
  

 

 
 
 
 
 

A solução mais  

eficiente para  

Centrífugas de alta performance  
 

 
 
 

Centrífugas Espessadoras Série THK 

Centrífuga tipo Decanter 2 e 3 fases  
Espessamento de lodos utilizando forças centrífugas são processos normais que  

espessamento  
podem ser aplicados para aumentar a concentração de lodos biológicos para  
processamentos posteriores. Durante a operação, os lodos são constantemente  
alimentados na máquina. A parte móvel dispõe de uma rosca helicoidal, que  

de lodos  
empurra a parte sólida dos lodos para uma extremidade da máquina, enquanto  
a parte líquida é direcionada para a direção oposta.Uma inovação patenteada  
da Centrisys,Tecnologia de Assistência Hidráulica, descarrega os lodos espessados  

ativados  
de maneira mais eficiente com redução de custos. O nosso processo de  
espessamento por centrifugação fornece o melhor aproveitamento de área de 

instalação para redução do volume dos lodos enquanto aumenta a capacidade de 

digestão.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICAÇÕES  

Sob condições normais não há necessidade de polímeros.  

Altas capacidades alcançadas com:  

n Tecnologia de Assistência Hidráulica patenteada  

n Carcaça alongada sem rampa cônica aumenta o comprimento de clarificação  

n Profundidade de deposição com maior volume  

n Técnicas de projeto específicas da Centrisys  

n Menor e mais eficiente área de implantação para uma dada vazão comparando-se  

com outros equipamentos, gerando a maior taxa relativa de vazão por área de  

implantação. 
 

 
Sistema completamente fechado garantindo:  
n Exposição mínima dos operadores a líquidos ou vapores de processo  

n Eliminação de aerossóis e vapores de processo  

n Possibilidade de eliminação dos sistemas de exaustão na área de implantação  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIOS  
n Expectativa de retorno em cerca de dois anos e meio de  

operação em função da não utilização de polímeros  

n Redução de custos operacionais e de manutenção  

n Operação simples e automática necessitando atenção  

mínima dos operadores  

n Redução de 50% de energia  

comparado com centrífugas desaguadoras normais  

n Custos de implantação reduzidos em 35 a 50%  

(gastos por volume espessado)  



 

 
Estoque completo de peças sobressalentes  
 

 
 
FÁBRICA DA CENTRISYS  
Kenosha Wisconsin -  EUA  
Mais de 25 anos em fabricação e serviços  
Certificação ISO 9001 - 2008 

Montagem em Skid ou Trailer  

 

CENTRISYS CENTRÍFUGAS 

LTDA. 

Av. Moema, 728 – Conj. 26 

04077-911 – SÃO PAULO  

BRASIL 

Tel.:     +55 (11) 2385-9030  

Tel/Fax: +55 (11) 2385-9027 

info-brazil@centrisys.us 

www.centrisys.com 
 

 

 
Suporte e Serviços com qualidade  

 
 
CARACTERÍSTICAS  

n Partes em aço inoxidável e aço 

inoxidável Duplex  

n Projeto para alta performance  

n Facilidade de operação e manutenção  

n Sistema de controle Viscotherm totalmente  
automático  

n Baixo nível de vibração  

n Maior torque operacional e menor potência  
instalada  

n Instalação compacta  

n Adensamento ou Desaguamento na mesma  
máquina  

 

 
Instalação customizada. Tratamento de efluentes  
 
 
ÁREAS DE APLICAÇÃO  

n Tratamentos municipais de água e efluentes  

n Produção de Alimentos e Bebidas n 

Processos de Indústrias Químicas  

n Petroquímica - exploração e refinaria  

n Mineração  

n Soluções ambientais - lagoas de secagem  

n Gorduras e Óleos - processamento frigorífico de  
aves, peixes e bovinos  

n Bio - Combustíveis: Etanol, biodiesel e óleos vegetai  

mailto:info-brazil@centrisys.us


Centrífugas Espessadoras  

Série THK  
 

 

 
 
 
 
DISPONÍVEL NOS MODELOS THK-18 A THK-30  
 

 
Capacidade de Alimentação  20 - 220 m³/h  
 
Peso  2,920 - 13,600 kg  
 
Potência instalada  20 - 220 kw  
 
Sistema Automático de lubrificação  Sim  
 

 

 
Alimentação  
 

 
APLICAÇÕES TÍPICAS  
 
n Lodos primários  

n Lodos ativados secundários 

n Lodos de valos de oxidação  

n Lodos digeridos  

 

 

 
Clarificado  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
 

n Uma centrífuga espessadora modelo THK  
CS 18-3 substitui dois sistemas de flotação por ar 

dissolvido ( DAF ) de 450 m2 de área.  

n Não tem necessidade de utilização de polímeros  

n Vazões até 220 m3/hora, com sólidos  

n Lodos de biorreatores com membranas  
n Lodos diluídos de celulose e papel antes do  

desaguamento  
n Concentração de lodos de processamento de  

alimentos  
n Concentração de fermentos e leveduras  

concentrados entre 4 e 8% sem utilização de 
polímero, e retenção acima de 92 % no líquido 

clarificado  

n Consumo de energia de 0,0023 HP por m3/hora:  
para uma vazão de lodo de 45 m3/hora pode-se  
utilizar uma potência média de 40 HP  



CONCEITO DE CENTRÍFUGA  
 

A Centrífuga tipo Decanter é um  
dispositivo cilíndrico que gira em altas 

rotações para gerar forças centrífugas. 

Estas forças agem sobre materiais que  
são alimentados na centrífuga e  

aceleram sua separação para  

depositar concentricamente em 

diferentes níveis no dispositivo 

giratório dependendo de suas  

diferentes densidades. O material com  
maior densidade (os sólidos) vai se 

alojar na parede interna da carcaça  

giratória enquanto a parte mais leve da  
suspensão (os líquidos) permanece no 

centro do dispositivo rotativo. A rosca  
transportadora, que gira numa  

velocidade ligeiramente diferente,  

direciona o material depositado para a 

rampa na parte cônica da máquina até  

os pontos de descarga. Durante este 

processo os sólidos são compactados 

e desaguados pelas forças 

centrífugas e descarregados por estes 

pontos.  
A fase líquida é liberada e é  

direcionada para o lado oposto, onde é  
direcionada para os vertedores 

ajustáveis.  
 

 
 
 

Not just spin. Revolution!  
 

 

 
 
 
 

 

Centrífugas de duas fases  

 

 
 

As centrífugas CENTRISYS de duas fases são projetadas para atender as mais 

exigentes expectativas dos clientes. Baseado nos princípios de separação por 

centrifugação, CENTRISYS desenvolveu novos métodos para obter maiores níveis de 

performance. A câmara de alimentação foi desenvolvida para reduzir a turbulência e 

consequentemente a redução de desgaste.  

A rosca transportadora foi desenvolvida para incrementar a concentração dos sólidos resultando 

em maiores taxas de fluxo. Altas vazões com desgaste e consumo de energia menores resultam 

em menores custos operacionais e de manutenção.  

 

 
 
 

Centrífugas de três fases  
 

 
CENTRISYS também disponibiliza centrífugas de três fases para aplicações onde a suspensão 

de alimentação contém dois líquidos recuperáveis de densidades diferentes e um tipo de fase 

sólida a ser desaguada (por exemplo água, óleo e sólidos). Como nas centrífugas de duas 

fases, todos os desenvolvimentos foram integrados neste projeto para elevar a performance 

geral e sua operação.  
Isto garante que a centrífuga CENTRISYS de três fases, não só produz a melhor qualidade na 

separação dos dois líquidos e o sólido, mas também fornece a maior confiabilidade entre todas as 

centrífugas do mercado. 

 

 
 

DADOS BÁSICOS DAS CENTRÍFUGAS 

 

 

   

 
 

 
MODELO 

 

CS10-4 CS14-4 CS14-4 HC CS18-4 CS18-4 HC CS21-4 CS21-4 HC CS26-4 CS30-4 

 
VAZÃO (m3/h) 

 

1 - 8 5 - 14 6 - 17 11 - 23 17 - 29 23 - 40 34 - 51 34 - 73 68 - 159 

 

FORÇA G 
 

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

 

POTÊNCIA TOTAL 
(HP) 

20 40 40 50 60 75 90 165 275 


