
BOMBAS 
HÉLICE

PARA EFICIENTE 
DE GRANDES VAZÕES



Sistema em cotovelo fácil de instalar, que permite à bomba
trabalhar com um sifão ou linha de descarga. Este sistema
permite a fácil recuperação das bombas.

Trazendo NOVOS níveis de eficiência 
a uma vasta gama de instalações de
tratamento de águas

Instalação mais simples significa
custo de construção reduzido 

Sejam quais forem as condições a que o usuário

tenha que se adaptar, seja qual for a localização das

instalações de bombeamento, este terá apenas que

satisfazer uma condição fundamental: escolher um

equipamento que acarrete o custo mais baixo, com

referência a todo o ciclo de vida do sistema.

A Flygt, criadora das bombas submersíveis, acaba de

desenvolver uma nova geração de bombas de hélice

de superior qualidade, que proporcionam um nível

de eficiência e de confiabilidade sem paralelo numa

vasta gama de aplicações. Graças ao design

revolucionário da unidade hidráulica, que permite a

auto-limpeza, tais aplicações abrangem atualmente

também o tratamento de sedimentos e de águas

residuais em instalações de tratamento de águas.

Ao manter um elevado nível de eficiência durante

prolongados períodos de funcionamento e em

parceria com a Flygt na concepção dos seus

sistemas, a nova gama de Bombas-P vem contribuir

para uma redução do custo das suas operações de

bombeamento.

As bombas submersíveis
têm custos inferiores.
Mesmo fora de água
A tecnologia submersível oferece ao usário

vantagens imediatas em matéria de custos,

logo na fase de planejamento da estação

de bombagem. Como apenas ficam fora

da água os dispositivos elétricos de

comutação e de controle, a superestrutura

pode, no design, ser omitida, reduzida, ou

feita de um modo mais simples. Este tipo

de bomba pode ser instalada ou retirada

em poucos minutos. Não são necessários

parafusos de fixação.

Padronização de elementos
das estações de bombea-
mento otimizam o seu
sistema
A Flygt padronizou, com o intuito de

reduzir ainda mais os custos, todos os

elementos principais das estações de

bombeamento. Estes podem ser

combinados de diversos modos,

conforme as condições locais específicas.

Os exemplos aqui apresentados ilustram

a flexibilidade do sistema e fornecem

algumas indicações destinadas a otimizar

a configuração das suas instalações de

bomeamento.

A bomba é colocada numa
coluna de aço com um anel
que assenta numa estrutura
de apoio. Apesar dos
materiais em aço serem um
pouco mais caros, os
custos de construção civil
são baixos.

Quando o odor exige um
sistema fechado, este
sistema que pode ser
usado com uma descarga
livre, como na gravura, ou
com uma válvula articu-
lada.

O nível da água à saída da
bomba varia consideravel-
mente, de modo que foram
instaladas válvulas articula-
das. Quando a bomba não
está a funcionando a válvula
fecha-se automaticamente,
evitando que a água
regresse ao poço.

O conceito Instalação

Sistema apropriado para
bombeamento de líquidos
para um túnel, ou sempre
que o nível da água seja
praticamente constante e
dispense dispositivos de
restrição. Requer um núme-
ro mínimo de componentes
de aço; consiste numa co-
luna circular de cimento
com um tubo curto que
serve de base à bomba.
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A solução ótima de bombagem:
de até 5.500 l/s, 87.000 gpm

Quatro modelos da gama de

Bombas-P que apresentam

uma combinação de unidades

motrizes e hidráulicas. As

suas características conjugam-

se de modo a maximizar a

eficiência eletro-hidráulica: foi

possível atingir 80 % de

eficiência, ou mais.

Uma vasta gama de solu-
ções para bombeamento
Os nove modelos da gama de Bombas-P

apresentam uma ampla série de potên-

cias de saída que vão até 477 kW (640

hp). As unidades motrizes podem ser

combinadas com diversas unidades

melhor hidráulicas, possibilitando a

escolha da bomba para determinada

aplicação. 

Exemplos:

■ Água da chuva

■ Água bruta

■ Lodo

■ Controle de fluxo

■ Efluentes industriais

■ Água residual

A escolha da bomba ótima 

ficou ainda mais facilitada 

através do FLYPS, software da 

Flygt destinado a selecionar 

a bomba mais adequada.

Gama de produtos
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Modelo 3127 3140/3152 7051 7061 7081 7101 7121

Valores 50 Hz, 7,5 kW 50 Hz, 11, 15,5 kW 50 Hz, 70-105 kW 50 Hz, 45-160 kW 50 Hz, 55-200 kW 50 Hz, 40-300 kW 50 Hz, 125-460 kW
nominais 60 Hz, 67-104 kW 60 Hz, 52-179 kW 60 Hz, 48-186 kW 60 Hz, 67-265 kW 60 Hz, 231-477 kW

Descarga 600 mm/24" 600 mm/24" 700 mm/28" 800 mm/32" 1000 mm/40" 1200 mm/48" 1400 mm/56"

Gama de curvas para bombas P

Através da combinação de unidades motrizes e hidráulicas, as Bombas-P cobrem uma grande gama de

alturas manométricas da bomba e de fluxos, sendo as ideais em relação a grande número de aplicações.
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Selos mecânicos duplos
A Flygt concebe e produz todos os selos

mecânicos dos eixos, destinadas a uso

específico em bombas submersíveis.

Existem dois conjuntos de juntas mecâ-

nicas do eixo, que trabalham indepen-

dentemente, garantindo segurança

dupla. Nelas é empregado carbeto de

tungsténio resistente a corrosão (WCCR),

o qual oferece excelente força mecânica e

desgaste muito reduzido, graças às suas

acentuadas propriedades deslizantes.

Rolamentos de longa
duração
Os rolamentos de todas as bombas Flygt

foram construídos para, no mínimo,

100.000 horas de vida útil.

Produtos de qualidade signifi-
cam atenção aos detalhes
Da unidade hidráulica até ao motor, dos

selos mecânicos até aos rolamentos,

cada componente que integra as nossas

bombas é produzido ou especificado

pela Flygt e todos eles são fabricados

em conformidade com os mais elevados

padrões de qualidade. O controle sobre

todos os componentes é um requisito

fundamental da filosofia da Flygt e o

fato de existir uma única fonte de

responsabilidade é para o cliente uma

garantia de qualidade e confiança.

Caixa de ligação separada
Isolada do motor, a grande caixa de

ligação foi especialmente dimensio-

nada de modo a permitir fácil acesso.

As ligações foram simplificadas pela

existência de placas de bornes

claramente assinaladas.

Motor de alta resistência
Todos os motores das bombas da

série P são motores de indução de

gaiola, especialmente concebidos e

construídos pela Flygt para uso em

bombas submersíveis. Os enrola-

mentos do estator têm isolamento de

Grau F e estão tabelados para 155° C

(310° F), permitindo até 15 partidas

por hora.

Controle
Foram inseridos sensores térmicos de

proteção nos enrolamentos do

estator para prevenir o sobre-

aquecimento. Existe, opcionalmente,

a possibilidade de se instalar sensores

de vazamento no estator e na câmara

de óleo, juntamente com um

equipamento externo de controle.

Hélice e voluta da bomba
Concebidas para uma

eficiência hidráulica ótima. 

A forma da hélice, curvada

para trás, juntamente com a

existência de um sulco

saliente na voluta da bomba,

reduz o risco de

entupimento.

Entrada do cabo protegida
Sistema vedante próprio e sistema de

redução de esforço reduzem o risco de

dano causado por defeito no

manuseio.

Proteção anti-corrosão
A maioria dos modelos têm que ser

equipados com ânodos de zinco, assim

como o eixo e hélice de aço inoxidável,

para utilização em líquidos corrosivos.

Existe também a possibilidade de

revestimento em epoxi das peças

exteriores.

Aprovação segundo os
padrões internacionais
Todas as bombas são testadas e

homologadas de acordo com normas

que definem os padrões nacionais e

internacionais (IEC 34-1, CSA). Existem

igualmente versões à prova de explosão

homologadas de acordo com as

normas FM (Factory Mutual) e EN

(European Norm).

Depósito de óleo
multifuncional
O compartimento do óleo funciona

como zona intermédia de prevenção

adicional contra a penetração de

líquido. O óleo contido no comparti-

mento é ambientalmente compatível e

tem também por função lubrificar os

selos e dissipar o calor do motor e dos

rolamentos.

Eixo à prova de
defleção
Uma ligeira saliência no eixo

elimina praticamente a sua

defleção. Daí resulta um

aumento significativo da vida

útil dos selos mecânicos e do

rolamento, aliado um funcio-

namento suave e a baixas

vibrações.

O design
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Passagem mais simples para o fluxo
para um maior rendimento
hidráulico

A avançada tecnologia usada na

fabricação das pás de hélice permitiu

ultrapassar a necessidade de um centro

de forma esférica, que é a solução mais

usada. Este foi substituído por um

cone, de grande eficiência hidrodinâ-

mica, que cria uma via quase direita ao

fluxo que atravessa a bomba. Conse-

quentemente, o fluxo passa a ser mais

estável e uniforme; a capacidade da

bomba aumenta e diminui a tendência

de cavitação.

A superior quali-
dade do design da
hélice elimina o 
risco de 
obstrução
Os últimos progressos da tecnologia

industrial e do estudo informático da

dinâmica dos fluidos tornou possível

uma nova geração de bombas de

hélice. O design das pás, curvadas para

trás, aliado a um anel com um sulco

saliente para libertar fragmentos das

pás, previne as obstruções da hélice

sem sacrifício do desempenho

hidráulico.

As palhetas-guia, existentes na

descarga da bomba, foram concebidas

de modo a empurrar os fragmentos

para o bordo exterior das mesmas, de

onde serão expulsas pelo fluxo 

turbulento deliberadamente 

criado. O design das 

palhetas-guia está 

patenteado.

Centro de hélice esférico convencional. A água é

forçada a seguir uma via serpenteada, donde

resultam perdas significativas, quer na hélice,

quer nas palhetas-guia. A configuração do fluxo

é afetada de modo a reduzir a eficiência da

bomba.

Design Flygt de um centro de hélice cónico. Este

encaminha a água a direito e cria condições à

hélice para funcionar mais eficientemente.

Velocidade de distribuição delineada através de iso-curvas, em ambos os designs. O antigo, utilizando

um centro esférico, provoca uma delimitação de camadas, aqui representadas através de iso-curvas

concentradas.

Vista em corte desintegrada da

unidade hidráulica da bomba,

mostrando os seus componentes

importantes, tais como a hélice, as

palhetas-guia e o anel.

O novo anel patenteado apresenta

um sulco saliente. Aliado ao design

da hélice, com pás curvadas para

trás, permite reduzir o risco de

obstrução, mantendo um desem-

penho hidráulico de elevado nível,

durante períodos prolongados de

funcionamento.

Concepção hidráulica

Antigo – design convencional Novo Design Flygt
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Rede de assistência técnica que
abrange o mundo inteiro

Motor especialmente concebido para
funcionar submerso

Não há duas instalações de bombea-

mento nem dois sistemas que sejam

iguais, por isso o nível de manutenção e

de apoio técnico que o usuário exige

dos serviços de assistência técnica varia

de acordo com as situações particulares.

Na Flygt, o cliente pode escolher, entre

diversos pacotes, o tipo de apoio técnico

que justamente serve as suas

necessidades.

A assistência e a manutenção do equi-

pamento são fatores fundamentais em

qualquer processo técnico-profissional. A

Flygt oferece uma rede de serviços de

assistência técnica que abrange todo o

mundo, existindo sempre um centro de

serviços perto do local onde se encontra.

Desde o simples fornecimento de

bombas, apresentadas de acordo com as

especificações do cliente, até uma

assistência completa envolvendo o

planejamento de sistemas, design,

construção, implementação, operação e

manutenção, o conceito de assistência

Proteção contra o calor
Os motores Flygt são isolados de

acordo com o Grau F (155° C, 310° F) e

apresentam largas margens de segu-

rança, oferecendo proteção adicional

em condições anormais de

funcionamento.

A distribuição de perdas é de uma

importância essencial em motores

completamente fechados. Os motores

Flygt estão concebidos para que as

perdas ocorram na unidade do estator,

permitindo que o calor seja transferido

de modo eficiente para o líquido

circundante.

O motor Assistência técnica

total da Flygt garante que o cliente seja

servido de acordo com as suas necessidades

e com base nos seus pressupostos

particulares.

Garantia de existência de
peças sobresselentes durante
15 a 20 anos
Garantimos a disponibilidade de peças

sobresselentes durante 

15 anos após um 

modelo deixar de ser 

fabricado e 20 anos 

para bombas maiores. 

Esta é apenas uma 

das formas, entre 

outras, de a Flygt garantir 

as suas obrigações a 

longo prazo em 

relação aos clientes.

Segurança operacional
A existência de termo-sensores

inseridos nas bobinas finais de cada

fase, garante uma segurança opera-

cional adicional. Além disso, os moto-

res podem tolerar desvios de voltagem

de +⁄– 10 %.
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Em vez de usarmos motores padroni-

zados, previamente existentes no

mercado, fabricamos as nossas próprias

unidades motrizes, cada umas delas

concebida com vista a um funciona-

mento seguro e confiável, em

utilizações submersíveis. Como são

concebidos por nós, os motores são

construídos com largas margens de

segurança, com vista à uma longa vida

útil e sem problemas que exijam

assistência técnica.

Proteção contra a umidade
Começamos por empregar nos enrola-

mentos um fio para uso magnético

Classe H de alto-grau. O fio é enver-

nizado conferindo, portanto, um

reforço mecânico aos enrolamentos. O

enrolamento do estator é depois

ipregnado com uma resina isenta de

dissolventes e ambientalmente

compatível.

Este tipo de impregnação assegura que

o isolamento não apresente bolsas de

ar, condição prévia e essencial com

vista a um funcionamento seguro de

motores de velocidade variável. Existe

também a possibilidade de reforço do

isolamento do estator para aplicações

com requisitos especiais.



A bomba submersível –
fornecida pelos próprios
inventores

Produzimos e introduzimos submersíveis no mercado desde que

apresentámos a primeira bomba submersível do mundo, em 1948.

Hoje, o conceito de submersível é universalmente aceito e igualmente

usado em agitadores e em geradores de hidroturbina. Mais de 2

milhões de submersíveis Flygt estão funcionando em águas resíduais,

na construção civil, na indústria, em minas, em explorações aquícolas

e agrícolas.

Na qualidade de pioneiros de novas tecnologias no tratamento de

líquidos e no desenvolvimento de novos submersíveis, a nossa ideia

básica mantém-se a mesma: oferecer a solução mais fiável e a mais

economica a longo prazo.

A Flygt é lider mundial na produção de bombas submersíveis de

agitadores, e conceito para manuseio de efluentes líquidos. 

A empresa está representada em mais de 130 países.
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