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Consultório

Segredos da Manutenção

Ruídos nos rolamentos

Questão: Tenho na 
minha Estação Eleva-
tória de Águas Resi-
duais quatro grupos 
electrobomba hori-
zontais de poço seco, 
modelo Sewatec. Há 
algum tempo atrás, a 
estação inundou e os 
grupos estiveram 
completamente sub-
mersos. Fizemos a 
revisão aos motores e 
colocamos os grupos 
a funcionar,  mas 
apresentam ruídos estranhos nos rolamentos. O que 
poderá causar estes ruídos ?

Resposta: Quando as bombas de poço seco ficam 
submersas, é sempre necessário fazer-se uma inspecção 
interna, entre outros aspectos, aos rolamentos. Poderá ter 
entrado algum fluido na caixa de rolamentos, que lavou o 
lubrificante e os danificou, provocando estes ruídos. Se 
existir fluido dentro da caixa dos rolamentos, estes devem 
ser trocados por novos.

No caso das bombas modelo Sewatec, nem é preciso 
desmontar a bomba para verificar a existência de fluido 
dentro da caixa dos rolamentos, pois este modelo de 
bomba tem um bujão, por baixo, que ao ser retirado 
mostra a existência ou não de fluido (ver figura).

Binários de aperto 

Sendo um aspecto conhecido de todos 
os que trabalham em mecânica de 
acordo com as regras do ofício, o 
correcto aperto dos parafusos é um 
aspecto muitas vezes negligenciado, 
pois – como é habitual nos tempos que 
correm – a pressa e a redução de 
recursos muitas vezes assim o 
“exigem”.

Mas as consequências do incorrecto 
aperto dos parafusos de uma bomba – 
não parecendo – podem ser bastante 
graves: fugas, desequilíbrios no rotor, 
prisões da parte hidráulica, desalinha-
mentos e vibrações, que podem levar a 
danos no empanque, no acoplamento, 
nos rolamentos ou na parte hidráulica, 
até à destruição completa da bomba !

Além das conhecidas regras de apertar 
os parafusos faseada (aos poucos) e 

uniformemente (em “cruz”), é 
igualmente importante cumprir os 
binários de aperto recomendados pelo 
fabricante. A título de exemplo 
reproduzimos uma página onde 
constam as tabelas de binários de 
aperto para as bombas ditas 
“normalizadas”, bem como as figuras 
que identificam as ligações.

Esta página foi retirada de um manual 
de instruções, documento onde 
normalmente constam estes dados 
(deve existir sempre uma cópia do 
manual perto da bomba). Para 
garantir a aplicação dos binários 
correctos, tem de ser utilizada uma 
chave dinamométrica, ferramenta 
indispensável para quem trabalha com 
máquinas.

Se pretende manter a sua bomba em 
boas condições, nunca se esqueça de 
apertar os parafusos da forma 
correcta !

O nosso concurso desta vez bateu o recorde de nº de 
participantes e de vencedores (41 !!!), provavelmente 
porque este concurso foi mais fácil ! Agradecemos a 
participação de todos os concorrentes e apresentamos os 
nossos especiais parabéns aos vencedores ! 
 
São eles: Engs.R.Tonel, S.Simões e N.Moura/ADCL; Engs. 
J.Novo e R.Silva/A.Norte; Eng.J.Pinheiro/Betar; Eng.R. 
Brito/Cires; Engª.A.Fernandes/Cisec; Eng.V.Sousa/ CTQ; 
Engs.V.Candeias e G.Salvado/DGADR; Eng.G.Brito/ 
EACE; Engs.R.Roque, A.Milheiro e L.Félix/ Ecoserviços; 
Engs.J.Ferreira, E.Marques, L.Santos, R.Conceição, 
P.Pina, O.Lourenço e B.Jorge/Efacec; Engs.J.Duque e 
P.Antunes/ Energetus; Engs.M.Carvalho, G.Matias e 
S.Cardoso/ Hidrofunção; Eng.N. Baptista/JCI; 
Eng.P.Filipe/ Konceptness; Engª.R.Rocha/CM S.M.Feira; 
Engs.P. Ferreira e B.Paula/OMS; Eng.J.Rodrigues/Prio 
Energy; Engs.D.Frias, A.Martins, A.Piçarra e 
I.Lúcio/Procesl; Eng.H.Antunes/Repsol; Eng.D.Leite/ 
Sopsec; e Eng.M. Escada/Sotecnogaio, os quais já 
receberam o prometido prémio, um elegante e prático copo 
de viagem KSB, pois descobriram os 4 tipos de válvulas que 
a KSB fabrica na gama Ecoline !
 
Desta vez o desafio que lhe lan-
çamos é completamente dife-
rente, mas muito aliciante, 
apesar de apenas lhe exigir 10 
min do seu tempo: envie-nos 
o seu depoimento sobre a sua 
experiência com os produtos 
e serviços da KSB, pois os 10 
melhores depoimentos serão 
premiados com uns elegantes 
e requintados caneta Parker 
Urban Premium e suporte de 
bloco de notas em aço inox KSB 
(ver fotos). Boa sorte !



Bombas produzem electricidade em zonas 
rurais
 
Em muitas zonas rurais e remotas do mundo, o acesso a 
redes fiáveis de fornecimento de energia eléctrica para 
aplicações básicas, como iluminação, aquecimento e 
refrigeração, é ainda um enorme desafio. Contudo, dispor 
de uma fonte de electricidade com qualidade, capaz de 
alimentar equipamentos electrónicos modernos, como 
computadores e telemóveis, é cada vez mais uma 
prioridade para qualquer localidade.

Um método bem conhecido e comprovado de produzir 
electricidade utiliza uma bomba a funcionar como turbina 
e tem despertado grande interesse por parte dos 
responsáveis pelo desenvolvimento de infra-estruturas, 
tanto devido à boa relação custo benefício, como por ser 
uma solução amiga do ambiente. 
 
Este método é conhecido na indústria das bombas como 
PaT (Pump as Turbine) e utiliza uma bomba centrífuga em 
rotação invertida para gerar energia mecânica que poderá 
ser convertida em energia eléctrica. O funcionamento de 
uma bomba centrifuga como turbina (PaT) implica o 
escoamento do líquido da descarga para a aspiração da 
bomba, para promover a rotação do impulsor em sentido 
inverso. Se a energia produzida pela pressão do fluido 
(queda) for suficientemente elevada para vencer o binário 
resistente do conjunto rotativo (impulsor e veio), o binário 
gerado pode ser utilizado para accionar um gerador.

 
O desenvolvimento de bombas a funcionar como turbina 
surgiu na indústria do abastecimento de água no sul da 
Alemanha. Os operadores questionaram-se sobre a 
possibilidade de aproveitar a pressão gerada pelo desnível 
geodésico nas condutas de adução, para produzir energia 
a custos reduzidos. A KSB começou a investigar este tema 
há 40 anos. Quando o departamento de investigação 
começou a calcular as curvas de performance das bombas 
a funcionar em sentido inverso, tornou-se claro que em 
determinadas condições, a energia produzida como 
turbina poderia ser superior à energia requerida para 
accionar a bomba no sentido convencional.
 
Encorajada por esta descoberta, ao longo dos anos a KSB 
tem vindo a fornecer PaTs às empresas de abastecimento 
de água, como uma boa alternativa na relação custo 
beneficio, comparativamente às turbinas propriamente 
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ditas. Actualmente existem mais de 3000 PaTs da KSB a 
funcionar no continente europeu, tendo uma equipa 
investigado como é que esta tecnologia podia ser utilizada 
para produzir energia em pequenas comunidades sem 
acesso a electricidade. Após refinar a tecnologia existente, 
a KSB desenvolveu um pequeno sistema gerador 
hidroeléctrico “chave-na-mão” (fig. 1), que permite às 
comunidades remotas 
um método eficiente e limpo.
 

O compacto sistema Powerhouse 
O sistema contém dois elementos principais: a unidade 
geradora hidroeléctrica, num contentor e a tomada de 
água / reservatório, para retenção da água que acciona a 
PaT. O sistema completo contém a PaT, o autómato de 
controlo, os inversores e os transformadores, que 
disponibilizam a energia resultante. A tomada de água 
pode ser facilmente feita em betão no local, utilizando um 
conjunto de cofragens fornecidas com a Powerhouse. Por 
fim, deverá ser estabelecida a ligação da tomada de água à 
Powerhouse, por intermédio de uma conduta adutora.
 

Para a PaT funcionar é obviamente necessário um 
desnível geodésico, o qual deverá estar pelo menos 10 m 
acima da Powerhouse. Dependendo do tipo e tamanho do 
sistema, a altura geodésica pode chegar aos 640 m. A dis-
tância máxima recomendada entre o reservatório e a PaT 
é de 1800 m. Dependendo do caudal, a conduta adutora é 
fornecida com diâmetro de 250 mm ou 400 mm.
 

É essencial que a 
água que acciona a 
PaT seja limpa e sem 
sólidos. Por esse 
motivo, a estrutura 
de tomada de água 
inclui uma grelha 
auto-limpante (fig. 
2), com uma estrutu-
ra em malha solda-
da, especialmente 
desenvolvida para este propósito. A água escoa por 
pequenos orifícios de 1,0 mm para um reservatório que 
alimentará o colector até à PaT. Os sólidos contidos na 
água não são capazes de penetrar na malha e deslisam 
sobre a superfície, afastando-se do local. 
 

A Powerhouse pode produzir entre 30 a 750 kW. Todos os 
elementos importantes de controlo eléctrico estão 
instalados no interior do contentor e por isso protegidos 
contra roubo e vandalismo. O painel de controlo e 
monitorização está instalado de modo a que não seja 
necessário abrir o contentor durante o funcionamento, 
excepto se for necessária uma intervenção de 
manutenção. Tendo em conta que as únicas peças de 
desgaste são os rolamentos e empanques das bombas e 
que estes têm normalmente uma vida útil de muitos anos, 
a manutenção necessária é muito reduzida.
 

Inovador sistema de arranque e controlo
Contrastando com outros sistemas PaTs, a Powerhouse 
possui o seu próprio e inovador sistema de controlo. Isto 
resolve um grande problema, que tem dificultado o 

produzir electricidade através de 
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Fig. 1: O sistema de produção hidroeléctrica Powerhouse

Fig .2: Tomada de água com grelha auto-limpante
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desenvolvimento desta tecnologia desde há anos: um 
gerador capaz de funcionar fora da rede num pequeno 
sistema hidroeléctrico. Neste cenário é habitual utilizar 
um gerador síncrono com ímanes permanentes, mas são 
caros e exigem uma manutenção intensiva. A alternativa 
seria um gerador assíncrono que, contudo, tal como o 
alternador de um automóvel, requer uma fonte eléctrica 
para arrancar, de potência próxima da do gerador, e 
externa, como um gerador diesel.
 
A Powerhouse contém um gerador assíncrono, mas o seu 
arranque é feito por uma bateria com uma unidade de 
controlo – e aqui está a inovação da KSB – que, através de 
dois variadores de frequência, só fornece energia ao 
gerador assíncrono a pedido, pois está programada para 
saber exactamente quando e quanto deverá fornecer para 
arranque do gerador e utiliza uma quantidade mínima de 
energia para o fazer. Assim, a Powerhouse pode funcionar 
sem uma fonte externa de energia.

A unidade electrónica de controlo que efectua o arranque 
da PaT é alimentada por uma unidade compacta de 
alimentação ininterrupta (UPS), e inclui uma bateria de 
iões de lítio mantida em plena carga através da 
monitorização electrónica, e que promove a corrente de 
excitação requerida pelo gerador, com a ajuda de um 
inversor de potência. Se a unidade de controlo detectar que 
a PaT não está a funcionar, envia um sinal à UPS para esta 
arrancar novamente. Como segunda função, a unidade de 
controlo também detecta e equilibra flutuações na energia 
produzida, através do transformador.  

A qualidade da energia eléctrica produzida deverá estar ao 
mais alto nível das recomendações internacionais, para 
evitar danos em equipamentos electrónicos sensíveis, 
como computadores e telemóveis. Por isso a energia é 
filtrada, utilizando um transformador que separa o 
sistema de produção de energia da rede de distribuição aos 
clientes, assegurando desta forma que tensão e corrente 
estão 100% em conformidade com os requisitos dos 
equipamentos mais sensíveis.
 
Bombas
A KSB recorre aos modelos de bomba Etanorm 
(monocelular normalizada), Omega (voluta bi-partida) e 

Multitec (multicelular), ver fig. 3, pois são os mais 
adequados para esta aplicação. O funcionamento como 
turbina é permitido para estes modelos e estão disponíveis 
em todo o mundo. Quando funciona como turbina, uma 
bomba necessita de um caudal 30% superior ao caudal 
equivalente no funcionamento convencional. Por esse 
motivo, os mais elevados binários devem ser tidos em 
consideração na escolha das bombas.
 
Outra importante vantagem da PaT é que se o 
abastecimento de água for interrompido, ela pára 
automaticamente, evitando o funcionamento a seco, que 
tanto danifica os equipamentos. Assim que a água volta a 
fluir novamente, a unidade de controlo volta a efectuar o 
arranque da PaT. 
 
Conclusão
As principais vantagens da Powerhouse  são menor 
investimento inicial, sistema modular e standard, vida útil 
longa, transporte, instalação e comissionamento fáceis, 
baixo nível de ruído, reduzidos trabalhos de construção 
civil e possibilidade de ser operado pelos habitantes locais, 
devido ao seu elevado nível de automação e fácil 
comando.
 

No entanto, a maior vantagem da Powerhouse é o 
inovador controlo electrónico do gerador. Outras PaTs 
recorrem a sistemas de controlo mecânico com custos 
elevados e – em alguns casos – de baixa fiabilidade. Além 
disso, são pouco flexíveis em situações em que a turbina 
tem de reagir a alterações na altura geodésica. Ao 
empregar dois variadores de frequência é possível 
controlar o gerador para fornecer apenas a energia 
necessária à carga de consumo actual. Como o gerador 
está sempre a funcionar no seu ponto de melhor eficiência, 
a Powerhouse é totalmente independente de flutuações do 
caudal, contrariamente aos sistemas de controlo 
mecânico.
 
Até agora a KSB forneceu mais de 200 pequenos sistemas 
hidroeléctricos, num total de mais de 3000 PaTs. A chave 
do sucesso da Powerhouse é a sua fiabilidade. As 
pesquisas identificaram a África Subsaariana, América do 
Sul e as zonas mais remotas da Europa de Leste como 
principais potenciais utilizadores da Powerhouse, no 
entanto em todos os países existem zonas de mais difícil 
acesso, onde não se justifica economicamente levar a rede 
geral de energia eléctrica. 
 
Nuno Aleixo / Resp. Depto. Ambiente

(fig. 4)
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Fig. 3: Gráfico de selecção da bomba para a Powerhouse
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Fig. 4: Esquema genérico da Powerhouse



Quem é quem na KSB

Victor Gomes 

O Victor Gomes é mecânico de 
1ª na Ass. Técnica da KSB, 
função que implica respon-
sabilidade pelas operações 
mecânicas necessárias à 
manutenção e reparação dos 
equipamentos das obras onde 
está envolvido, o que envolve 
Detecção e avaliação de 
avarias, Elaboração de or- 
çamentos de reparação, 
Reparação e/ou manutenção e Elaboração dos 
respectivos relatórios, entre muitas outras coisas.
 
O Victor tem 38 anos, é solteiro, e pai da Eva, com 4 anos. 
Tem uma experiência de 4 anos na reparação e 
manutenção de bombas, e de 13 anos como técnico de 
manutenção, em diversas indústrias, trabalhando na KSB 
há 4 anos.

Os hobbies do Victor são “jogar futebol a nível Federado, 
seguindo as pisadas do meu Pai, no Clube Recreativo de 
Tires, fazer patinagem com a minha filha (já fiz corridas 
também a nível Federado), ir ao cinema e sair à noite para 
ouvir musica ao vivo”.

As principais características do Victor são a sua extrema 
simpatia, a sua permanente disponibilidade, a sua elevada 
responsabilidade e o seu grande empenhamento !

Relativamente aos seus gostos o Victor diz “na comida 
gosto de tudo, mas adoro cachupa, especialmente a da 
minha Mãe, e todos os tipos de massa. Na música prefiro 
as românticas, como Roberto Carlos, anos 80 ou 
Brasileiras. Não leio muito, mas gosto de dramas, 
estando actualmente a ler “28 minutos e 7 segundos”, do 
José Alberto Carvalho. Nos filmes gosto de acção, 
drama, terror e policiais, e também aprecio séries deste 
último género, como CSI e Investigação Criminal”.

O trabalho do Victor é fundamental para a satisfação dos 
Clientes, pois só com uma assistência técnica 
empenhada, competente e eficiente, quer na fase de 
avaliação/orçamentação, quer na fase de reparação/ 
manutenção, podemos ter Clientes satisfeitos. 

Sempre que necessitar de alguma informação nas áreas de 
acção do Victor, pode contactá-lo pelo telefone indicado 
no rodapé da capa, pelo telemóvel 911 838 668 ou pelo e-
mail  victor.gomes@ksb.pt.
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KSB aumenta rede de Parceiros Autorizados!

No início de 2015 a KSB investiu numa nova área de 
negócio, a Distribuição, que envolve o fornecimento de 
bombas e válvulas, através de empresas locais 
especializadas - os Distribuidores Autorizados - a utiliza-
dores domésticos, canalizadores, pequenos instaladores, 
pequenas indústrias ou Câmaras 
Municipais.
 

Apesar de nova em Portugal, esta área da 
Distribuição já tem uma longa tradição 
dentro do Grupo KSB, não só porque uma 
das maiores empresas do Grupo – a DP 
Pumps – é especializada nesta área, mas 
também porque diversas outras empresas 
(KSB Alemanha, KSB França, KSB Itália) 
têm uma larga experiência e forte posição 
no mercado da Distribuição dos 
respectivos países.
 

Assim, e aproveitando essa experiência (o Grupo KSB tem 
145 anos de vida !), nestes últimos 2 anos a KSB tem vindo a 
desenvolver a sua rede de Distribuidores Autorizados, que 
neste momento já conta com 16, cobrindo todo o país. Na 
região Norte estão 5 (Hidma, Hidraulicart, Hidroval, Jarro 

e Sloap), na região Centro 7 (AL Estevão, H2Pro, 
Hidrocampo, PH Líquido, STB Global, Tozeron e 
WaterCruz), e na região Sul 4 (Francisco Casavelha, 
Sultubos, Syst-MP e Tecnitema). 
 

As grandes vantagens da rede de Parceiros Autorizados da 
KSB são (1) resposta rápida e competente (a KSB dá-lhes 
formação e apoio técnico), (2) proximidade e tratamento 

personalizado, (3) prazos de entrega 
rápidos (todos têm stock), e (4) produtos 
de elevada qualidade a preços muito 
competitivos !
  

A KSB existe desde 1871 (145 anos !!!) e 
está presente em Portugal desde 1972 (44 
anos !), sendo um dos líderes de 
mercado, quer a nível nacional quer 
mundial, nos segmentos Indústria, 
Ambiente e Energia, bem como cada vez 
mais relevante nos segmentos dos 
Edifícios e da Distribuição. 
   

Caso esteja interessado em obter mais informações sobre a 
nossa rede de Distribuidores Autorizados, agradecemos 
que nos contacte através do telefone 210 112 300,  pelo e-
mail manuel.vareiro@ksb.com ou que consulte o nosso site 
www.ksb.pt.
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Você sabia que...

Peças originais KSB reduzem 85% dos custos! 

Todas as bombas,  
independentemente do 
tipo ou fabricante, têm 
peças de desgaste que é 
necessário substituir 
regularmente, para 
manter um bom nível de 
fiabilidade e eficiência 
energética do equi-
pamento, minimizando 
assim os custos de manutenção.

Exemplos dessas peças são os anéis de desgaste (regulam 
folga entre corpo e impulsor), os rolamentos (com vida 
útil limitada), os empanques (sejam de cordão ou 
mecânico, impedem fugas para o motor ou exterior) ou as 
camisas de protecção do veio, além dos o’rings e juntas de 
vedação do corpo.

Como os factores determinantes no fabrico destas peças 
são “invisíveis” – o material de base, os posteriores 
tratamentos térmicos e o nível de precisão das suas 
medidas – muitos operadores optam por fabricarem eles 
próprios as peças, com custos iniciais mais baixos, e 
pensando que estão a fabricar peças próximas do original.

Produtos & Serviços

....a viscosidade influencia as características 
da bomba ?
 

Apesar de estarmos habituados a pensar 
que apenas a densidade de um fluido 
influencia (sempre que o valor se desvia de 
1 kg/dm3, a densidade da água) a potência 
absorvida ao veio do motor, também a 
viscosidade influencia – ainda mais que a 
densidade - as características hidráulicas da 
bomba seleccionada. 
  

A viscosidade cinemática (expressa em 
2mm /s ou Centistokes [cst]) influência não 

só a potência absorvida ao veio da bomba, 
como o próprio caudal e altura 
manométrica gerados pela bomba. 
 

Quando a viscosidade de um determinado 
fluído está muito acima da viscosidade da 

2água (1 mm /s), toda a curva hidráulica 
(Caudal – Altura manométrica) se altera. E 
as variações (dependendo do valor da 
viscosidade) podem ser bastante 
significativas ! 
 

Vejamos um exemplo: óleo mineral com 
3uma densidade de 0,897 kg/dm  e uma viscosidade 

3cinemática de 500 mm2/s; Q = 122,4 m /h; H = 18 m.c.l.; N 
= 1450 rpm; η = 76% (valor lido na curva para água). 
Daqui resulta que 

 P= (0,897x122,4x18)/(367x0,76) = 7,01 kW (potência se 
desprezar-mos a viscosidade) 
 

Com base em ábacos próprios, podemos 
determinar graficamente de que forma é 
que o valor da viscosidade deste fluido vai 
influenciar a leitura dos valores de caudal, 
altura manométrica e rendimento, para a 
curva da bomba (normalmente traçada 
para água), como no exemplo da figura.
 

Seguindo os passos no ábaco obtemos:   Q

= 0,78,   = 0,83,   = 0,49, de que resulta, H η
 

3Q =   x Q=95,4 m /h, H =  x H=15,0 m 1 Q 1 H

e η  =   x η  = 37,3%1 η
 

e a potência realmente absorvida é de: 
(0,897x95,4x15)/(367x0,373)= 9,4 kW ! 
 

Assim, é fundamental que se considere a 
viscosidade sempre que se pretenda 
seleccionar uma bomba para fluidos em 
que o valor seja superior a 20 mm2/s 
(valor limite de influência) para que não 
existam “surpresas desagradáveis” à 
posteriori, pois, para além de ficarmos 

aquém dos valores de caudal e altura manométrica pre-
tendidos, a potência do motor pode não ser suficiente !
 

Paulo Costa / Resp. Depto. Indústria

No entanto, o que a experiência da maioria dos nossos 
clientes mostra, é que a diferença destes factores 
“invisíveis” nas peças fabricadas pelos operadores reduz 
a vida útil das mesmas em 85% (em média as peças 
originais duram 6 vezes mais que as fabricadas pelos 
operadores), implicando um custo total várias vezes 
superior à poupança do investimento inicial, agravado 
pelos custos de mão de obra, de controlo, energéticos e de 
paragens não programadas, por vezes extremamente 
elevados.

Já há alguns anos que a KSB disponibiliza kits de peças, 
com preços muito competitivos, especialmente se forem 
adquiridos em conjunto com a bomba nova, pois a 
produção simultânea permite reduções significativas nos 
custos de fabrico, que a KSB transfere para os seus 
clientes.

Outras vantagens relevantes das peças de desgaste 
originais são (1) evitar danos e custos noutras peças mais 
importantes e onerosas, (2) a garantia do fabricante, (3) o 
aproveitamento dos desenvolvimentos técnicos, e (4) o 
aconselhamento técnico, fundamental quando ocorrem 
desgastes prematuros ou avarias repetidas.

Caso esteja interessado em obter mais informações sobre 
as nossas peças de reserva, agradecemos que nos contacte 
através do telefone 210 112 300, pelo e-mail 
alexandre.silva@ksb.com ou que consulte o nosso site 
www.ksb.pt. 
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