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Quando se adquire bombas de potência elevada, onde uma “pequena” 
diferença no rendimento pode significar uma poupança (ou aumento) 
muito significativa nos custos energéticos, é habitual solicitar aos 
fabricantes de bombas ensaios de performance, não só de rendimento 
mas também de pressão e caudal, com a presença do cliente...

KSB disponibiliza 
ensaios assistidos online



esforços, e garantir que a fórmula 

é cumprida. Nesta fórmula                          são as somas 
dos valores absolutos das cargas (não consideram o sentido 
nem a distribuição das forças e dos momentos pelas 
tubagens). A identificação das forças e exemplos do valor 
máximo admissível das mesmas para o modelo Etanorm 
são apresentados nas imagens seguintes.

Como estas forças, momentos e fórmula não são de cálculo 
imediato, em termos práticos e expeditos pode-se utilizar 
um procedimento que é “as tubagens da bomba e do 
sistema têm de estar ligadas de tal forma que, se as 
soltarmos, elas não se desviam uma da outra (mantém-se 
alinhadas)”.

Se quer evitar problemas graves e recorrentes na sua nova 
instalação não se esqueça de fazer esta verificação antes de 
arrancar ! 
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Concurso
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Consultório

Bomba multicelular com vibrações
 

Questão: Tenho um grupo electrobomba horizontal, 
multicelular que faz a alimentação de água à caldeira. Devido 
às variações normais de consumo de vapor, a bomba está 
algum tempo a trabalhar com alguma vibração (normal-
mente quando o consumo de vapor é baixo). O que poderei 
fazer para optimizar o funcionamento deste equipamento?
 

Resposta: A situação que descreve é habitual neste tipo de 
aplicação. Existem variações (normais) nos consumos de 
vapor e, sempre que o consumo baixa, o caudal de água a ser 
introduzido na caldeira é muito reduzido, ficando a bomba a 
trabalhar algum tempo abaixo do seu caudal mínimo. 
 

Este tipo de funcio-
namento é prejudicial 
para o equipamento, 
pois leva a que o nível 
de vibrações aumente e 
consequentemente a 
um maior desgaste dos 
seus  componentes  
(principalmente chu-
maceiras e rolamentos). 
Como não é aceitável 
que se  proceda à  
paragem da bomba sempre que ocorrem baixos consumos, é 
normalmente intercalado no circuito de alimentação – 
imediatamente a jusante da bomba – uma válvula de caudal 
mínimo (ver fig.) que controla o consumo de água (através da 
variação da pressão a jusante) e abre a linha de retorno 
(normalmente para o tanque de alimentação) sempre que os 
caudais baixam do valor estipulado como mínimo. 
 

Caso pretenda instalar uma válvula destas, apenas terá que 
nos fornecer o modelo e o nº de série da bomba.

O nosso concurso desta vez baixou o nº de participantes e 
de vencedores (14), provavelmente porque, apesar de fácil 
(pedia-se os 5 momentos do dia em que as bombas Eta 
estão presentes), esta foi a 1ª 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 ! 

São eles: Eng.G.Marques/ALTE; Engs.T. Silva e 
S.Correia/ADVL; Engs.S.Ferreira e C.Silva/Armar; 
Eng.A.Feliz/Ambiterra; Eng.D.Bruno/Civet; Eng.J. 
Rodrigues /PrioBio; Eng.B.Jorge /Efacec; Engª.  
R.Rocha/CM S.M.Feira; Eng.M.Carvalho/ Hidrofunção; 
Engª.I.Teixeira e R.Leite/Hidurbe; Eng.B.Santos/Âmago; 
os quais já receberam o prometido prémio, uma útil e 
elegante “tuperware” 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 os 6 problemas das 
EEAR* convencionais que a 
nova EEAR inline da KSB 
resolve (dica: consulte o nosso 
site), e ganhe um prático e 
moderno podómetro KSB (ver 
foto). Boa sorte !

Nota (*): Estações Elevatórias de Águas 
Residuais.
Nota: este concurso só é válido para 
Clientes da KSB, localizados em 
Portugal, e para respostas recebidas até 
30.08.18.

Segredos da Manutenção

Forças e momentos admissíveis nas tubagens

Uma das principais causas de avaria numa fase inicial 
(comissionamento) do funcionamento das bombas é o facto 
de as forças e momentos máximos admissíveis nas tubagens 
da bomba (exercidas pelas tubagens do sistema) serem 
ultrapassadas.

Na realidade, no ponto de ligação das tubagens do sistema 
com as da bomba, aquelas devem exercer esforços mínimos 
sobre estas, sob pena de ocorrerem desalinhamentos e/ou 
fugas na bomba, que têm como consequências danos no 
acoplamento, no empanque, nos rolamentos ou mesmo no 
veio e noutras peças internas da bomba, ou outras ainda mais 
graves (exemplo abaixo)! Como as bombas são muito 
sensíveis a estes esforços e muitos instaladores não conhecem 
a importância deste ponto, este problema ocorre com 
frequência !

Recordamo-nos de um caso em que, ao desapertarem as 
tubagens das bombas das do sistema, os técnicos da KSB (e os 
do cliente) tiveram de fugir da instalação (afundada), 
deixando para trás todos os seus bens, pois o colector geral 
partiu e a estação ficou totalmente inundada em minutos !

Para o evitar devemos calcular (com base nos dados reais, 
pois do projecto até à instalação muita coisa é alterada) esses 



Tecnologia de agitadores na produção de 
biogás agrícola

O interface agro-económico

Uma quinta de gado em Baebelin, na Alemanha, 
especializada na criação de porcos, plantou a alimentação 
para os 5.000 porcos: 150 hectares de centeio e 80 
hectares de milho. Esse mesmo solo fornece agora também 
alimento para biliões de micróbios do processo de 
biocenose anaeróbica, onde os materiais fitogénicos 
relevantes são metabolizados em depósitos cilíndricos 
chamados digestores. O sistema, composto por cereais e 
uma biocenose reactiva, é muito sensível e exige uma 
homogeneização constante, realizada por agitadores. 
Caso contrário, os processos de fermentação microbiais 
que produzem o valioso – e altamente energético – gás 
metano, não funcionariam correctamente. O gás 
produzido em Baebelin, com um conteúdo de 70% de 
metano, será convertido em electricidade.

Grãos de cereais como fonte de energia

O agrónomo responsável por esta quinta ficou 
imediatamente interessado em rentabilizar os recursos 
energéticos do solo da quinta. Ele sabia que a área 
normalmente necessária para gerar 500 kW de biogás é 
250 hectares. Ele também sabia, através da experiência de 
outros agricultores, que poderia utilizar o biogás para 
aquecer os celeiros, casas, estufas e turismo rural. Muitos 
especialistas em energia defendem as centrais bio-
eléctricas centralizadas, com potências de pelo menos 2 
MW, para tornar rentável a conversão de biogás em 
electricidade. Elas necessitam de enormes quantidades de 
biomassa, que consomem enormes quantidades de energia 
só para serem transportadas dos seus locais de origem 
para as centrais. Esse não é o caso desta quinta, porque ela 
cria a sua própria alimentação.

Para optimizar a produção, a rotatividade semestral das 
colheitas mantém o solo a produzir todo o ano. Os 
resíduos líquidos da produção de porcos também 
acrescentam energia à massa de materiais no digestor, 
estando em simultâneo a ser eliminados de forma não 
poluente. Devido a esta base favorável, este tipo de quinta 
é especialmente adequado para produzir biogás. Mas, 
apesar de tudo, a quinta ainda é mais produtora agrícola 
que produtora de energia, pois utiliza o dobro dos cereais 
para a alimentação dos porcos, do que para a produção de 
biogás. E, em termos de emprego, basta 1 pessoa para 
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Artigo Técnico

trabalhar na produção de energia, contra 6 na produção 
de porcos.

Rentabilidade vs mecânica de fluidos

3Actualmente a central de biogás converte aprox. 200 m  
de gás por hora em cerca de 400 kW de electricidade. Pelo 
menos metade do preço que a quinta recebe pela 
bioelectricidade, vai para a compra de matéria-prima. 
Esta central, de 450 kW, é rentável devido à grande 
percentagem de centeio rico em nutrientes. A 
rentabilidade só aconteceu depois de muitas experiências, 
de muitos cálculos e da minimização do consumo 
energético dos agitadores. O mais difícil foi optimizar o 
tipo de agitador submersível, dois dos quais são 
normalmente instalados em cada bio-reactor. Primeiro 
tentou-se um agitador montado lateralmente, com uma 
pá de grandes dimensões, rodando de forma intermitente 
a uma velocidade relativamente elevada, mas sem sucesso, 
devido à grande dimensão dos digestores. Os sólidos que 
flutuavam à superfície colocavam problemas, pois 
infelizmente o centeio de silagem (a mais importante 
matéria prima) é relativamente leve e propenso a flutuar, 
com tendência a acumular-se. Se por um lado custa menos 
energia apenas misturar o que fica por baixo, mais fino, 
na realidade não há poupanças, pois a produção de gás cai 
drasticamente. E, talvez ainda pior, todo o sensível 
sistema bioquímico pode morrer, obrigando a esvaziar 
todo o digestor. No final o agricultor economista 
compreendeu que teria de procurar ajuda em tecnologia 
de fluidos e engenharia de processo.

Impulso optimizado e posicionamento profundo

A solução proposta pela KSB convenceu o cliente, devido 
à substancial redução da potência consumida: um 
agitador de baixa velocidade (ver figuras 2 e 3) em funcio-
namento permanente consome apenas 5,5% da energia 
que a quinta injecta na rede (e uns meros 3,5% do rendi-
mento financeiro, devido ao subsídio por utilização de 
matéria prima renovável), enquanto os agitadores con-
vencionais consomem 12%. 
A primeira preocupação, e 
o principal aspecto quali-
tativo, na tecnologia de 
misturadores em biogás é 
atingir um elevado nível de 
homogeneização no subs-
trato. Devido à alimenta-
ção contínua através de um 
parafuso de transporte, o 
substrato contém sempre 
uma certa quantidade de 
fibras vegetais, pelo que a 
homogeneização é impor-
tante não só para manter os 
sólidos devidamente distri-
buídos, mas também para 
garantir uma concentração 
altamente uniforme dos 
produtos metabólicos, ao 
mesmo tempo que mantém 

A Bomba • Mar. 2018

Fig 1: Vista da zona de armazenagem de resíduos líquidos

 Tanque de resíduos 
líquidos nº 1

 

Tanque de resíduos 
líquidos nº 2

 

Fig. 2: Agitador de baixa veloci-
dade da KSB, modelo Amapro
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o pH e a temperatura favoráveis em todo o tanque. 

Devem ser evitadas cavernas, 
ou seja, “bolsas” tipo 
câmaras de líquido fino na 
polpa, ou o habitual efeito 
“chávena” (partículas sólidas 
concentram-se no centro de 
um escoamento circular), 
bem como camadas flu-
tuantes ou sedimentação. 
Estes problemas poderiam 
ter sido resolvidos através da 
distribuição de inúmeros 
agitadores móveis no diges-
tor, mas isso teria sido 
economicamente proibitivo. Para manter o rendimento 
energético no mínimo, a KSB realizou uma monitorização 
da potência do motor e do impulso axial disponível para o 
processo de mistura. Esse factor é totalmente 
independente do rendimento do motor. O impulso 
produzido tem de se propagar tão longe quanto possível 
no tanque. 

Garantir caudal base e aumentar conforme necessário

Para resolver estes problemas, a KSB utilizou um agitador 
de baixa velocidade, modelo Amaprop, com um diâmetro 
de 2,5 m. O caudal gerado por este agitador no tanque 
previne verdadeiramente a formação de camadas 
flutuantes. Além deste, foi ainda instalado um agitador de 
alta velocidade, modelo Amamix (ver fig. 4), no digestor 
principal e no pós-digestor, permitindo uma importante 
melhoria na homogeneização. 

Com um motor de 16 kW, o Amamix só entra em 
funcionamento para ajudar a regular o processo se, por 
exemplo, uma parte da matéria-prima, com uma 
composição errada, acidificar demasiado o substrato, ou 
se ocorrem flutuações de temperatura inaceitáveis, 
causadas por falhas de electricidade ou qualquer outra 
situação de emergência. Os especialistas da KSB 
posicionaram os agitadores Amaprop e os Amamix de 
forma a complementarem-se, no sentido de exercerem a 
máxima influência possível na zona de entrada. Isto 
garante uma rápida mistura do fluido de entrada com o 
substrato existente no tanque. 

Os especialistas escolheram também as posições e os 
ângulos de descarga dos agitadores de baixa velocidade 
Amaprop, de forma a aproveitar a geometria do digestor, 
garantindo assim a mínima resistência à propagação do 
impulso através do fluido. Os grupos de baixa velocidade 
não estão instalados 
directamente na parede 
do tanque, mas a uma 
certa distância, bem 
dentro do digestor. O seu 
impulso é dirigido a um 
ponto calculado com 
precisão, para evitar o 
habitual efeito de cháve-
na. Isso evita que o 
material se concentre no 
centro do tanque.
 

Resultados e benefícios
 

De modo a documentar a poupança energética superior a 
30% e a franca melhoria do efeito de mistura, a KSB 
analisou as propriedades bioquímicas e mecânicas do 
fluido do tanque, na situação inicial e final. Uma 
consequência dessa análise foi a significativa melhoria do 
rendimento do processo de fermentação, devido ao 
melhor padrão do escoamento dos agitadores KSB.
 

A boa mistura do digestor é um dos factores mais 
importantes para a sobrevivência dos microorganismos. 
Adicionalmente a utilização de 2 agitadores de baixa 
velocidade é claramente mais económica que a utilização 
de 4 agitadores de alta velocidade, em cerca de 11.000 
euros por ano (ver tabela). 

Esta comparação baseia-se num impulso produzido de 
8.500 N e num preço da energia de 0,1€/kWh. O dono da 
quinta acrescenta que a manutenção dos agitadores é fácil 
(basta elevá-los para fora do tanque sem ter de o esvaziar, 
de 16.000 em 16.000 horas de funcionamento ou de 2 em 
2 anos) e que as obras de aumento da capacidade (para 
500 kW) lhe vão permitir abastecer de energia um novo 
cliente, um hotel, para aquecimento das piscinas, 
restaurantes e quartos – tudo numa base ecológica de 
matérias-primas renováveis produzidas localmente !
 
 João Leite / Director Geral
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Fig. 4: Agitador de alta velocidade da KSB, modelo Amamix

Fig. 5: Para provar a homogeneização do 
substrato a KSB usou uma gratícula de 9 pontos

Agitadores de alta 
velocidade

 

Agitadores de 
baixa velocidade

Modelo Amamix 600 – 635 / 1012

 

Amaprop 46-2500 / 54

 

Quantidade 4

 

2

 

Impulso gerado (apróx.) 8,500 N (kgm/s2)

 

10,000 N

 

Potência do motor por agitador 
(depende da viscosidade)

10 kW

 

6.5 kW

 

Resultados da comparação do 
funcionamento numa mistura de 
milho de silagem e resíduos liquídos

 

2 grupos Amaprop (de baixa veloc.) com potência 
de 6.5 kW cada produzem mais impulso do que 4  
grupos Amamix (de alta veloc.) com potência de 10 
kW cada.

 

por agitador 10.47 kW 6.92 kWPotência 
consumida 
(medida) 
durante 
funcionamento
em água 
limpa

Para todos (2 ou 4) 
os agitadores 
utilizados

41.88 kW 13.92 kW

Potência consumida ao fim de 4,000 
horas de serviço ou 166.7 dias de 
funcionamento contínuo

167,520 kWh 55,680 kWh

Custo da energia de 0.1 euro/kWh 16,752 euros 5,568 euros
Poupança Obtida com 2 agitadores Amaprop (de baixa 

veloc.) comparativamente aos 4 agitadores 
Amamix (de alta veloc.): 
11,200 euros por ano 

Fig 3: O agitador de baixa velocidade 
Amaprop foi instalado longe das paredes 



Quem é quem na KSB

Renan Valle
 
O Renan é responsável na KSB pelo 
apoio interno aos Clientes da 
Indústria, no que se refere aos 
produtos novos. Esta função 
implica:  Esclarecimento de 
consultas, Elaboração, Seguimento 
e Negociação de propostas, e 
Definição e participação em acções 
de marketing, entre muitas outras 
coisas.

O Renan tem 30 anos, nasceu e viveu no Brasil até há 
cerca de 3 anos, é casado com a Maria Cláudia e tem 2 
filhas, a Maria Alice (5 anos) e a Maria Fernanda (3 anos). 
O Renan tem a licenciatura em engenharia mecânica, uma 
experiência de 4 anos em bombas e de 9 anos em válvulas, 
sendo um relativamente recente colaborador, pois 
começou a trabalhar na KSB há 2 anos. 

Os hobbies do Renan são “estar com amigos e família, ver 
futebol, o meu desporto preferido, ir à praia e viajar, pois é 
fundamental relaxar, conviver e ter novas experiências; e 
procurar e testar novas tecnologias, coisa que faço todos 
os dias, pois adoro experimentar coisas novas e procuro 
ser sempre mais eficiente“.

As principais características do Renan são a sua 
elevadíssima proactividade, o seu apurado sentido 
comercial, a sua extrema organização e a excelente 
qualidade que coloca em tudo o que faz !

Relativamente aos seus gostos o Renan diz “na comida – 
gosto muito de comer – tenho um variado leque de gostos: 
gosto da cozinha Portuguesa (especialmente coelho, 

língua, bacalhau e ameijoas), italiana (massas e pizzas), 
japonesa (sushi), indiana (devido aos temperos) e - claro – 
brasileira: uma feijoada cai sempre bem ! Nos livros 
prefiro Romance – especialmente do Stephen King, do 
qual estou a ler “22-11-63”, e Aventura histórica, onde 
adoro Daniel Silva, José Rodrigues dos Santos e Dan 
Brown. Nos filmes, que vejo pouco, pois com as meninas 
não dá para tudo, prefiro comédia e documentários 
sociais e históricos. Na música gosto – claro – de samba, 
rap, rock e pop, como Piruka, Emicida, Sepultura, Bruno 
Mars e Dama”.

O trabalho do Renan é fundamental para a satisfação dos 
Clientes, pois só com um bom e rápido atendimento, 
esclarecimento e apoio, bem como boas e rápidas 
propostas podemos ter Clientes satisfeitos. 

Sempre que necessitar de alguma informação nas áreas de 
acção do Renan, pode contactá-lo pelo telefone indicado 
no rodapé da capa ou pelo e-mail renan.valle@ksb.com.
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UPAchrom 100: a nova bomba de furo 
KSB !

A KSB lançou recentemente no mercado um novo 
modelo de bombas submersíveis para furo de DN 
100 (4”), que denominou UPAchrom, pois esta 
bomba é totalmente em aço inoxidável. 

A UPAchrom 100 é especialmente aplicada em 
abastecimento de água potável e irrigação, bem 
como em pequenos sistemas de redução de nível da 
água. Ela atinge alturas manométricas até 550 m, 
caudais até 21,5 m3/h e potências até 18,5 kW.

Além disso a UPAchrom 100 cumpre, com 
distinção, a directiva Europeia ErP, que define as 
eficiências energéticas mínimas para bombas, e está 
certificada para aplicações em água potável pelas 
normas Francesa (ACS) e Americana (NSF) !

Produtos & Serviços

Outras vantagens da UPAchrom 100 são a capacidade 
de bombear água com conteúdo de sólidos (areia !) até 
50 gr/m3; e a inclusão de uma válvula de retenção, que 
evita danos na bomba por funcionamento em sentido 
inverso quando a bomba parar.

Qualquer tamanho da UPAchrom 100 é totalmente 
isento de manutenção, com chumaceiras auto-reguláveis, 
diafragmas de equilíbrio de pressão, robustos 
rolamentos intermédios por andar, para evitar 
desalinhamentos do veio, com lubrificação optimizada; e 
com possibilidade de instalar a bomba na posição 
horizontal ou inclinada.

Caso esteja interessado em obter mais informações sobre 
a nova bomba de furo UPAchrom 100, agradecemos que 
nos contacte através do telefone 210 112 300, do e-mail 
fabio.souza@ksb.com ou que consulte o nosso site 
www.ksb.pt.

A Bomba • Mar. 2018
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Syst-MP parceiro KSB com TOP crescimento

A Syst-MP é a empresa parceira da KSB para a região do 
Algarve. Esta parceria já existe há 6 anos e é uma parceria 
com muito sucesso, pois a Syst-MP tem tido um elevado 
crescimento na venda de produtos KSB, de 147% de 2015 
para 2016 e de 75% de 2016 para 2017, sendo actualmente 
um dos 10 maiores clientes da KSB, com vendas da ordem 
das centenas de milhares de euros !

Para comemorar esta parceria de sucesso, a KSB prestou no 
passado mês de Junho uma pequena homenagem à Syst-
MP, que consistiu na entrega de uma placa comemorativa 
desta parceria, entregue pelo Director Geral da KSB, o Engº 

João Leite, ao Sócio Gerente da Syst-MP, Engº Paulo 
Homem, realizada nas instalações da Syst-MP em 
Almancil. 
 
As principais razões deste sucesso, tal como a KSB 
expressou na placa, são a elevadíssima Seriedade, 
Profissionalismo e Empenho de toda a equipa da Syst-MP, e 
especialmente do Engº Paulo Homem, da Responsável 
Comercial, Sónia Sobral, e da Responsável Administrativa, 
Ana Ribeiro, a pare de uma permanente e franca 
comunicação entre todos.
 
Outras razões importantes são o excelente apoio técnico e 
comercial dado pelo Engº Rui Ferreira, Responsável pelo 
Depto. dos Edifícios e pelo acompanhamento da Syst-MP, 
bem como do Engº Rui Figueiredo, Comercial Interno do 
mesmo depto., e da restante equipa KSB, além da elevada 
qualidade dos produtos KSB.
 
A Syst-MP foi criada em 2005, com o objectivo de apoiar o 
mercado Algarvio dos sistemas contra incêndios, área onde 
o Engº Paulo Homem já tem mais de 10 anos de 
experiência, e tem como principais clientes as Câmaras 
Municipais e os empreiteiros locais de construção de 
infraestruturas e edifícios (sistemas de incêndio, sistemas de 
pressurização e sistemas de drenagem).
 
A Syst-MP representa, além da KSB, a Bayrol, fabricante de  
sistemas de tratamento de água de piscinas, outra das suas 
especialidades.
 

Sabia que...
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.... a KSB disponibiliza ensaios assistidos 
online ?

Quando se adquire bombas de potência elevada, onde uma 
“pequena” diferença no rendimento pode significar uma 
poupança (ou aumento) muito significativa nos custos 
energéticos, é habitual solicitar aos 
fabricantes de bombas ensaios de 
performance, não só de rendi-
mento mas também de pressão e 
caudal, com a presença do cliente.

Como estes ensaios são habi-
tualmente realizados nas fábricas 
dos equipamentos, por terem os 
circuitos de ensaio e dispositivos de 
medição normalizados e certifi-
cados, eles obrigam o cliente a 
realizar viagens, por vezes longas, 
com os consequentes elevados 
gastos de tempo e dinheiro. Sendo 
mais uma inovação que concilia as novas tecnologias com 
o rigor dos sistemas electrónicos e mecânicos, os ensaios 
assistidos online são a resposta da KSB, no sentido da 
maior eficiência na gestão de recursos.
Estes ensaios foram desenvolvidos de forma a garantirem a 

sua fiabilidade e o simultâneo cumprimento das normas, 
incluindo comunicação através de uma VPN (Virtual 
Private Network), e a observação directa da bomba e do 
traçado da curva característica de ensaio. Além da pressão 
e caudal, o software do banco de ensaio pode também 
registar e gravar outros dados, necessários para 
determinação do rendimento da bomba, em conformidade 

com a norma ISO 9906, bem como 
nível de ruído e vibrações.
 

Para garantir a eficiência de todo o 
processo antes da realização do 
mesmo, a KSB fornece ao cliente os 
pontos de funcionamento previa-
mente acordados e uma descrição 
completa do procedimento de 
ensaio, incluindo os certificados de 
calibração dos respectivos instru-
mentos de medida. 
 

Os ensaios online estão disponíveis 
nas principais fábricas do Grupo 

KSB na Europa e podem ser realizados em bombas com 
3motores até 10 MW e caudais até 21.000 m /h, incluindo 

motores, transformadores e inversores de frequência do 
cliente. Na foto é apresentado o banco de ensaios da 
fábrica de Halle, na Alemanha.
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