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Recentemente a KSB lançou um novo e inovador produto (único 
no mundo !), o MyFlow Drive, que alia ao motor mais eficiente do 
mundo (aprovado IE5 até 18,5 kW), um dispositivo que permite 
fixar a velocidade do motor em diferentes níveis, com importantes...
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ConcursoConsultório

Sabia que...

Bomba de bio-diesel aquece
demasiado

Questão: Tenho uma 
bomba horizontal 
KSB para bio-diesel, 
de instalação a seco 
[modelo MegaCPK, 
ver foto], tamanho 
50-250, a 2.900 rpm, 
que está sempre com o 
corpo muito quente. Já abri a 
bomba e não encontrei nada de especial. Qual pode ser a 
causa e como solucionar ? 

Resposta: A causa principal do aquecimento excessivo da 
bomba é o aumento da pressão no seu interior, acima dos 
limites preconizados. Este sintoma é bastante perigoso, 
pois pode levar, no limite, à explosão da bomba. Algumas 
das razões que podem levar ao aumento da pressão são: 
existência de ar nas tubagens ou na bomba (que impedem a 
boa circulação do fluído), elevada altura de aspiração 
(NPSH, que introduz ar e desgaste no interior da bomba) e 
caudal demasiado baixo (que provoca aumento na pressão 
e vibrações). 

As soluções para estas causas são: ferrar a bomba antes de 
a colocar em funcionamento, verificar/alterar as condições 
de aspiração (nível do líquido, nível da bomba, válvula da 
aspiração, lay-out da aspiração, filtros) e verificar/ 
aumentar o caudal. Caso necessite de ajuda para realizar 
alguma destas acções, não hesite em nos contactar !

O nosso concurso voltou a ter um aumento “brutal” de 
participantes e de vencedores (40!), pois também foi fácil, 
pedia as 7 áreas de aplicação das bombas e válvulas KSB 
na Indústria, e tinha um prémio muito aliciante, um kit de 
carregamento usb KSB. Agradecemos a participação de 
todos os concorrentes e apresentamos os nossos especiais 
parabéns aos vencedores! 
 

São eles: Engª C.Pereira/ABB; Eng.R.Costa/AdRA; Eng. 
A.Dias/A.Algarve; Eng.R.Tonel/ACL; Eng.J.Carreiras/ 
AdN; Eng.B.Oliveira/Aqualogos; Eng.R.Brito/Cires; 
Eng.J.Campos/DGADR; Eng.G.Brito/EACE; Eng. 
L.Félix/Ecoserviços; Eng.A.Martins/EDA; Engs.J. 
Styliano, B.Jorge, R.Conceição/Efacec; Eng. M.Marques/ 
Energest; Engs.J.Duque ,  P.Antunes /  Energetus; 
E n g s . M . C a r v a l h o ,  S . C a r d o s o / H i d r o f u n ç ã o ; 
Engs.A.Silva, T.Marques, B.Galvão, I.Teixeira, R.Leite/ 
Hidurbe; Eng.R.Carvalho/Iberol; Eng.N.Sandro/JCI; 
Eng.J.Graça/Moinhos Amb.; Eng.J.Magrinho/M-E; 
Engs.P.Ferreira, B.Paula/OMS; Engs.R.Martins, 
A.Marques/Procesl; Eng.F.Xavier/Proman; Eng. 
J.Pais/Prosegur; Engª.R.Silva/Simdouro; Eng.J.Pina/ 
Sisaqua; Eng.F.Freitas/Sopsec; Eng.A.Rodrigues/TPF; 
Engª.C.Abreu/Unifluidos; e Eng.A.Murillas/Veolia, os 
quais já receberam o prometido prémio !
 

Desta vez o desafio é igualmente fácil: diga-nos, preen-
chendo o impresso de resposta anexo, qual a posição da 
KSB Portugal, dentro do Grupo 
KSB, em Satisfação dos Clientes 
e quais os 9 pontos onde foi 
avaliada como Muito bom, e 
ganhe uma prática “tuperware” 
KSB (ver foto). Boa sorte !
 

Nota: este concurso só é válido para 
Clientes da KSB, localizados em 
Portugal, e para respostas recebidas até 30.08.19.

...as bombas trituradoras têm desvantagens ?

As bombas com impulsor triturador são utilizadas em 
águas residuais, para desfazer os sólidos de menor 
dureza antes destes entrarem no impulsor, de 
modo a evitar o entupimento deste.
 

Como nas bombas de maior tamanho os 
impulsores também têm passagens de sólidos 
maiores, os impulsores trituradores só 
costumam ser utilizados em bombas de 
menor dimensão.
 

Para além da óbvia vantagem de reduzir 
(ou desfazer) os sólidos de menor dureza, 
as bombas com impulsor triturador 
também têm algumas desvantagens, que 
não são habitualmente do conhecimento de 
quem as compra.
 

As principais desvantagens são (1) desgaste prematuro 
quando existem areias, (2) quebra ou bloqueio das lâminas 
quando existem sólidos de maior dureza (pedras, metais), 

(3) menor passagem de sólidos face ao impulsor vortex 
(10 mm para 50 mm), (4) perda da capacidade de 
trituração ao longo do tempo (devido ao desgaste das 

lâminas), com a consequente perda de eficiência e 
fiabilidade da bomba, devido ao posterior desgaste 

do impulsor pelos sólidos
 

Assim, as bombas com impulsor triturador só 
devem ser utilizadas quando está garantido que 
não existirão areias em quantidade relevante 
(rede pluvial separada da rede doméstica) e em 
esgoto puramente doméstico, apesar de ser difícil 
garantir que mesmo neste tipo de esgoto não vão 
pontualmente existir sólidos de maior dureza.
 

A melhor alternativa ao impulsor triturador é o 
impulsor vortex, pois tem uma passagem de 

sólidos integral (do tamanho da tubagem) e o 
seu princípio de funcionamento minimiza o 

contacto com eventuais sólidos. A principal 
desvantagem do impulsor vortex é a eficiência, menor que 
os restantes impulsores, mas ganha em fiabilidade o que 
perde em eficiência.
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Fig. 1: Esquema do Empreendimento do Alqueva
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Bombas no Alqueva ajudam a cr iar 
oportunidades

O Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva

A região do Alentejo, no Sul de Portugal, com cerca de 
227.000 km , cobre quase um terço do País, e tem uma 

população de aproximadamente 500.000 habitantes. No 
entanto, ainda não conseguiu desenvolver todo o seu 
potencial. Se por um lado é relativamente árida, por outro é 
uma zona muito bela, com um elevado potencial de 
diversificação da agricultura e desenvolvimento do 
turismo. Estas qualidades já foram há muito identificadas 
pelo Governo Português, mas até ao final do século 
passado os reduzidos recursos hídricos tinham refreado o 
investimento privado. 

Esta situação está a mudar, pois a construção de uma 
barragem no Rio Guadiana ajudou a criar o maior lago 
artificial da Europa, e a permitir a implementação de um 
projecto de irrigação muito ambicioso. Chamado 
Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (ver fig. 1) 
e desenvolvido pela Empresa de Desenvolvimento e Infra-
estruturas do Alqueva (EDIA), os principais objectivos são 
melhorar progressivamente o tipo de cultura agrícola, 
garantir o abastecimento de água às populações e às 
indústrias, desenvolver o turismo, estimular o emprego 
regional, combater os potenciais problemas de 
desertificação e mudanças climáticas através da irrigação, e 
ainda produzir electricidade.

As comportas da barragem, localizadas na ponta Sul do 
lago, foram fechadas em 2002 e o lago começou a encher 
até à sua posição actual, em que cobre uma área de 250 
km², um comprimento de 83 km e um volume de 4.150 
hm³, dos quais 3.150 hm³ são utilizados durante o 
funcionamento normal. Entre 2002 e 2010 o projecto de 
irrigação envolveu a construção de 17 reservatórios, 9 dos 
quais são pequenas barragens, e quando terminou essa 
fase, tinha 680 km de canais de irrigação primária e 4.400 
km de canais de irrigação secundária e terciária. Para 
movimentar tão grandes caudais de água, através de tão 

extensa área, são necessárias infra-estruturas de 
bombagem consideráveis.

Este empreendimento está dividido em 3 subsistemas: 
Alqueva, que inclui 59.690 ha de área irrigada a partir da 
barragem do Alqueva; Pedrogão, que inclui 29.578 ha de 
área irrigada a partir da barragem do Pedrogão; e Ardila, 
que inclui 20.935 ha de área também irrigada a partir da 
barragem do Pedrogão. A rede primária inclui várias 
estações de bombagem que levam água a cada 

subsistema e aos reservatórios, e em cada subsistema 
existem diversos blocos de rega (ver fig. 2), pertencentes 
à rede secundária, que levam a água aos agricultores
A participação da KSB
A KSB envolveu-se no projecto desde o seu início, devido 
à sua forte presença e competências locais em projectos 
de abastecimento de água. Com uma equipa de técnicos 
altamente qualificados e experientes, a KSB em Portugal 
é frequentemente solicitada pelos projectistas para os 
apoiar, o que voltou a acontecer neste projecto. Até 
agora já foram fornecidas mais de 100 bombas KSB para 
as redes primária e secundária deste sistema.

As bombas fornecidas pela KSB incluem os modelos de 
câmara bi-partida Omega e RDLO, onde as maiores 
RDLO são utilizadas em estações de bombagem da rede 
primária. Além disso, também foram fornecidas várias 
Multitec V, bombas multicelulares de alta pressão, 
instaladas na vertical.

Sendo o rendimento energético um dos principais 
aspectos na selecção das bombas, a KSB testou todas as 
suas bombas em conformidade com a ISO 9906/1. A 
bomba Omega, de câmara bi-partida (ver fig. 3), possui 
um impulsor radial de dupla aspiração, sendo 
perfeitamente adequada às exigências das estações de 
bombagem da rede secundária, pois disponibiliza um 
melhor ponto de funcionamento e níveis de eficiência 
operacional acima de 86%. O interior da bomba foi 
desenhado especificamente para impulsionar água com 
uma resistência ao escoamento mínima, o que também 
contribui para a poupança energética e menor custo do 
ciclo de vida.
 

Fig. 2: Vista exterior de uma Estação Elevatória
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Fig. 3: Vista em corte de uma bomba Omega

Fig. 5: Pormenor da Estação Elevatória

Fig. 4: Vista interior de uma Estação Elevatória

Outra característica da Omega é a sua versatilidade, que se 
reflecte no elevado número de curvas de funcionamento, 
combinações de materiais, opções de vedação do veio, 
opções de instalação e variantes de flanges disponíveis. O 
motor pode ser colocado quer do lado esquerdo, quer do 
lado direito da bomba, sem necessidade de peças adicionais 
ou modificações no corpo.

A bomba RDLO, de voluta bi-partida e monocelular, pode 
atingir rendimentos acima de 90% e, tal como a mais 
pequena Omega, possui um impulsor radial de dupla 
aspiração e pode ser instalada na horizontal ou vertical. 
Adicionalmente, todos os componentes rotativos são auto-
alinhados, pelo que não há necessidade de alinhamento da 
bomba, tornando a montagem e a instalação mais simples e 
mais rápidas.

Todas as bombas Omega e RDLO para o Empreendimento 
do Alqueva foram fornecidas com sondas de medição da 
temperatura e vibrações nas chumaceiras, para permitir aos 
utilizadores das estações de bombagem avaliar o 
desempenho das bombas em qualquer momento.

 

O facto de a KSB ter fornecido um total de 33 bombas para 
as três primeiras estações elevatórias sem qualquer falha, 
deu aos empreiteiros envolvidos nos projectos seguintes a 
confiança na KSB para cumprir integralmente as exigências 
técnicas da EDIA e os apertados prazos de entrega, 

garantindo que a instalação, arranque e exploração se 
desenvolveriam sem problemas e dentro dos prazos.

Os sistemas de bombagem
De modo a garantir a optimização do uso da água ao 
longo dos canais de irrigação, foram colocados pontos de 
medição dos caudais em posições estratégicas para os 
agricultores, que estão ligados às estações de bombagem 
locais por telemetria. Desta forma, sempre que um 
agricultor abre uma válvula para obter água, é possível 
medir o caudal utilizado ao longo do dia e calcular as 
necessidades de consumo, para comandar as bombas da 
forma mais eficiente possível. Para o efeito foi criado um 
sofisticado software, que regula automaticamente as 
pressões e os caudais das bombas, em função das 
solicitações. Além disso, as bombas são monitorizadas 
pelos engenheiros da exploração remotamente, através 
de computador.

O nível de funcionamento das bombas varia com a época 
do ano. Nos meses de Verão as necessidades de consumo 
são consideravelmente mais elevadas que nas restantes 
épocas do ano, pelo que as bombas funcionam por longos 
períodos durante o dia. No entanto, quando as 
solicitações são menores, muitas das estações elevatórias 
utilizam pequenas bombas “jockey”, apenas para manter 
a pressão na rede e os níveis de água nos reservatórios, 
pois esta é uma solução mais eficiente. Quando o 
consumo ultrapassa as capacidades das pequenas 
bombas, as bombas maiores arrancam automaticamente. 
Para minimizar o desgaste das bombas e optimizar os 
custos do ciclo de vida, todas as estações elevatórias 
possuem um programa que alterna automaticamente o 
funcionamento das bombas. 

As vantagens da KSB
As vantagens competitivas que permitiram à KSB obter 
uma parte tão importante das encomendas de bombas, 
foram não só a provada capacidade técnica dos seus 
produtos em aplicações de abastecimento de água em 
todo o mundo, mas também a sua capacidade de 
disponibilizar um elevado apoio técnico e experiência, 
desde a fase de projecto até à instalação das bombas, 
continuando depois na assistência pós-venda. 

João Leite / Director Geral
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Carlos Bogas
  

O Carlos é mecânico de 1ª na Ass. 
Técnica da KSB, função que implica 
responsabilidade pela manutenção e 
reparação dos equipamentos das 
obras onde está envolvido, o que 
implica Detecção e avaliação de 
avarias, Elaboração de orçamentos 
de reparação, Reparação e/ou 
manutenção e Elaboração de relatórios, entre outras coisas.
    

O Carlos tem 33 anos e é casado com a Ana há 8 anos. Tem 
o curso de Técnico de Manutenção Electromecânica nível IV 
da Escola Profissional de Setúbal e uma experiência de mais 
de 16 anos como técnico de manutenção na reparação e 
manutenção de equipamentos em diversas indústrias, 
trabalhando na KSB há 3 anos.
 

Os hobbies do Carlos são “trabalhar na área da mecânica, 
manutenção e fabricação, como reconstruir motas e carros,  
porque gosto muito de desafios ligados à mecânica e de dar 
um cunho pessoal a cada máquina”.
 

As principais características do Carlos são a sua elevadíssi-
ma dedicação, a sua incansável proactividade, a sua 
permanente disponibilidade e a sua capacidade de trabalho !
 

Relativamente aos seus gostos o Carlos diz “na comida 
gosto mesmo de tudo ! Na música prefiro rock, mas também 
gosto de tudo,  desde a ópera ao black metal.  Na TV prefiro 

séries – de qualquer tipo, chego a acompanhar 8 séries de 
tipos diferentes ao mesmo tempo – e documentários. Nos 
filmes, preferiro ficção científica, mas também gosto de 
todos os tipos (terror, comédia, drama, acção, fantasia). 
Nos livros – não os leio, oiço durante a condução – só 
gosto de ficção científica e fantástico."
 

O trabalho do Carlos é fundamental para a satisfação dos 
Clientes, pois só com uma assistência técnica empenhada, 
competente e eficiente, podemos ter Clientes satisfeitos. 
 

Sempre que necessitar de alguma informação nas áreas de 
acção do Carlos, pode contactá-lo pelo telefone indicado 
no rodapé da capa, pelo telemóvel 918 711 601 ou pelo e-
mail carlos.bogas@ksb.pt.

MyFlow Drive da KSB: bombas com 
velocidade fixa, variável ! 
 

Recentemente a KSB lançou um novo e inovador produto 
(único no mundo !), o MyFlow Drive, que alia ao motor 
mais eficiente do mundo (aprovado IE5 até 18,5 kW), um 
dispositivo que permite fixar a velocidade do 
motor em diferentes níveis, com importantes 
vantagens para os utilizadores. O MyFlow 
Drive é fornecido já preparado para a 
tecnologia Indústria 4.0 ! 
 

Ao contrário dos mais caros variadores de 
velocidade,  que permitem adaptar a 
velocidade do motor de forma contínua e 
automática em função das condições de 
funcionamento, cujo custo só é compensado 
quando há oscilações relevantes nas condições 
de funcionamento, o MyFlow Drive terá um 
custo marginal, e utiliza-se em aplicações cujas 
condições de funcionamento são estáveis, 
pois permite f ixar a velocidade 
necessária em cada aplicação.
 

As principais vantagens do MyFlow 
Drive são (1) a redução da quantidade 
de tamanhos de bomba (por exemplo, 
de 43 para 18 na Etanorm e de 22 para 
9 na Etaline), o que permite reduzir 

substancialmente a quantidade de peças de reserva 
necessárias, (2) funcionar sempre à máxima eficiência 
energética (fixando a velocidade do motor no ponto de 
rendimento máximo), (3) a enorme flexibilidade de 
alterar posteriormente as condições de funcionamento 
da bomba (através da alteração da velocidade do motor) 

sem fazer qualquer alteração na bomba (é feita 
no MyFlow Drive), caso ocorram alterações na 
instalação e dentro do limite de potência 
permitido pelo motor existente, e (4) dispensa 
o arranque estrela-triângulo, a protecção do 
motor e a verificação da velocidade de rotação, 
facilitando e simplificando significativamente 
o arranque da instalação ! 
 

O MyFlow Drive pode funcionar a velocidades 
entre 1.000 e 4.200 rpm, para potências entre 
0,55 kW e 45 kW, em corrente trifásica de 380 
V a 480 V, tem protecção IP55, e pode ser ajus-
tado quer através de saída Bluetooth externa, 

quer através da app KSB FlowManager, 
disponível para Android ou iOS !

 

Caso esteja interessado em obter mais 
informações sobre o MyFlow Drive, 
agradecemos que nos contacte 
através do telefone 210 112 300, pelo 
e-mail joao.leite@ksb.com ou que 
consulte o nosso site www.ksb.pt.



Etanorm 150-125-200, n = 2900 rpm
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Segredos da Manutenção

Curva de funcionamento de uma bomba 
normalizada, incluindo a curva de NPSH 

req e a curva de potência consumida. 
Cada linha representa um tamanho

KSB apoia Encontro Nacional de 
Engenharia Mecânica ! 

Em Abril deste ano a KSB apoiou o 
Núcleo de Estudantes de Engenharia 
Mecânica da Universidade do Minho, 
como patrocinador principal do Encontro 
Nacional de Estudantes de Engenharia 
Mecânica (ENEEM).
 

Com regularidade anual ou bianual, as 
universidades técnicas Portuguesas vão 
rodando entre si a organização do 
ENEEM, o qual tem como objectivos 
promover o conhecimento entre os 
estudantes de engenharia mecânica de 
todo o país, facilitar o contacto destes 
com o mundo do trabalho e levar até eles 
conceitos técnicos e comportamentais que 
os motivem para a engenharia mecânica e 
os ajudem no seu desenvolvimento.
 

O ENEEM 2019, que desta vez se realizou 
no pólo da Universidade do Minho 
localizado em Guimarães, contou com a 
presença de cerca de 300 alunos e 15 
empresas, incluiu uma exposição de 
produtos, uma feira de emprego, diversas 

palestras e conferências, sobre temas 
técnicos e comportamentais, além de 
várias actividades de convívio.
 

O apoio da KSB incluiu, além de um 
stand com diversas bombas e válvulas 
em corte, a oferta de diversos brindes a 
todos os participantes, uma palestra, 
realizada pelo seu director geral, engº 
João Leite, sob o tema “Dicas para 
uma carreira” e um case study, prepa-
rado e gerido pela responsável pelo 
depto. do Ambiente para a zona 
Norte, engª Raquel Silva, no qual as 
equipas participantes foram desa-
fiadas a seleccionar (e justificar) a 
melhor bomba para um sistema com 
funcionamento em paralelo.
 

A KSB disponibilizou ainda estágios 
profissionais remunerados e realizou 
outra palestra onde apresentou a sua 
estratégia e as principais inovações. Já 
em Abril de 2018 a KSB apoiou o 
ENEEM, realizado na Faculdade de 
Engenharia do Porto, e em Abril de 
2017 tinha apoiado o ENEEM, 
realizado no IST, em Lisboa.

Funcionamento da bomba fora da sua curva 
 

Como pode ser visto na parte superior da figura, que 
apresenta a curva de funcionamento 
da bomba, esta tem limitações quer no 
que respeita ao caudal mínimo, quer 
ao caudal máximo (fim da curva), 
além de ter zonas de maior ou menor 
rendimento. A melhor opção é sempre 
escolher uma bomba que funcione nas 
zonas de maior rendimento, não só 
por razões de eficiência energética, 
mas também de f iabil idade e 
durabilidade.
 

A experiência da KSB mostra que o 
funcionamento da bomba fora da sua 
curva é uma das principais causas de 
avarias em bombas centrífugas.
  

Este problema resulta muitas vezes da 
alteração nas condições de funciona-
mento (caudal e altura manométrica) 
previstas no projecto, face às 
condições reais. Estas alterações 
ocorrem por  d iversas  razões 
(alterações no traçado da conduta, 
depósitos, formação de bolhas de ar, 
etc), não previstas na fase de projecto.
 

As consequências são muitas, como 
falta de caudal na instalação, disparo 
do motor e vibrações na bomba, as 
quais provocam desalinhamentos, 

danos nos rolamentos e no acoplamento, fugas nos 
empanques ou destruição de peças interiores da bomba.
 

A forma de detectar este problema é teoricamente fácil: 
medir  o caudal  e  a  altura 
manométrica da bomba, através 
da instalação de 1 manómetro na 
aspiração e 1 na compressão, 
assim como de um caudalímetro. 
No entanto, na prática não é tão 
fácil, pois caso não tenham sido 
instalados de início,  a sua 
montagem é “delicada” e o seu 
p r e ç o  ( e s p e c i a l m e n t e  d o 
cauda l íme t ro )  e l evado .  A 
instalação do manómetro na 
aspiração permite ainda verificar e 
controlar as condições de pressão 
nessa zona, detectando-se assim 
eventuais casos de cavitação, 
outra grave causa de avarias. 
Infelizmente, sem a presença 
destes aparelhos não é possível 
confirmar a origem da avaria, o 
que atrasa e encarece a reparação, 
pois esta é feita por tentativas.
 

Assim, a nossa recomendação vai 
no sentido de ser prevista, logo na 
fase de projecto, a aquisição e 
instalação destes aparelhos, cujo 
investimento é rapidamente 
recuperado pelas razões atrás 
mencionadas.
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