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A KSB lançou recentemente no mercado uma nova estação
elevatória (EE) de águas residuais inline, que denominou SRL. 
Enquanto as EE convencionais (em poço) implicam cheiros 
desagradáveis, risco de gases tóxicos, entupimentos e danos...

SRL: a nova estação 
de bombagem de 
esgotos inline !
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Concurso
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Consultório

Bomba normalizada com aquecimento dos 
rolamentos

Questão: A minha bomba 
normalizada KSB, do 
modelo Etanorm, tamanho 
65-200, a 2.900 rpm, está 
constantemente com pro-
blemas (aquecimento) nos 
rolamentos. Eu já lhe mudei 
os rolamentos várias vezes, 
mas o problema mantém-
se. Como é que posso 
resolver este problema 
definitivamente ?  

Resposta: As possíveis causas do aquecimento exagerado  
(> 90ºC, medidos no exterior da caixa de rolamentos) dos 
rolamentos (ver foto) são: desalinhamento do grupo, 
incorrecta fixação da bomba ou vibrações na tubagem, 
desequilíbrio do impulsor, quantidade e/ou qualidade de 
lubrificante inadequadas e folgas incorrectas.

O primeiro passo para resolver este problema será verificar 
as condições de funcionamento, a quantidade e/ou 
qualidade de lubrificante, o alinhamento e as folgas no 
acoplamento, pois podem existir forças exteriores (p.e., nas 
tubagens) que desalinham a bomba. Se isto não se 
confirmar, deverá desmontar a bomba para verificar o 
estado do impulsor e dos anéis de desgaste. A análise destes 
componentes dará provavelmente a causa do problema 
(obstruções, danos por objectos estranhos, desgaste normal, 
etc.). Pode contar com a KSB para o ajudar a fazer esta 
análise !

O nosso concurso voltou a aumentar no nº de 
participantes e de vencedores (28!), provavelmente porque 
este concurso foi também fácil, pois pedia uma vantagem 
de cada um dos 5 tipos de válvulas da KSB. Agradecemos a 
participação de todos os concorrentes e apresentamos os 
nossos especiais parabéns aos vencedores ! 
 

São eles:  Eng.G.Brito /ACE; Engs.R.Tonel  e  
S.Simões/AdCL; Engs.B.Santos e D.Silva/Âmago EI; 
Eng.J.Freitas/Ambiágua; Eng.R.Brito/Cires; Engs. 
A.Milheiro, E.Garrudo, L.Félix e R.Roque/ Ecoserviços; 
Engs.A.Lima, B.Jorge, J.Tavares, L.Santos, P.Pina e 
R.Oliveira/Efacec; Engª.F.Santos/H2Pro; Eng. 
M.Carvalho/Hidrofunção; Eng.R.Leite/Hidurbe; 
Eng .R.Carva lho / I b e ro l ;  Eng .N.Sandro / JC I ;  
Engª.R.Rocha/CM SM Feira; Eng.A.Santos/Noráqua; 
Eng .B.Pau l a /OMS ;  Eng .H.Antune s /Rep so l ;  
Eng.F.Freitas/Sopsec; e Eng.F.Taborda/Navigator, os quais 
já receberam o prometido prémio, um moderno e 
compacto selfie stick KSB!
 

Desta vez o desafio que lhe 
lançamos é igualmente fácil, 
e o prémio igualmente ali-
ciante: diga-nos, preen-
chendo o impresso de 
resposta anexo, quais são 
os 5 momentos do seu dia-a-
dia em que as bombas da 
família Eta da KSB estão 
presentes (dica: acesso a partir da 
homepage do nosso site), e ganhe uma útil e elegante 
“tuperware” KSB (ver foto). Boa sorte !
 

Nota: este concurso só é válido para Clientes da KSB, localizados em 
Portugal, e para respostas recebidas até 30.04.18.

Sabia que...

... as bombas centrífugas podem ter 
aspiração positiva ou negativa ?

As bombas centrífugas, quando instaladas à superfície (não 
submergidas), podem possuir dois tipos de aspiração, 
positiva ou negativa, a qual tem consequências 
importantíssimas para o bom funcionamento da bomba.

A aspiração diz-se positiva quando o nível do fluído no 
tanque de alimentação está numa cota superior à do nível 
do eixo da flange da aspiração da bomba. Nesse caso diz-se 
que temos a bomba em carga e quando se pára e volta a 
arrancar a bomba temos a garantia de que a mesma está 

“automaticamente” ferrada (isenta de ar). Esta é a situa-
ção mais favorável para o bom funcionamento da bomba.
 

Em sentido inverso, quando o nível do fluído no tanque de 
alimentação está numa cota inferior à do nível do eixo da 
flange da aspiração da bomba, estamos na presença de 
uma aspiração negativa. Nesta situação alguns cuidados 
devem ser observados, por forma a garantir o bom 
funcionamento do equipamento, como sejam:
 

• O NPSH (Net Positive Suction Head ou altura de 
aspiração) disponível na instalação tem que ser calculado, 
tendo particular atenção aos níveis mínimos do fluído 
dentro do tanque de aspiração, de modo a garantir que este 
é superior ao NPSH mínimo exigido pela bomba.
•  Sempre que existir uma paragem da bomba, e antes de se 
proceder novamente ao arranque, esta tem que ser ferrada. 
Em alternativa poderá ser utilizada uma válvula de pé 
(válvula de retenção na aspiração, junto ao tanque), sendo 
no entanto necessário garantir que a mesma isola 
completamente a tubagem a montante da bomba (mantém 
a tubagem cheia de água), aquando da sua paragem. 
 

Em conclusão, sempre que não conseguir evitar a 
utilização de uma bomba em situação de aspiração 
negativa, tenha extrema atenção a estes dois aspectos, pois 
o seu não cumprimento implica danos graves na bomba !



Influência do projecto no custo do ciclo de 
vida

Um projecto apropriado é um pré-requisito essencial para 
um baixo custo do ciclo de vida. As bombas e os 
componentes de um sistema têm de se combinar 
perfeitamente. Se estas condições não forem cumpridas, 
quaisquer medidas tomadas posteriormente para reduzir 
custos somente conseguem ter um efeito limitado. As 
exigências de um sistema e os seus principais parâmetros 
necessitam de ser analisados em detalhe. 

Diâmetro como factor de custo
No que diz respeito aos custos dos equipamentos 
(bombas, tubagem, válvulas, etc.), instalação e potência 
necessária, os diâmetros seleccionados para os sistemas de 
bombagem assumem um papel muito relevante. Deles 
dependem directamente os custos de instalação, dos 
equipamentos e dos acessórios. Por outro lado, o diâmetro 
escolhido define também a velocidade de escoamento para 
o caudal de projecto. 

Qualquer aumento na dimensão da tubagem reduz a 
velocidade do escoamento e, por consequência, reduz a 
perda de carga dinâmica ao longo dos diversos 
componentes. Como as perdas de carga diminuem, 
também diminui a altura requerida pelo sistema. Desta 
forma, selecciona-se uma bomba com uma pressão de 
descarga inferior. No entanto, o tamanho óptimo da 
tubagem poderá ser somente encontrado, se o 
comportamento de todos os componentes do sistema 
estiver devidamente considerado. 

O “rendimento” do sistema de bombagem é estabelecido 
através do cálculo da curva do sistema para as perdas de 
carga dinâmicas e a altura geométrica. Projectar o sistema 
da forma mais económica ao longo do seu tempo de vida 
requer dados adicionais, como por exemplo, a 
distribuição dos ciclos de funcionamento no que se refere a 
caudais. Além de outras informações, esta é decisiva para 
a selecção da bomba. 

Parâmetros do custo energético

A fórmula do Custo Energético Ce (fig.1) de um sistema de 
bombagem mostra os parâmetros mais relevantes. 
Analisando em detalhe os parâmetros referentes à energia 
consumida pelas bombas, verifica-se que:

A altura manométrica da bomba, HP (t), que influencia 
proporcionalmente a potência consumida, é função das 
perdas de carga na tubagem e das exigências de consumo. 
Quanto menor for o diâmetro da tubagem e maior for o 
volume de líquido que passa através dela, maior é a 
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percentagem de potência requerida pela bomba 
dispendida em perdas por atrito.

“Rendimento” da tubagem

Esta abordagem não muito habitual (fig.2) estabelece o 
rendimento de uma tubagem, ou de um sistema de 
tubagens, no seu transporte de fluidos. As perdas por 
atrito são responsáveis pela perda de carga HL, que é 
determinada pela diferença entre a altura manométrica 
inicial H1 no início da tubagem e a altura manométrica 
residual H2 no final da mesma: 

Quando a perda de carga dinâmica HL for minimizada, o 
rendimento máximo é atingido.

O exemplo da fig.3 descreve a situação num sistema de 
abastecimento de água de uma hipotética fábrica, para a 
refrigeração de máquinas de moldagem por injecção. 
Depois da injecção, o molde tem de ser arrefecido até uma 
temperatura pré-estabelecida. Para este efeito, é 
necessária uma determinada quantidade de água, à 
pressão de P = 2.0 bar, para assegurar a refrigeração 
apropriada de cada máquina. 

Neste sistema aberto simples, o consumidor e a água no 
tanque de entrada estão situados ao mesmo nível. Por 
outras palavras, nenhuma água consegue chegar ao 
consumidor sem o auxílio de uma bomba.

São necessários para o consumidor, um caudal de Q = 
318m /h e uma pressão efectiva de P2 = 2 bar (corresponde 

a H2 20m de coluna de água). 

DN 50 – Funcionamento a caudal nominal
O sistema consiste numa tubagem, uma válvula de 
retenção e duas válvulas de seccionamento. Assumiu-se 
inicialmente uma tubagem com um diâmetro nominal de 
50 mm. Como ajuda de cálculo, foi utilizado um módulo 
de cálculo de perdas de carga do programa de selecção da 
KSB (fig. 4). Considerou-se uma tubagem de espessura 
fina e como material o aço. A perda de carga total obtida, 


HP = Altura manométrica

Fig. 1: Principais factores do Custo Energético

Fig. 2: “Rendimento” da tubagem

Fig. 3: Sistema aberto
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para uma veloc. do fluido de v = 2,26 m/s, foi de:

O diagrama seguinte (fig.5) ilustra a situação para a 
tubagem DN 50. A curva característica da bomba 
intercepta a curva do sistema nos 54 m. Devido à elevada 
velocidade do fluido (v  2,3 m/s), as perdas aumentam 
para 34 m de coluna de água. Por este motivo, somente 
37% da pressão de descarga das bombas chega ao 
consumidor como altura efectiva, enquanto 63% é 
devorado por impedimentos à passagem do fluido! 

Como a “altura efectiva” disponível para o consumidor é 
conhecida (H2= 20m), é fácil de calcular o “Rendimento 
Hidráulico de Transporte” de toda a tubagem, incluindo 
válvulas. Neste caso, tubagem = 0,37, o que é bastante 
baixo, e a potência requerida pela bomba é 3,95 kW.
 

DN 80 – Funcionamento a caudal nominal
Este programa de selecção também permite um cálculo 
rápido das perdas de carga para outros diâmetros 
nominais. Basta apenas alterar o campo do DN, de 50 para 
80 (no nosso exemplo).

Com DN 80 a velocidade média do fluido diminui para v = 
1 m/s. Como as perdas de carga dinâmicas são função, 
aproximadamente quadrática, da velocidade do fluido, a 

perda de carga total cai para:
 

Observando a fig.7, verifica-se uma situação alterada. 
Aumentando o DN da tubagem para 80 mm, reduz-se 
decididamente as perdas dinâmicas. As resistências ao 
fluido decrescem para 4 m de coluna de água, o “Rendi-
mento da Tubagem” aumenta para tubagem = 0,83, e a 
potência requerida pela bomba é somente 1,76 kW. 

Comparação dos custos dos dois sistemas
Comparando os dois sistemas em termos de custo inicial 
(Fig.8), obtemos os seguintes resultados:

Enquanto que os custos iniciais do sistema DN 80 são 
cerca de 24% mais elevados do que os do sistema DN 50 
(+475 €), no final do primeiro ano de funcionamento a 
caudal nominal e considerando 4800 horas de serviço, 
teremos uma poupança energética de 1.568 €!
 

Um efeito secundário positivo de um projecto económico 
é o facto do sistema ter uma melhor hidráulica, com um 
perfil de perdas de carga plano. Graças às baixas pressões 
diferenciais existentes na tubagem, também o equilíbrio 
hidráulico é mais fácil e as perdas de carga geradas pelas 
válvulas de equilíbrio não necessitam de ser tão altas.
 

Conclusão
Custos energéticos elevados não são um mal inevitável. 
Frequentemente, eles são a consequência de uma 
poupança mal orientada. No projecto de um sistema, 
qualquer pessoa que se concentre somente nos custos de 
investimento inicial dos diversos componentes, ficará 
admirada com a quantidade de energia que o sistema final 
consome. Reciprocamente, o custo adicional de um 
sistema económico será recuperado dentro de um muito 
curto espaço de tempo.
 
Rui Ferreira / Resp. Depto. Edifícios

 HL = 34 m HL = 4 m

Fig. 4: Perdas de carga para tubagem DN50, calculadas através do software KSB

Fig. 5: Situação para a tubagem DN 50

Fig. 8: Comparação dos custos: DN 50 vs. DN 80

Fig. 6: Perdas de carga para tubagem DN 80, calculadas através do software KSB

 Fig. 7: Situação para a tubagem DN 80 

Diagrama do sistema/bomba
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Quem é quem na KSB

Amélia Correia
 
A Amélia é responsável na KSB 
pela Logística e Contas correntes 
de clientes. Esta função implica: 
Controlo dos prazos de entrega, 
Informação de prazos aos clientes, 
Gestão das entregas, Facturação e 
Recebimentos, entre outras 
coisas.
 
A Amélia tem 39 anos, é casada 
com o Salvador e tem 2 filhos gémeos, o Lucas e o Tomás 
(5 anos), tem uma experiência de 14 anos em gestão 
logística e administrativa, e está a trabalhar na KSB há 3 
anos.
 
Os hobbies da Amélia são “caminhadas, porque o ar puro 
liberta a minha mente e faz-me sentir bem, e felizmente 
vivo numa zona onde o posso fazer facilmente; viajar, pois 
gosto de conhecer novas culturas e novos sítios; e ler, 
porque também me permite relaxar e aprender em 
simultâneo“.
 
As principais características da Amélia são a sua enorme 
capacidade de trabalho, o seu "amor à camisola", a sua 
permanente boa disposição, sempre com um sorriso, a sua 
elevada capacidade de aprendizagem, que lhe permitiu 
integrar-se rapidamente na KSB, e a sua assertividade, 
fundamental nesta função !

Relativamente aos seus gostos a Amélia diz “a comida é 
um dos meus pontos fracos, pois gosto muito de comer, de 
tudo, mas em especial da comida Portuguesa; nos livros 
gosto de policiais, suspense, romances e livros sobre 

psicologia; nos filmes é como nos livros, adoro séries 
policiais, suspense e terror, apesar de já não ter tanto 
tempo para o fazer como antigamente, porque os 
"meninos" não deixam; adoro dançar e todo o tipo de 
música, incluindo música clássica, uma vez que o meu 
marido é oboísta, desde que não sejam barulhentas 
(heavy metal, hard rock) !”
 

O trabalho da Amélia é fundamental para a satisfação dos 
Clientes, pois um simpático atendimento telefónico, 
rápidas e atempadas entregas e uma correcta facturação, 
são essenciais para termos Clientes satisfeitos.
 
Sempre que necessitar de alguma informação nas áreas de 
acção da Amélia, pode contactá-la pelo telefone indicado 
no rodapé da capa ou pelo e-mail amelia.correia@ksb. 
com.
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SRL: a nova estação elevatória 
de esgotos inline !

A KSB lançou recentemente no mercado 
uma nova estação elevatória (EE) de águas 
residuais inline, que denominou SRL. 

Enquanto as EE convencionais (em poço) 
implicam cheiros desagradáveis, risco de 
gases tóxicos, dificuldade no acesso aos 
equipamentos, entupimento e danos 
frequentes e limpezas constantes, muito 
devido ao aumento do conteúdo de sólidos e 
toalhetes nas águas residuais, a SRL da KSB 
(ver foto) resolve todos estes problemas.

A SRL da KSB pode ser fornecida com 
bombas de instalação a seco ou 
submergíveis, motores de alta performance 
IE5, impulsor de alto rendimento Vortex F 
Max ou helicoidal aberto (tipo D), e com 
empanque mecânico duplo, para maior 
fiabilidade !

Produtos & Serviços

O quadro eléctrico inteligente, incluído no 
sistema, permite o funcionamento em cascata de 
2 sistemas, o funcionamento em paralelo das 
bombas, a mudança e paragem de bombas 
selecionadas, o registo diário dos eventos e a 
gestão remota, quer no que respeita à 
comunicação, quer à monitorização.

O inovador design das tubagens permite um fácil, 
rápido e seguro ajuste dos caudais do sistema, e o 
inovador inversor de frequência, com gestão 
automática, permite adequar o funcionamento 
aos caudais instantâneos, com poupanças 
energéticas até 50%. A KSB fornece este sistema 
pronto a instalar, quer para instalações novas, 
quer para modernização de instalações 
existentes.

Caso esteja interessado em obter mais 
informações sobre a nova estação de bombagem 
inline SRL, agradecemos que nos contacte  
através do telefone 210 112 300, do e-mail 
nuno.aleixo@ksb.com ou que consulte o nosso 
site, www.ksb.pt.

A Bomba • Mar. 2018
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KSB cria website dedicado a projectistas ! 
 
A KSB lançou recentemente, dentro do seu website 
internacional, uma página da internet onde junta todas as 
ferramentas que ajudam os projectistas a realizarem os seus 
projectos, incluindo o seu 
software geral de selecção de 
bombas e válvulas, denominado 
EasySelect. 
 

Outras ferramentas directamente 
disponíveis a partir desta página 
são a plataforma de desenhos 
CAD que apresentamos na última 
edição, os livros técnicos sobre 
hidráulica (choque hidráulico, 
automação, hidropressores, 
bombas submersíveis entubadas, 
bombas submersíveis em poço e 
sistemas de incêndio).
 

Além destas, a página dedicada aos projectistas, ainda 
inclui réguas de cálculo especializadas (sistemas domésticos 
de elevação de esgoto, selecção rápida de válvulas e 
poupanças de energia de bombas) e aplicação para 

telemóvel para cálculo de poupanças energéticas na 
utilização de motores KSB IE5.
 

Esta página ainda permite aceder a dois softwares de 
selecção de bombas e válvulas, um específico para 
projectistas de Edifícios, denominado KSBase, e outro para 

projectistas de águas resi-
duais, os quais conduzem 
os utilizadores através de 
todo o projecto, incluindo a 
apresentação de dados, grá-
ficos, cálculos e especi-
ficações tipo, podendo ser 
utilizados online ou num 
computador e permitindo 
guardar trabalhos, a utiliza-
dores registados.
 

Caso esteja interessado em 
explorar e aproveitar as fer-
ramentas para projectistas 

da KSB, basta clicar no link https://www.ksb.com/ksb-
en/consultant-tools/. Caso tenha alguma questão, não 
hesite em nos contactar, através do telefone 210 112 300, 
pelo e-mail joao.leite@ksb.com ou consultando o nosso 
site www.ksb.pt.

Segredos da Manutenção

Protecção Antideflagrante

A directiva 94/9/CE veio alterar o panorama da protecção 
antideflagrante, mesmo para as bombas mais simples, 
quando instaladas em zonas classificadas. Esta directiva 
obriga não só a que os equipamentos cumpram alguns 
requisitos especiais (pontos 4, 5, 7 abaixo), como também 
que os operadores cumpram determinados procedimentos 
(restantes pontos). Vejamos como exemplo, as exigências 
para as bombas normalizadas:
  

1. Todo o pessoal envolvido em trabalhos, deve estar 
habilitado a fazê-lo em zonas classificadas. 
2. Os limites de funcionamento têm de ser 
rigorosamente cumpridos (perigo de aumento 
da temperatura, pode resultar numa 
temperatura acima dos limites admitidos, com o 
consequente perigo de explosão!). 
3.  Quando são bombeados  f luidos  
combustíveis, os componentes do corpo que 
estão sob pressão têm de ser construídos em 
material dúctil. 
4. Deve ser garantido que os materiais do 
acoplamento e da respectiva protecção não produzem 
faíscas. As bombas KSB satisfazem este requisito. 
5. O alinhamento do grupo deve ser frequentemente 
verificado (desalinhamento = aumento da temperatura!). 
6. As bombas com transmissão por correias devem ter 
ligação à terra, deve ser verificado regularmente o estado 
das correias, e estas devem ser electricamente condutivas. 
7. A ligação eléctrica deve estar de acordo com a norma 
IEC 60079-14. 
8. A bomba deve estar sempre ligada à terra. 
9. No caso de fluidos combustíveis, o interior da bomba, as 
tubagens de aspiração e compressão e os sistemas 
auxiliares, devem estar sempre cheios.

10. Devem ser utilizados dispositivos que impeçam o 
funcionamento a seco (evitar aumentos de temperatura 
e/ou faíscas). A existência de cavitação também pode 
causar aspiração de bolhas de ar, resultando no 
funcionamento a seco do empanque mecânico. 
11. No caso de fluidos abrasivos, o estado das paredes do 
corpo deve ser frequentemente verificado (podem erodir, 
escapando o fluido para o exterior). 
12. O sentido de rotação nunca deve ser verificado com a 
bomba vazia (para evitar a ocorrência de faíscas). 
13. Não é permitido o funcionamento da bomba contra 
válvula na descarga fechada (o resultante aumento da 

temperatura e da pressão do fluido no interior 
da bomba, pode provocar explosão!). 
14. Os caudais mínimos definidos no manual de 
instruções (para água) têm de ser cumpridos 
(para evitar um aumento da temperatura no 
interior da bomba). 
15. Deve garantir-se a não ocorrência de 
aumentos de temperatura e faíscas resultantes 
de erros de operação ou mau funcionamento. 
16. Deve ser evitado o funcionamento a seco dos 

empanques, tanto mecânicos, como de cordão (o que pode 
resultar de uma câmara de vedação mal ferrada, do 
excessivo conteúdo de gás no fluido, do aperto excessivo 
do empanque de cordão, ou do funcionamento da bomba 
fora da sua gama).
 

De realçar que a marcação   na bomba apenas se refere a 
esta, devendo o acoplamento e o motor ser considerados 
em separado.
 

Se as consequências do não cumprimento de algumas 
instruções de segurança são danos no equipamento e no 
ambiente, neste campo da protecção antideflagrante elas 
podem ser catastróficas (explosão e mortes!), pelo que vale 
mesmo a pena cumprir estes “segredos” ! 

A Bomba • Mar. 2018

https://www.ksb.com/ksb-pt/Informacoes_tecnicas-noticias_ch/Arquivo/2012-info-tecnicas-e-noticias/motores-do-futuro/177760/
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