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Segredos da Manutenção

Desta vez o nosso concurso teve um baixo nº de 
participantes e de vencedores (9), provavelmente devido à 
pandemia e apesar de ter sido fácil, pois pedia as 4 
vantagens do MyFlow Drive (dispositivo que permite 
variar a velocidade das bombas), e tinha um prémio 
interessante, um útil e fácil de usar podómetro KSB ! 
Agradecemos a participação de todos os concorrentes e 
apresentamos os nossos especiais parabéns aos 
vencedores! 

São eles: Eng.L.Cruz/Adductio; Eng.R.Tonel/AdCL; Engª. 
R.Rocha/CM Santa Maria Feira; Eng.R.Brito/Cires; Eng. 
T.Enes/Ecofirma; Eng.L.Félix/Ecoserviços; Eng. 
M.Carvalho/Hidrofunção; Eng.J.Rodrigues/Prioenergy; e 
Engª.C.Abreu/Unifluidos, os quais já receberam o 
prometido prémio !

Desta vez o desafio que lhe lançamos é mais difícil (a 
resposta está “escondida” no nosso site), mas o prémio 
mais aliciante: diga-nos, preenchendo o impresso de 
resposta anexo, quais são as 3 vantagens de um fabricante 
ter assistência técnica 
própria, em vez de a delegar 
em agentes externos, e gan-
he um prático e desportivo 
suporte de braço para 
telemóvel KSB (ver foto). 
Boa sorte !

Nota: este concurso só é válido 
pa ra  C l i en t e s  da  KSB ,  
localizados em Portugal, e para 
r e spos tas  r eceb idas  a t é  
31.12.21.

Válvula borboleta DN 700 com fugas no eixo

Questão: Tenho na 
minha tubagem de 
irrigação uma vál-
vula de borboleta 
KSB-AMRI do mo-
delo Isoria, de DN 
700, que está sempre 
com fugas para o 
exterior na zona do 
eixo, apesar de todas 
as tentativas de repa-
ração que já lhe fiz. A 
que se deve este pro-
blema e como posso 
resolvê-lo ? 
 

Resposta: Há várias 
razões possíveis para 
as fugas pelo eixo: 
corpo partido (devido ao choque hidráulico), borboleta 
partida ou danificada (pela mesma razão), anel vedante 
desgastado ou danificado (devido ao uso ou a fluidos 
abrasivos) ou anel solto (devido a movimentos do corpo ou 
objectos estranhos encravados).
 

Para resolver este problema deve começar por desmontar a 
válvula e verificar os seus danos: se forem no corpo ou na 
borboleta, deve re-avaliar o choque hidráulico da sua 
instalação. Se o anel apresentar desgaste normal, basta 
substituí-lo. Se o desgaste for localizado e/ou anormal, tem 
de verificar a compatibilidade de fluido com o material do 
anel e/ou colocar um filtro a montante da válvula. Teremos 
todo o prazer em ajudar nesta avaliação !

laser que, sendo simples de utilizar, garantem o rápido, 
correcto e exacto alinhamento das bombas. De realçar 

também a diferença do nível de precisão 
entre os vários métodos: com a régua e 
paquímetro conseguimos tolerâncias de 
déc imas  de  mi l ímetro,  com os  
comparadores conseguimos centésimas de 
mm e com o laser milésimas de mm.
 

A título de exemplo, nas bombas 
normalizadas a distância entre as duas 
metades do acoplamento é de 4 mm e o 
desvio radial e axial entre essas metades 
não poderá exceder 0,1 mm.
 

Relembramos que as consequências de um 
incorrecto alinhamento podem ser: danos 
no acoplamento, nos rolamentos, no 
empanque, no veio e, se o problema não 
for rapidamente resolvido, danos noutras 
peça do grupo, até à sua destruição total !

 

Assim, podemos concluir que o alinhamento é um assunto 
de elevadíssima precisão e graves consequências, pelo que 
além de ter de ser realizado na instalação, deve ser 
regularmente verificado e só deve ser realizado por 
especialistas experientes.

A importância do alinhamento

O desalinhamento das bombas é uma das 
principais – se não mesmo a primeira – 
causas de avarias.
 

Considera-se, em termos básicos, que um 
grupo electrobomba está correctamente 
alinhado quando (ver figura):
 

“colocando uma régua axialmente sobre as 
duas metades do acoplamento, se obtém a 
mesma distância de cada um dos veios, em 
todos os pontos da circunferência (rode 
sempre à mão o ponto de medida). 
Adicionalmente, a distância entre as duas 
metades do acoplamento deverá 
permanecer igual em toda a circunferência 
(utilize um paquímetro para o verificar).”
 

Estas condições deverão voltar a ser verificadas após o 
grupo atingir a temperatura e pressão de aspiração de 
serviço.
 

De notar que actualmente existem, além dos habituais 
comparadores, modernas máquinas de alinhamento por 
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Os revestimentos protegem eficazmente 
contra a abrasão e a corrosão?
   
Existe no mercado um elevado número de produtos para 
revestimentos cujos fabricantes anunciam como tendo 
propriedades contra a corrosão e desgaste abrasivo. Os 
fabricantes de equipamentos têm utilizado esses produtos 
numa base experimental, por forma a verificar se, na 
prática, algum desses produtos realmente ajuda na 
performance dos seus equipamentos, ao proporcionar-lhes 
uma maior resistência ao desgaste abrasivo, cavitação e/ou 
corrosão. A KSB avaliou a tecnologia dos revestimentos, 
através de uma série de testes efectuados na sua fábrica em 
Pegnitz (Alemanha), especializada em tecnologia de 
materiais, para mais claramente avaliar as reais 
capacidades destes produtos, quando aplicados em bombas 
centrífugas.
   
Os materiais das bombas centrífugas estão sujeitos a 
esforços muito complexos. O desenvolvimento estrutural e 
hidráulico de um determinado componente implica 
esforços mecânicos e térmicos, a que os mesmos vão estar 
sujeitos. Adicionalmente, todos os componentes em 
contacto com o fluído estão sujeitos às propriedades desse 
mesmo fluído. Dependendo das características deste, 
podemos estar perante efeitos de corrosão, abrasão e 
cavitação que irão afectar os componentes da bomba.

O ferro fundido e os aços de baixa liga são materiais 
standard em aplicações de águas de abastecimento público, 
águas residuais e circuitos de arrefecimento – devido ao seu 
preço, facilidade de construção e disponibilidade. No 
entanto, devido às suas limitações de resistência e 
durabilidade, estes materiais rapidamente atingem os seus 
limites na presença de fluidos abrasivos e/ou corrosivos, 
originando danos nos principais componentes hidráulicos 
das bombas (impulsores e volutas). Por forma a evitar a 
utilização de materiais mais dispendiosos – os aços inox. – 
normalmente o mercado disponibiliza uma série de 
revestimentos, como solução alternativa a estes problemas. 
É, contudo, normalmente difícil encontrar no mercado um 
revestimento adequado pois existem algumas condições 
que têm que ser satisfeitas.
   
Critérios fundamentais

· Resistência química ao fluído, à sua temperatura de 
serviço.

· Acessibilidade à geometria integral do componente para a 
aplicação do revestimento.

· Aprovação do revestimento para água potável (nessa 
aplicação)

· Facilidade de maquinagem nas superfícies de vedação e 
nas zonas com folgas funcionais.

   
Para os utilizadores, o problema é encontrar, de entre tantas 
marcas e tipos de revestimento disponíveis no mercado, 
aquele que mais se adequa à sua aplicação. Os fabricantes 
de revestimentos utilizam vocabulário muito apelativo 
como “extremamente resistente à abrasão” ou “muito 
resistente à corrosão” ou “resistente à cavitação”, entre 
outros, mas todos eles de pequena ajuda ao fim pretendido. 
Para que, realisticamente, se possa avaliar a aptidão destes 
revestimentos e a sua utilização em componentes das 
bombas centrífugas, a KSB sujeitou alguns destes 
revestimentos a ensaios de abrasão e cavitação.
 

2 grupos de revestimentos
   
Com base na sua composição orgânica, os revestimentos 
em análise podem ser agrupados em duas categorias: 
resinas epóxicas e poliuretanos.

 Resinas epóxicas
   
A maioria dos revestimentos analisados pertence a este 
grupo (tabela 1). Para aumentar a sua capacidade de 
resistência à abrasão, estas resinas são misturadas com 
partículas de cerâmica dura, alumina, carbonetos de 
silício, ou equivalente.

Os vários tipos de revestimento diferem pelo tipo de 
resina epóxica, pelo tipo de “endurecedor” e pela 
natureza, quantidade e distribuição da sua “componente 
dura”. O “endurecedor” é normalmente misturado na 
resina epóxica imediatamente antes da aplicação. Após 
aplicado, normalmente endurece à temperatura 
ambiente. A aplicação pode ser efectuada por spray, 
pincel ou espátula. Uma vez que contêm componentes 
cerâmicos, os seus fabricantes erradamente atribuem-lhes 
a designação de “revestimentos cerâmicos” o que não é 
rigoroso. Nas figuras 1 a 3 podemos observar exemplos 
típicos destes revestimentos:

A Bomba • Nov. 2021

Tabela 1 – Revestimentos testados, com base de resina epóxica

Fig.1- secção transversal 
do revestimento Thortex 
Cerami Tech FG, onde se 
podem observar as partí-
culas cerâmicas brilhantes 
numa matriz epóxica cin-
zenta e a presença das 
bolhas de ar, a preto.

Nome

Cerami Tech EG
Cerami Tech FG
Cerami Tech HG
Cerami Tech CR
Cerami Tech HTX
ARC 855
ARC MX 2
Proguard X
CeramKote 54 N
CeramKote 54 HY
VK2000TF
VK2001
RH 791
RH 855
RH 1233
RH 1867
RH 1930
REPA 1
SiConit
SiCast EP 135

espátula
pincel / espátula
espátula
pincel / rolo
pincel / espátula
pincel / rolo
espátula
spray / rolo
spray / rolo
spray / rolo
spray / rolo
rolo / pincel / espátula
rolo / pincel / espátula
rolo / pincel / espátula
rolo / pincel / espátula
rolo / pincel / espátula
rolo / pincel / espátula
rolo / pincel / espátula
espátula
fundido

 
Carboneto de

silício e partículas
de cerâmica

Partículas de cerâmica
AI O2 3

Partículas de cerâmica

AI O2 3

SiC
Quartzo

SiC < 0,5 mm
AI O < 0,5 mm2 3 

AI O  1-2 mm2 3

SiC + AI O2 3

n/d
SiC + AI O2 3

SiC

Aditivos Aplicação

Fig.2- superfície fracturada 
do revestimento ARC MX2. 
Podemos ver as esferas de 
alumina numa matriz 
epóxica.

Fig.3- secção transversal 
do revestimento SiConit, 
onde podemos ver os 
componentes brilhantes 
de carboneto de silício 
numa matriz cinzenta 
epóxica.
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duros) são os que apresentam os níveis de desgaste mais 
baixos (melhores), enquanto que as variedades com 
partículas duras são substancialmente superiores quando 
comparados com os revestimentos à base de resinas 
epóxicas. Apenas os revestimentos apresentados na 
tabela 3 apresentam níveis de desgaste comparáveis ao 
ferro fundido e ao Noridur. As conclusões podem ser 
assim identificadas:

· A resistência à abrasão dos diferentes tipos de 
revestimento varia muito
· Na maioria dos casos os níveis de desgaste são 
superiores (piores) aos do ferro fundido JL 1040 (GG-25)
· Nenhum dos revestimentos se aproxima dos níveis de 
resistência ao desgaste obtidos com o Norihard.
  
Devem ser considerados, para uma interpretação 
adequada das conclusões obtidas, que:
· Os ensaios foram efectuados meramente em termos 
comparativos da influência de um jacto de areia e água.
· Não foram tidos em consideração os efeitos da 
corrosão para a análise do desgaste abrasivo.
  
Nestas condições, o nível de desgaste do Noridur é 
apenas ligeiramente inferior ao do ferro fundido JL 1040 
– o que vai totalmente contra o que se verifica na prática. 
A experiência demonstra que em muitos casos de 
desgaste abrasivo, são substituídos componentes de ferro 
fundido por componentes em aço inox. Isto porque os 
componentes das bombas estão sujeitos a inúmeros 
outros factores (corrosão, caudal contínuo, cavitação, 
diferentes tipos de sólidos, etc) que contribuem 
conjuntamente para o desgaste do materiais. No caso 
específico do ferro fundido, a corrosão é de fundamental 
importância. A bombagem de fluidos corrosivos, mesmo 
que ligeiramente, leva a que frequentemente ocorram 
danos de corrosão/abrasão nos impulsores das bombas 
centrífugas. A película superficial protectora do material 
é mecanicamente destruída por desgaste e leva a que o 
metal em si seja rapidamente corroído.
  
Em conclusão, face aos resultados obtidos, a KSB 
recomenda que sejam convenientemente avaliadas as 
características do fluído (sua composição e 
caracterização) e o tipo de funcionamento previsto para o 
equipamento (probabilidade de existência de cavitação, 
velocidade de rotação, velocidade de escoamento) antes 
de se optar pela selecção do tipo de revestimento a 
aplicar, pois corremos o risco de estar a efectuar um 
revestimento do qual poderemos não obter qualquer 
proveito em termos de vida útil do equipamento.
 
João Leite, Director Geral
 
Versão condensada. A versão completa deste artigo está 
disponível em www.ksb.pt.

Poliuretano (PU)

Estes revestimentos são constituídos à base de poliuretano. 
São normalmente aplicados por spray, a pincel ou 
moldados, dependendo da sua formulação e tipo de 
aditivos utilizados. O poliuretano, sem partículas sólidas, é 
frequentemente utilizado na prevenção do desgaste 
abrasivo. Tal como nos vedantes à base de borracha, a sua 
elasticidade promove o amortecimento da energia cinética 
oriunda do impacte dos sólidos na sua superfície, 
reduzindo assim o desgaste por abrasão.
  
Dois tipos de revestimentos, à base de poliuretano, foram 
analisados:
· Revestimentos à base de PU reforçados na fase dura 
(semelhantes aos revestimentos de resina epóxica)

· Revestimentos à base de PU sem reforço na fase dura 
(semelhantes aos vedantes de borracha)

Resistência ao desgaste abrasivo e à cavitação
  
Foram criadas condições para realização dos ensaios de 
abrasão e cavitação, para avaliar a capacidade de 
resistência de cada um dos revestimentos.
Ensaio de abrasão: foram efectuados testes com jacto de 
água + areia (contendo quartzo com granulometria de 80 
mm), a uma velocidade de 15 m/s e um ângulo de impacto 
de 45º.
Após os ensaios foi avaliada o nível de energia específica de 
desgaste, Ve, em função da massa perdida por cada 
amostra
 
Conclusões
 
A experiência demonstra que o nível de desgaste nos 
revestimentos está sujeito a um efeito prolongado, por isso 
para obter níveis de energia específica de desgaste 
comparáveis, alguns revestimentos foram analisados uma 
2ª vez, 2 horas após o 1º ensaio. Este fenómeno (efeito  
prolongado) é caracterizado pelo facto dos polímeros – 
devido à sua elasticidade - serem erodidos ficando a sua 
superfície alterada. Só quando as partículas duras 
(cerâmicas) estão completamente livres e à vista, é que se 
observa efectivamente o efeito anti-desgaste. Os 
compostos mais pastosos, contendo maiores quantidades 
de partículas duras, conferem manifestamente um maior 
efeito prolongado, embora - após este - o efeito seja mais 
demorado.
 
Os revestimentos para aplicação a pincel – mais líquidos – 
são mais fáceis de aplicar e apresentam um com-
portamento diferente dos anteriores, pois mantêm desde o 
início o seu nível máximo de resistência à abrasão. Isto 
significa que as pequenas partículas duras oferecem uma 
pequena resistência. De entre os revestimentos à base de 
poliuretano, os puros (sem qualquer adição de materiais 
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1º ensaio (15 m/s; 45º; 80 mm)

2º ensaio após 2 horas
(15 m/s; 45º; 80 mm)

Materiais fundidos KSB

Compostos aplicados com
espátula em base de resina epóxi

Revestimentos aplicados com
pincel em base de resina epóxi

Revestimentos à base de PU

Tabela 3 – Revestimentos com níveis de desgaste comparáveis aos 
do ferro fundido JL 1040 (GG-25)

Nome

JL 1040
Cerami Tech HG
ARC MX2
SiConit
Metaline 560
Metaline 580
Metaline 590

PU / Poliester

PU / Poliéter

 resina 
epóxi

Base Aditivos Nível de desgaste 
3(mm /kJ)

Carboneto de silício 
 partículas cerâmica

AI O2 3

SiC + AI O2 3

nenhum

5.0
8.2
7.8
2.8
2.7 - 5.0
5.5 -5.7
4.9 -5.8

Nome

RH 1230
RH Poli
Cerami Flex EG
Cerami Flex FG
Metaline 560
Metaline 580
Metaline 590

espátula
pincel 

pincel / fundido / spray

pincel  n/d

pigmentos e sílicas

nenhum

Aditivos Aplicação

Tabela 2 – Revestimentos, à base de poliuretano
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Você sabia que...em 2021 a KSB atingiu a
paridade de género, com 50% de 
colaboradores mulheres ?

Lina Água-Mel da Silva
 
 A Lina é responsável na KSB pelo 
apoio a todos Clientes, no que se 
refere às peças de reserva. Esta 
função implica: Esclarecimento de 
consultas, Elaboração, Segui-
mento e Negociação de propostas, 
e Definição e participação em 
acções de marketing, entre muitas 
outras coisas.
 

A Lina tem 36 anos, nasceu em 
Lisboa, é casada com o Marco e tem 2 filhas, a Filipa (16 
anos) e a Carolina (12 anos). A Lina tem o curso de técnica de 
gás e tem já uma experiência de 4 anos como responsável 
pelas peças de reserva, pois começou a trabalhar na KSB, logo 
nessa área, em Agosto de 2017. 
 

Os hobbies da Lina são “primeiro que tudo, as motos, uma 
paixão de família, pois desde os 7 anos que ando de mota, 
nessa altura com os meus tios. Todos os Domingos passeio de 
mota e vou regularmente a concentrações. O que mais me 
entusiasma numa mota é a liberdade, pois estou sozinha, 
directamente ligada à estrada e ao que a rodeia. Também 
adoro praia“.
 

As principais características da Lina são a sua elevadíssima 
eficiência, fundamental numa área tão activa como as peças 
de reserva, a sua sempre enorme simpatia, frequentemente 
elogiada pelos clientes, e a sua fantástica disponibilidade, 
sempre pronta para ajudar, mesmo fora de horas  !

Relativamente aos seus gostos a Lina diz “na comida prefiro 
a Italiana e a típica Portuguesa (cozido, sopa de tomate) ! 
Nos livros prefiro crimes com romance, como por exemplo 
“Minha até à morte”, da Lisa Gardner. Actualmente estou a 
ler o romance “50 sombras de Gray”. Nos filmes, prefiro 
terror, pois gosto da adrenalina que provocam. Na música 
divido-me entre a Portuguesa e a Brasileira, sendo os meus 
interpretes preferidos os Anjos e a Marília Mendonça”.
 

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

Sempre que necessitar de alguma informação nas áreas de 
acção da Lina, pode contactá-la pelo telefone indicado no 
rodapé da capa ou pelo e-mail lina.silva@ksb.com.

Nesta área de actividade (engenharia mecânica) a 
percentagem de mulheres ainda é muito pequena – como se 
pode comprovar nos estudantes universitários e nas empresas 
desta área. 
 

De acordo com a Pordata, em 2020 apenas 28% dos 
estudantes universitários em engenharia eram mulheres, sendo 
que, dentro da engenharia, a mecânica ainda é das que tem 
menos mulheres, comparada com, por exemplo a química. 
Outros exemplos, dentro do Grupo KSB, são a KSB 
Alemanha, que tem cerca de 13% mulheres, e a KSB Espanha, 
uma das melhores do Grupo nesta matéria, com 37% de 
mulheres.
 

Pois a KSB em Portugal atingiu a paridade de género em 2021, 
com metade dos seus 20 colaboradores mulheres, abrangendo 
todas as áreas de actividade da empresa, incluindo as vendas, 
onde a grande maioria dos colaboradores são engenheiros 
mecânicos !
 
De acordo com o director geral da KSB, eng. João Leite, esta 
diversidade de género, elevada há vários anos, tem sido 
fundamental para o sucesso da empresa (cresceu 60% nos 
últimos 6 anos, sempre com lucros, mesmo durante as crises 
económicas), pois na opinião dele as mulheres são em média 
mais maduras, mais empáticas e mais fiéis, competências 
essenciais para o trabalho em equipa.
 
Esta estreita ligação entre a diversidade de género e o 
crescimento e rentabilidade das empresas está amplamente 
comprovada em diversos estudos internacionais.
 

O dia da Mulher, 8 de Março, foi assim a melhor ocasião para 
a KSB comemorar este marco da sua história, a paridade de 
género, numa área de actividade onde tal ainda é muito raro !
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Produtos & Serviços

KSB fornece maior bomba do mundo
 

A KSB fabricou e forneceu recentemente uma bomba de água 
de alimentação de caldeiras, com a maior potência existente 
no mundo.
 

Esta bomba será utilizada na central 
eléctrica de Pingshan II, em Huaibei, na 
China, uma nova central do tipo “super-
crítica”, que recorre a uma nova 
tecnolo-gia, a qual atinge uma 
elevadíssima eficiência, e tem uma 
potência, por cada grupo de produção, 
de 1.350 MW. 
 

Os engenheiros da KSB desenvolveram 
esta bomba de água de alimentação de 
caldeiras, do modelo CHTD, com 
tamanho 11 e com 5 andares (CHTD 
11/5), especialmente para uma temperatura na aspiração de 
até 270 ºC e uma pressão até 520 bar, a combinação de 
pressão e temperatura mais exigente do mundo, só ao 
alcance dos mais competentes fabricantes de bombas. 
 

A CHTD 11/5 tem uma eficiência energética de 88%, 
bastante acima dos modelos semelhantes anteriores, e será 
accionada por 2 turbinas a vapor. O arranque da central 
eléctrica está previsto para o final do ano 2021. 

3Ass. Técnica KSB repara bomba de 3.160 m /h
 

Os técnicos da KSB têm – já há muitos anos - formação e 
experiência para reparar bombas da mais alta complexidade 
técnica, como bombas de alimentação de caldeiras 

3industriais (pressões até 100 bar e caudais até 150 m /h !).
 

Este tipo de bombas são das mais 
complexas do mundo em termos 
técnicos, e o nº de especialistas capazes de 
as reparar é reduzido. Das dezenas de 
filiais do Grupo KSB no mundo, existem 
poucas com know-how para as reparar - 
sendo Portugal uma delas - pelo que na 
maioria das reparações na Europa é 
necessária a presença de técnicos 
alemães, o que não é o caso em Portugal !
 

Um exemplo recente foi a reparação, 
entre Julho e Agosto de 2020, de uma 
bomba tubular com impulsor axial (ver 
fotos), numa estação de tratamento de 
água potável em Sines. Este tipo de 
bombas é mais utilizado na captação de 
água em albufeiras, lagos ou rios, para 
grandes caudais e baixas alturas de 
elevação. 
 

O corpo desta bomba é um tubo, ao 
longo do qual corre um veio apoiado em 
chumaceiras de silício, tendo o impulsor 
e parte do tubo submerso, mas o motor à 
superfície, para permitir a sua fácil manutenção.
 

Esta bomba é do modelo SNZ 600-500, debita um caudal de 
33.160 m /h (!), a uma altura de 4 mca.

 

Além desta bomba, que bate um novo recorde mundial de 
potência, a KSB também fabricou e forneceu duas bombas 
de sobrepressão, do modelo YNK (irão disponibilizar a 
pressão de aspiração mínima necessária à bomba CHTD 
11/5), a base de assentamento das bombas, os 

acoplamentos das bombas às 
turbinas e motores, as caixas 
desmultiplicadoras (necessárias neste 
tipo de bombas), e as válvulas para as 
tubagens das bombas e das caldeiras 
de vapor.
 

As bombas CHTD, da KSB, podem 
atingir 2 m de diâmetro e 3 m de 
comprimento, são multicelulares, de 
instalação horizontal, com corpo 
bipartido radialmente, com impul-
sores radiais, possuem um sistema de 
tambor duplo para equilibrar as 

pressões dentro da bomba, e são totalmente envoltas num 
barril, tendo como principais vantagens uma elevadíssima 
fiabilidade e eficiência, bem como uma longa vida útil.
 

Caso esteja interessado em obter mais informações sobre as 
bombas modelo CHTD, agradecemos que nos contacte 
através do telefone 210 112 300 ou pelo e-mail 
joao.leite@ksb.com.

Esta revisão consistiu no controlo dimensional e análise 
pormenorizada de todos os componentes, recuperação ou 
substituição dos componentes com desgaste, remontagem 
da bomba, instalação, arranque e ensaios.
 

Algumas das peças recuperadas ou substituídas foram as 
camisas de protecção dos veios (devido à sua altura, esta 

bomba tem vários veios, ligados entre 
si), chumaceiras, cruzetas (de 
centralização dos veios na tubagem), 
prato de aspiração, difusor, impulsor, 
caixa de vedação (empanque de 
cordão), e rolamentos.
 

Após a remontagem foi realizado o 
arranque, o grupo foi ensaiado, não se 
detetando nenhuma anomalia, e o 
caudal e o consumo do motor esta-
vam com os valores originais. Reali-
zaram-se também medições de 
temperaturas e vibrações, confirman-
do-se que o grupo electrobomba se 
encontrava em excelente estado de 
funcionamento, pois os níveis de 
vibração rondavam 1,5 mm/seg.  

Este trabalho é um excelente exemplo 
da capacidade técnica da KSB, a qual 
está ao nível dos melhores do mundo !
 

Caso esteja interessado em obter mais 
informações sobre esta reparação ou 
sobre a ass. técnica, agradecemos que 

nos contacte através do tel. 210 112 300, pelo e-mail 
victor.gomes@ksb.com ou que consulte o nosso site  
www.ksb.pt.
   

Victor Gomes / Mecânico-chefe, Depto. Ass. Técnica

A Bomba • Nov. 2021
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