressão estar estrangulada (se esta for flexível),
situações que devem ser verificadas e corrigidas, para evitar
que se repitam.

São eles: Eng.R.Brito/Cires; Eng.C.Sousa/Dinor; Engª.
L.Santos/Efacec; Eng.R.Gonçalves/Ferril; Eng.J.Ferreira/
Grupel; Engª.F.Santos/H2Pro; Eng.A.Gomes/Hidroar;
Eng.N.Leando/JCI; Eng.L.Costa/Lismar; Engª.A.Silva/
PPSEC; Eng.P.Oliveira/Projer; Eng.M.Valadas/Proman;
Eng.J.Martins/Rotor; os
quais já receberam o
prometido prémio, um
prático e moderno podómetro KSB !
Desta vez o desafio que lhe
lançamos é igualmente fácil,
e o prémio igualmente aliciante: diga-nos, preenchendo
o impresso de resposta
anexo, quais são as 7 áreas
de aplicação das bombas e
válvulas KSB na Indústria
(dica: consulte o nosso site),
e ganhe um compacto e útil
kit de carregamento usb
KSB (ver foto). Boa sorte !
Nota: este concurso só é válido
para Clientes da KSB, sediados em
Portugal, e para respostas
recebidas até 31.12.18.

Sabia que...
... a KSB tem preços fixos para algumas
reparações ?

abastecimento de água de média pressão. As bombas
Amarex são verticais, monobloco e submersíveis,
essencialmente utilizadas em águas residuais.

É verdade: seguindo uma ideia já
utilizada há muito tempo na indústria
automóvel, mas ainda pouco comum no
mercado das bombas, há cerca de 6
meses a KSB criou uma tabela de
reparações a preço fixo para as suas
bombas mais vendidas, a Etanorm e a
Amarex.

Os serviços e peças - originais incluídos neste preço fixo são
substituição de juntas, rolamentos,
empanque e camisa do veio (Etanorm)
ou do óleo (Amarex), verificação do
motor e das folgas (Etanorm) e pintura
exterior de beneficiação, por um valor
total fixo a partir de 295€ (+ IVA).

Os principais objectivos desta ideia são,
por um lado proporcionar aos clientes
preços de reparação muito competitivos,
pois as tarefas são standardizadas e
optimizadas, e por outro transmitir
segurança aos clientes, sabendo que não irão ter surpresas
no preço da reparação.

Caso seja necessário rebobinar o
motor, também esta reparação tem um
preço fixo, que depende do tamanho
do motor, a partir de 118€ (+ IVA).

As bombas do modelo Etanorm são horizontais,
monocelulares, normalizadas, muito utilizadas no

Se estiver interessado em obter mais informações sobre o
novo serviço de reparação com preços fixos, agradecemos
que nos contacte através do telefone 210 112 300, do email alexandre.silva@ksb.com ou que consulte o nosso site
www.ksb.pt.
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Artigo Técnico
Tecnologia de válvulas de borboleta
Análise comparativa e de pormenor
Válvulas de borboleta de veio
concêntrico (ou simétricas)
Uma válvula de borboleta de
veio concêntrico é uma válvula
cujo disco (ou borboleta) roda
num ângulo de 90 graus à
volta dum eixo, num ângulo
recto face à direcção de
escoamento do fluido. O
centro de rotação localiza-se
1: Vista em corte de válvula de
no centro do corpo, que Fig.
borboleta de veio concêntrico
também é o centro da tubagem
(Fig. 1). Na posição de
fechada, o disco veda pressionando contra o anel vedante,
feito em elastómero ou plastómero. Quando a válvula é
aberta, o fluido escoa-se à volta do disco pelos dois lados.
A sua curta distância entre flanges, conforme à EN 558-120, torna estas válvulas adequadas para montagem entre
flanges (tipo “sanduíche”), para desmontagem a jusante
ou para a função de fim de linha.
Corpos de tipos diferentes
As válvulas de borboleta de
veio concêntrico são fabricadas em 2 tipos de construção
principais (Fig. 2): no
primeiro, o disco e o veio são
duas peças separadas. Isto
significa que pode ser usado
um corpo numa peça única Fig. 2: Tipos de construção principais
com um anel vedante em
elastómero. Este tipo de
construção é menos sensível às forças da tubagem.
No segundo, mais caro, o disco e o veio formam uma peça
única, o que significa que o corpo tem de ser construído
em duas peças. Neste tipo de construção, o anel vedante
também pode ser feito em plastómero, apoiado num
elastómero. Como esta construção permite uma maior
segurança, é a escolha habitual para aplicações químicas.
No que se refere à forma do corpo, existem 4 alternativas:
 Corpo entre flanges (“sanduíche”): Esta forma apenas
é adequada para ser montada entre flanges iguais (Fig. 3a).
 Corpo com alguns olhais: Esta forma é adequada para
desmontagem a jusante, o que é uma grande vantagem,
por exemplo durante a manutenção de uma bomba (Fig.
3b).
 Corpo todo com olhais: Os orifícios do corpo permitem
uma montagem e desmontagem simples das flanges (Fig.
3c).
 Corpo flangeado: Graças aos orifícios roscados, a
válvulas pode ser apenas apertada entre flanges ou contra
cada uma das flanges da tubagem (Fig. 3d).

Fig. 3a: Corpo
entre flanges

Fig. 3b: Corpo
com olhais

Fig. 3c: Corpo todo
com olhais

Fig. 3d: Corpo
flangeado

A vantagem das válvulas montadas entre flanges é que o
corpo só é sujeito a cargas de pressão, pois as forças são
transmitidas directamente de uma flange para a outra,
através dos pernos (Fig. 4, esq.). Uma válvula flangeada
também absorve as forças transmitidas pela tubagem (Fig.
4, direita).
Todos os tipos de corpo estão disponíveis para ligação a
flanges de qualquer norma, por ex. EN, ANSI ou JIS.

Corpo entre flanges

Corpo flangeado

Fig. 4: Transmissão de forças nos corpos entre flanges e flangeado

O Grupo KSB produz, entre muitos outros tipos, válvulas
de borboleta de eixo concêntrico com anel de borracha em
diâmetros nominais até 4.000 mm. A classe de pressão
máxima depende do diâmetro nominal e vai até 25 bar. A
temperatura de serviço máxima depende do material do
anel vedante, do fluido e da pressão, mas – neste tipo de
válvulas - pode ir até 200 °C. Como com qualquer outro
acessório de tubagem, as válvulas de borboleta causam
perdas de carga, mesmo na posição aberta. No entanto,
estas são bastante inferiores às das válvulas de outros
tipos, onde o escoamento ainda muda de direcção. Por
isso elas são mais eficientes em termos energéticos do que
as válvulas de eixo descentrado ou de globo. A razão desta
vantagem é a forma fina, hidraulicamente favorável, do
disco.
A ligação entre o veio e o disco ou borboleta, segue um
dos dois seguintes princípios de construção (Fig. 5):
 Ligação veio-disco em contacto com o fluido
(“molhada”).
 Ligação veio-disco sem contacto com o fluido (“seca”).
Ligação veio-disco “molhada”
Este princípio é principalmente utilizado em válvulas de
baixo custo. O disco e o veio são unidos por um pino ou
perno. Como a zona de ligação está rodeada pelo fluido,
sendo o disco e o veio feitos em materiais diferentes, existe
o risco de corrosão electrolítica ou química nessa zona.
Essa corrosão pode depois espalhar-se para o veio. Isto
significa um maior risco de fractura, possíveis fugas para a
atmosfera e maior dificuldade em desmontar as peças.
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Artigo Técnico
do anel até à linha de vedação, minimiza o trabalho de
flexão e deformação necessário. Isto permite aumentar a
vida útil e reduzir os binários de accionamento !
A vedação contra as faces da flange é conseguida através
da compressão do anel entre o corpo da válvula e as
flanges da tubagem.
Os especialistas de materiais da KSB têm desenvolvido
uma enorme variedade de elastómeros, para garantir a
máxima resistência química do anel às características do
fluido. A temperatura máxima que o material do anel
suporta depende da pressão e propriedades do fluido.
Fig. 5: Tipos de ligação veio-disco

Ligação veio-disco com bloqueio positivo
Este princípio de construção, de melhor nível, permite
uma ligação “seca” onde a ligação veio-disco não está em
contacto com o fluido. Esta característica permite que
apenas os materiais destas duas peças tenham de ser
resistentes ao fluido.
As peças são unidas apenas por meio de uma acção de
bloqueio positivo, através de uma ligação por chaveta ou
estriada, com ponta plana ou quadrada. Estas variantes
evitam a corrosão e minimizam o risco de fractura. E,
como vantagem adicional, a ligação veio-disco por
chaveta ou estrias não tem folgas, reduzindo assim o risco
de deflexão.
Anel vedante das válvulas de borboleta
O anel vedante é a peça mais importante de uma válvula de
borboleta, pois é ela que garante a estanquicidade entre
flanges, na zona de ligação veio-disco e na passagem do
veio (Fig. 6). Ele é inserido no corpo (“solto”), ou
vulcanizado directamente ao corpo, ou sobre outro anel de
suporte que esteja montado sobre o corpo (Fig. 7). A
vantagem do anel “solto” é que pode ser facilmente
substituído. As válvulas de borboleta da KSB são
totalmente estanques na passagem do veio, pois o
elastómero é comprimido entre o corpo e o disco. A
estanquicidade da vedação realizada pelo anel depende
das forças reactivas criadas pela montagem à pressão.

Fig. 6: Zonas de vedação

Fig. 7: Formas de ligação do anel

Para garantir a estanquicidade no topo e na base da
passagem do veio, ao longo dos 90 graus em que o disco se
move, o anel é moldado esfericamente nestes pontos. O
disco também é maquinado esfericamente nas passagens
do veio, pelo que encaixa perfeitamente na forma do anel.
O resultado é uma vedação para a atmosfera fiável.
A vedação dentro da tubagem baseia-se no mesmo
princípio das forças reactivas ou resiliência. O valor da
pressão com que o disco comprime o anel varia em função
da pressão diferencial e das propriedades mecânicas do
elastómero de que o anel é feito. Ao mesmo tempo a
resiliência do anel evita que este se danifique quando o
disco se move para a posição de fecho. O contorno cónico

Disco (ou borboleta) das válvulas
Além dos discos em materiais normais, por exemplo ferro
fundido nodular, aço inox e bronze, também têm sido
utilizados há mais de 25 anos os discos revestidos a
borracha dura, especialmente em instalações de
tratamento de água. Estes últimos são tão resistentes
como os feitos em bronze ou aço inoxidável duplex. Face
ao aumento dos preços dos metais nobre e não ferrosos,
esta solução económica ganha cada vez mais importância.
As válvulas de borboleta com anel em plastómero são
normalmente utilizadas pelos operadores em sistemas
com fluidos moderada a fortemente corrosivos. Nestas
aplicações, quer o disco quer o anel vedante têm um
revestimento em PFA. Os discos nestes materiais também
têm provado em aplicações de regulação ou vedação,
mesmo com fluidos altamente corrosivos.
Facilidade de automação
Normalmente distingue-se entre as válvulas de funcionamento manual e motorizadas. O facto do seu movimento
ser de apenas ¼ de volta e de as suas pontas de veio e
flanges de ligação ao actuador serem normalizadas conf. à
EN ISO 5211, tornam-nas relativamente simples de
motorizar. Todas as variantes podem ser utilizadas em
aplicações de abertura/fecho (corte) ou regulação.
Conclusão
As válvulas de borboleta têm vindo a escrever uma
história de sucesso há mais de 50 anos. Os factores de
sucesso das válvulas de borboleta de disco concêntrico
(simétricas) – distância entre flanges reduzida, baixo peso
e, acima de tudo, a sua resistência a uma larga variedade
de fluidos – são as principais razões para a sua extensa
gama de aplicação. Quer os projectistas, quer os operadores valorizam este tipo de válvula por ser uma solução
pratica e económica no corte e regulação de fluidos.
A favorável hidráulica destas válvulas e a normalização
da interface de automação também têm um papel
importante no seu sucesso. Devido à sua construção
simples, as diferenças de qualidade entre os vários
fabricantes encontram-se principalmente em pormenores
como a forma do anel vedante e do disco, e o método
utilizado para ligar veios com discos. Uma vida útil
prolongada e elevada frequência de accionamento só são
possíveis de obter com componentes de alta qualidade. As
válvulas supostamente baratas podem na realidade
tornar-se muito caras na utilização do dia-a-dia.
João Leite / Director Geral
Versão condensada. A versão completa deste artigo está disponível em
www.ksb.pt.
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Quem é quem na KSB
Susana Filipe
A Susana é responsável na KSB pelo
registo de todas as encomendas, de
todos os Clientes. Esta função implica:
Verificação da qualidade das
encomendas, Negociação dos prazos
de entrega com as fábricas e
fornecedores nacionais, Colocação
das encomendas às diversas fábricas e fornecedores
nacionais, e Uniformização de fornecedores, entre outras
coisas.

lagareiro, bacalhau, cozinhado de qualquer maneira, e
pernil no forno, talvez o meu preferido ! Na TV, adoro
séries policiais, nos filmes gosto de comédias, suspense e
romances. Os meus livros preferidos foram “Diário da
nossa paixão”, do Nicholas Sparks, e a Sombra do vento,
de Carlos Ruiz Zafon”.

A Susana tem 42 anos, é casada com o Sérgio e tem um
enteado, o Miguel (18 anos). A Susana tem uma
experiência de 14 anos como assistente comercial, sendo
uma recente colaboradora, pois começou a trabalhar na
KSB há 2 anos.
Os hobbies da Susana são “actvidades radicais (com
muita adrenalina!), passear à beira mar (no paredão de
Oeiras), viajar, principalmente para culturas diferentes da
nossa (pois enriquece-me muito), conviver com amigos,
dançar (principalmente rock, na discoteca 2001!), e ler,
apesar de não lhe dedicar muito tempo“.
As principais características da Susana são a sua excelente
organização, a sua surpreendente calma em situações de
stress, a sua elevada proactividade e a sua rigorosa
fiabilidade !
Relativamente aos seus gostos a Susana diz “na comida,
infelizmente não gosto de peixe, mas adoro polvo à

O trabalho da Susana é fundamental para a satisfação dos
Clientes, pois só com um correcto e rápido registo de
encomendas, que cumpram rigorosamente as condições
acordadas com os Clientes, podemos ter Clientes
satisfeitos.
Sempre que necessitar de alguma informação nas áreas de
acção da Susana, pode contactá-la pelo telefone indicado
no rodapé da capa ou pelo e-mail susana.filipe@ksb.com.

Produtos & Serviços
KSB Guard: todas as suas bombas no
telemóvel !

fácil leitura; e podem ser acedidos através de um
telemóvel, tablet ou computador.

A KSB apresentou recentemente ao mercado um
novo sistema de monitorização de bombas
chamado KSB Guard. Este sistema é composto
por um kit com 1 sensor de vibrações e 1
sensor de temperatura + 1 transmissor e 1
bateria, o qual transmite os dados da bomba
para a KSB Cloud, através dos mais elevados níveis de encriptação, onde eles são
trabalhados e disponibilizados ao cliente.

Caso o nível médio de vibração ou a temperatura
atinjam um valor limite previamente definido, o sistema
envia alertas, que podem ser enviados por email ou
mensagem, permitindo que o estado do equipamento
possa ser acompanhado à distância, por “iniciativa” do
equipamento, e que sejam atempadamente
tomadas medidas preventivas.

O objectivo deste sistema é automatizar e
simplificar a monitorização do estado dos
equipamentos, de forma a minimizar os
riscos e custos desta monitorização e da
manutenção, e a maximizar a fiabilidade, disponibilidade e longevidade das
bombas.
O KSB Guard é muito fácil de instalar, pois basta
colá-lo na bomba, através de um autocolante ou de
um íman, e tem comunicação sem fios; é muito
simples registar as bombas na KSB Cloud; os dados
são depois apresentados de uma forma gráfica de

Este sistema pode ser facilmente instalado em
bombas existentes, de qualquer marca, sem
necessidade de interromper o seu funcionamento. Além da informação horária sobre o
estado da bomba e sobre o seu histórico, a KSB
Cloud também disponibiliza outros
documentos importantes, como o histórico de
manutenção, o manual de instruções e a vista
explodida específica de cada bomba KSB.
Caso esteja interessado em obter mais informações
sobre o KSB Guard, agradecemos que nos contacte
através do telefone 210 112 300, do e-mail
alexandre.silva@ksb.com ou que consulte o nosso site
www.ksb.pt.
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Segredos da Manutenção
Lubrificação
A lubrificação é um procedimento essencial para o fiável e
duradouro funcionamento de qualquer máquina. Nas
bombas centrífugas há normalmente apenas necessidade de
lubrificar os rolamentos da bomba, do motor eléctrico e os
empanques de vedação do veio.
As modernas tendências da manutenção pressionam a
eliminação da necessidade de relubrificação –
para reduzir os custos de manutenção – o que
também acontece nas bombas centrífugas,
através da utilização cada vez mais frequente de rolamentos sem manutenção
(selados, lubrificados para a sua vida útil).
Como os empanques mecânicos são
normalmente auto-lubrificados para a
sua vida útil e os empanques de cordão
são lubrificados pelo fluído bombeado,
aqui vamo-nos focar nos rolamentos.
Os rolamentos podem ser lubrificados a
óleo ou massa, dependendo das características da bomba e da preferência do utilizador.
Os rolamentos das bombas centrífugas
normalizadas e dos respectivos motores são normalmente
de esferas monopista (ver foto) e conforme à norma DIN
625 e, quando lubrificados a massa, esta é normalmente à
base de sabão de lítio de alta qualidade, isenta de resina e
ácido, não susceptível de se desfazer e com boas
características anti-ferrugem, devendo ainda ter um nível de
penetração entre 2 e 3 (que corresponde a uma penetração

gradual entre 220 e 295 mm/10) e ter um ponto de gota
superior a 175 ºC. Podem ser utilizadas massas de outras
bases de sabão, mas atenção pois (1) não devem ser
misturadas massas de bases diferentes, para o que se deve
limpar os rolamentos prévia e cuidadosamente e (2) os
intervalos de lubrificação devem ser ajustados ao tipo de
massa utilizado !
Em condições normais, os rolamentos a massa funcionam
sem necessidade de relubrificação durante 15.000
horas ou, no máximo, 2 anos. Em condições de
funcionamento desfavoráveis (p.e., elevada
temperatura ambiente, elevada humidade, ar
com poeiras, atmosfera industrial agressiva)
os rolamentos devem ser verificados,
limpos e relubrificados mais cedo. Atenção:
as cavidades dos rolamentos só devem ser
cheias com massa até metade !
As consequências da falta ou incorrecta
lubrificação são sobejamente conhecidas – e
muito graves: vão desde danos nos
rolamentos, passando por danos no
acoplamento, empanque do veio ou em
qualquer outra peça interna (veio, anel de
desgaste, impulsor), até à destruição total da bomba
ou do motor !!
Em conclusão, mantenha e garanta o cumprimento de um
plano de lubrificação de acordo com as recomendações do
fabricante e com a sua experiência, e poderá estar a evitar
custos de manutenção e de paragem de produção
extremamente elevados !

Notícias da KSB
Portugal no TOP 3 do Grupo KSB !
De três em três anos o Grupo KSB faz um inquérito de
satisfação dos seus clientes em todo o mundo. Depois, o
resultado desse inquérito, nos 13
principais pontos avaliados, é
comparado com as restantes empresas
do Grupo e com a média destas.
Os resultados da KSB Portugal (ou, se
quisermos, a avaliação dos clientes
Portugueses da KSB), têm estado, nas
últimas duas avaliações (2013 e 2016,
que representam os últimos 6 anos), nos
3 melhores das cerca de 100 empresas do
Grupo KSB em todo o mundo, sendo
esta certamente uma das principais
razões para o sucesso da KSB em
Portugal (7% de crescimento anual nos
últimos 10 anos, manutenção do nível
de vendas durante a crise, sempre com
lucros).
Os 13 principais pontos avaliados são
Ass. técnica, Elaboração de propostas,

Equipa comercial, Facilidade de contacto, Produtos,
Processamento de encomendas, Peças de reserva,
Documentação, Entregas, Facturação, Reclamações,
Website e Disponibilidade de informação.
Na última avaliação (2016), a KSB
Portugal teve 9 Muito bom, 4 Bom
(Encomendas, Peças, Entregas e
Garantias) e 1 Médio (Disponibilidade de
informação), resultando num Índice de
Satisfação Geral de Muito bom,
equivalente ao de 2013, acima da média
do Grupo (Bom) e um dos 3 melhores.
Este excelente e consistente resultado, não
só é um muito motivador reconhecimento
do enorme empenho e qualidade dos
colaboradores da KSB em Portugal, como
confirma a excelente imagem que a KSB
Portugal tem dentro do Grupo, só sendo
tal possível com Clientes exigentes e
assertivos, cujo feedback muito
valorizamos. Caso tenha alguma questão
sobre este assunto, não hesite em nos
contactar, através do telefone 210 112
300 ou pelo e-mail joao.leite@ksb.com.

5

