
Flygt 5100/5150
BomBas suBmersíveis para lamas - a ForÇa Na Qual voCÊ poDe CoNFiar
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Quando a bombagem é difícil, 
pode confiar nas bombas 
submersíveis Flygt

A remoção de lamas abrasivas, uma operação 
essencial em muitas indústrias, é muito exigente 
para as bombas de lamas. Concebidas para resolver 
os problemas específicos de bombear lamas de alta 
densidade, a 5100/5150, a última geração de bom-
bas submersíveis de lamas da FLYGT, é uma solução 
eficiente em termos de custos e de fiabilidade com-
provada. 

Remover lamas abrasivas é uma tarefa difícil mesmo para 
uma bomba construida para bombear lamas. As peças tem 
elevado desgaste e os custos de manutenção e reparação 
são elevados. Em muitos casos, as avarias frequentes das 
bombas aumentam os custos de produção decorrentes de 
inactividade. Além disso, a acumulação excessiva de sedi-
mentos numa fossa custa tempo e dinheiro a remover.

A FLYGT, o maior fornecedor mundial de bombas e mistura-
dores submersíveis, concentrou-se ao longo dos anos na 
resolução destes problemas, desenvolvendo bombas para 
lamas que podem resistir às aplicações mais difíceis.

Porquê bombas submersíveis?
As bombas submersíveis para lamas Flygt oferecem muitas 
vantagens em relação às bombas montadas em seco. Por 
operar directamente na lama, a bomba submersível não 
necessita de estrutura de apoio. Assim, ocupa menos espaço 
e os custos de instalação são reduzidos. 

Depois de instalada, a bomba requere pouca supervisão. 
Como não existem ligações mecânicas longas ou expostas 
entre o motor e a voluta, é necessária menos manutenção e 
os custos operacionais são muito mais baixos. Uma bomba 
submersível é, por definição, completamente à prova de 
inundação. Além disso, depois de submersa, é virtualmente 
silenciosa. 

As bombas submersíveis de lamas são muitas vezes escolhi-
das para substituir bombas montadas a seco, que são menos 
resistentes ao desgaste e tem elevado custo de manutenção. 
Em instalações deste tipo, as bombas de lamas Flygt deram 
provas de ser uma alternativa fiável, oferecendo operação 
continua e com baixos custos de manutenção.

Enfrentar os trabalhos mais difíceis
As bombas de lamas 5100/5150 são uma solução fiável e efi-
ciente em termos de custos para lidar com as lamas mais 
abrasivas num vasto conjunto de ambientes industriais difí-
ceis, como a exploração e processamento de minérios, pro-
dução de energia, siderurgias e muitos outros sectores.
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A bomba submersível para lamas 
abrasivas Flygt para o seu trabalho 
específico está aqui
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Modelo Potência nominal Descarga Ø Passagem de   
   sólidos Ø

5100 50Hz, 7,5-45 kW 100 mm/4” 40 mm/1,6”
 60Hz, 12-70 Hp
  
 

5150 50Hz, 22-70 kW 150 mm/6” 50 mm/2,0”
 60Hz, 35-105 Hp
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Curvas de desempenho 5100/5150

As bombas 5100/5150 estão disponíveis numa gama alargada 
de potências dos seus motores. Os motores e as diversas volu-
tas são combinados para oferecer a solução ideal para cada 
necessidade específica. O resultado é a bombagem de forma 
eficaz de lamas de alta densidade e uma solução de bomba-
gem mais eficiente em termos de custos.

60 Hz
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Projectada para ser rentável

Custos globais de bombagem de lamas  
mais baixos devido à refrigeração interna 
Um sistema de refrigeração interna opcional signifi-
ca que a bomba não necessita de estar sempre sub-
mersa. A bomba continua a bombear até níveis bai-
xos das lamas, o que ajuda a evitar a acumulação de 
sedimentos na fossa.

O sistema de aviso antecipado  
protege o seu orçamento
Uma câmara de inspecção entre a unidade de sela-
gem e os rolamentos tem um sensor integrado para 
a detecção antecipada de presença de liquido. Isto 
reduz o risco de danos internos e aumenta a fiabili-
dade operacional.

Projectada para ter baixos custos 
durante a sua vida útil
O desenho estreito e robusto faz com 
que as bombas 5100/5150 sejam fáceis 
de instalar e operar, o que reduz o inves-
timento e os custos de manutenção.

Fiabilidade e longa vida garantida  
com materiais resistentes ao desgaste 
Todas as peças de desgaste na série 
5100/5150 são de crómio de elevada 
qualidade, o que é essencial para uma 
bomba de lamas dedicada. O impulsor é 
endurecido para obter a máxima resistên-
cia ao desgaste. Isto garante uma opera-
ção fiável com as lamas mais abrasivas e 
uma vida útil longa.

Vasta gama de motores garante a solu-
ção ideal para cada trabalho
As bombas 5100/5150 são equipadas 
com os eficientes motores de Classe H, 
como standard, com sensores incorpora-
dos para detecção de altas temperaturas 
e verificação de estanquecidade. Como o 
motor submersível consegue lidar com 
15 arranques por hora, pode operar 
numa fossa mais pequena, o que significa 
uma instalação mais flexível.

Os impulsores com canal de abertura larga 
processam sólidos de vários tamanhos
Os impulsores com canal de abertura larga garan-
tem uma bombagem eficiente, mesmo que aglome-
rados de partículas ou grandes pedaços de matéria 
estranha passem pela bomba.

Elevada resistência ao desgaste, máxima  
eficiência hidráulica
A forma da turbina com um desenho mais inclinado 
para trás das pás do que numa turbina convencional, 
garante um fluxo mais homogéneo. Isto minimiza a 
separação de sólidos do fluido de transporte, o que 
resulta em taxas de desgaste extremamente baixas e 
numa eficiência hidráulica sustentável. 
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A 

junta Plug-inTM facilita a substituição
O sistema de empanque Plug-inTM 
permite um encaixe perfeito e uma 
substituição mais rápida e mais sim-
ples. A sua concepção contribui tam-
bém para a proteção das superfícies 
da junta de contaminantes durante a 
desmontagem e montagem.

Spin-OutTM 
- protecção da 
junta para pro-
longar a vida 
útil da junta e 
aumentar a fia-
bilidade 
Spin-out™ é um 

sistema patenteado que protege o 
empanque externo expulsando as 

partículas abrasivas da câmara de 
selagem. Isto prolonga a vida 

útil do empanque exterior 
e aumenta a fiabilidade.  

Protecção adicional  
do empanque
A parte posterior do 

impulsor é provida de 
ressaltos que promovem 

um fluxo radial, expelindo 
as particulas abrasivas para 

fora da área de selagem. Também 
existe uma zona de isolamento gera-
da por pressão. Em conjunto, estas 
funcionalidades proporcionam pro-
tecção adicional para os empanques 
reduzindo a pressão na área do 
empanque mecânico.

Agitador para lamas mais grossas
Ao bombear lamas mais grossas, 
como areia, um agitador montado no 
veio da bomba ajuda a evitar a acu-
mulação de sólidos no fundo do 
depósito ou poço. 
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A flexibilidade que corresponde à 
sua necessidade de bombagem

A esta tecnologia damos o nome 
de Clean Sump
Agitador para lamas mais grossas
Ao bombear lamas mais grossas, como areia, um agitador mon-
tado no veio da bomba assegura a máxima agitação de particu-
las depositadas. Isto torna-as mais fáceis de transportar e 
garante uma fossa limpa. 

Misturador de montagem lateral  
para os trabalhos realmente complicados
Para fossas maiores com partículas muito grossas ou pesadas e/
ou a necessidade de uma lama homogénea, está disponível um 
misturador de montagem lateral. Isto funciona em combinação 
com o agitador para as tarefas mais complicadas em que só o 
agitador não consegue evitar a acumulação de sedimentos.

A refrigeração interna reduz  
a acumulação de sedimentos
Um sistema de refrigeração interna opcional significa que a 
bomba pode continuar a bombear até níveis 
baixos de lama. Isto também ajuda a evitar a acumulação de 
sedimentos na fossa. 

Deixe-nos aconselhá-lo na selecção da bomba
Temos ferramentas de selecção avançadas, instalações de teste 
e laboratórios de materiais para ajudar a escolher a bomba de 
lamas correcta para cada trabalho específico. Os nossos espe-
cialistas em engenharia de sistemas têm muita experiência na 
concepção de sistemas e na selecção de bombas. 

Também prestamos recomendações e assistência relativamente 
ao desenho da fossa e à necessidade de um agitador em fos-
sas mais pequenos ou de um misturador dedicado em fossas 
maiores.

O objectivo é uma fossa mais limpa no final do ciclo de bomba-
gem e custos globais com o tratamento das lamas mais baixos.

Portátil e fácil de instalar
A solução ideal para a maioria das aplicações
Normalizadas para instalação submersível e portátil, as bombas 
de lamas 5100/5150 são versáteis e fáceis de instalar. Cada 
bomba é fornecida com um suporte incorporado e é autóno-
ma, sem necessitar de qualquer estrutura de suporte adicional. 
A flange e acoplamento Victaulic® permitem uma ligação rápi-
da e fácil a uma vasta gama de ligações comuns.

Agitador para lamas mais grossas.

Misturador de montagem lateral para os 
trabalhos realmente complicados.

Refrigeração interna para bombear  
até aos níveis baixos.
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A sua rede de assistência local – em todo o 
mundo
O nível de manutenção e suporte que necessita do 
seu parceiro de assistência local é diferente confor-
me a sua situação. Com a Xylem, pode escolher o 
tipo de pacote de suporte que vai exactamente ao 
encontro das suas necessidades.

Desde simplesmente fornecer bombas de lamas 
conforme as suas especificações até a assistência 
completa para o planeamento, desenho, constru-
ção, implementação ou manutenção do sistema: A 
nossa oferta de assistência total significa que 
obtém a assistência de que necessita, nas suas 
condições.

Serviço e 
manutenção

Disponibilidade de peças sobresse-
lentes de 15 anos
Garantimos a disponibilidade das peças 
sobresselentes durante 15 anos após a para-
gem de produção de um modelo de 
bomba. Esta é apenas uma das formas da 
Xylem respeitar o compromisso a longo 
prazo com os clientes. 
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1) O tecido nas plantas que transporta a água a partir das raízes; 
2) Uma empresa global líder em tecnologia de água.  
 
Somos 12.000 pessoas unidas em torno de um propósito comum: criar soluções 
inovadoras para satisfazer as necessidades de água mundiais. Desenvolver novas 
tecnologias que melhorarão o modo como a água é utilizada, conservada e reutilizada 
no futuro, e o centro do nosso trabalho. Movemos, tratamos, analisamos, e devolvemos 
água ao meio ambiente e ajudamos as pessoas a usar a água de modo eficiente, nas 
residências, nos edifícios, na industria e na agricultura. Em mais de 150 países, mantemos 
um relacionamento forte e duradouro com os clientes, que nos conhecem pela nossa 
combinação poderosa de marcas de produtos líderes e de conhecimento das aplicações, 
suportados por um legado de inovação.

Para mais informações sobre como a Xylem o pode ajudar, vá a xyleminc.com ou a 
xylemportugal.com

Xylem Water Solutions Portugal – Norte
Praceta da Castanheira, 38
4475-019 Barca – Maia
Tel. +351 229 478 550
Fax +351 229 478 570

Xylem Water Solutions Portugal – Sul
EN 10 km 131 – Parque Tejo – Bloco D
2625-445 Forte da Casa – Lisboa
Tel: +351 210 990 929
Fax: +351 210 990 930

www.xylemportugal.com
info.pt@xyleminc.com


