
SÉRIE HNS 
O mais avançado sistema  
modular de bomba submersível
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HEVVY PUMPS:
A evolução da Toyo Pumps. Um lugar onde a tradição 
se encontra com a imaginação, trazendo o melhor dos 
dois mundos.
Na Hevvy Pumps, criamos uma linha de produtos que incorpora os valores de 
imaginação e melhoria contínua.

A empresa evoluiu ao longo dos nossos 35 anos de história como Toyo Pumps. Foram 
os clientes que ajudaram a moldar nossa empresa. Desenvolvemos a linha de produtos 
da Hevvy Pumps para os nossos clientes após anos ouvindo suas necessidades, sonhos e 
excelentes feedbacks de forma contínua. Nós ouvimos e respondemos com a criação de 
uma linha de bombas que não se satisfaz apenas com os méritos passados.

A Hevvy ultrapassa os limites de design para impulsionar o futuro e desafiar a indústria 
a ser mais confiável, eficiente e responsável perante os seus clientes e o meio ambiente. 
É um novo futuro muito promissor, em que a "tradição" e a "imaginação" se encontram 
para trazer o melhor dos dois mundos. Com a Hevvy e suas novas linhas de produtos, 
estamos prontos para causar um verdadeiro impacto a nível mundial.

Mas não se enganem. O nome Toyo serviu bem o seu propósito. A Toyo é uma 
tecnologia mais antiga e comprovada, desenvolvida há anos. Na Hevvy iremos dar 
continuidade a nossa tecnologia comprovada e incorporá-la aos nossos novos designs a 
fim de aprimorar e criar melhores produtos.
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VANTAGENS DA HEVVY
A Hevvy representa um nicho no mercado de manuseio 
de sólidos, com um conhecimento superior das 
aplicações em relação aos demais. 
Este conhecimento traz as seguintes vantagens:

n    Buscamos uma verdadeira parceria com nossos clientes, e nos consideramos uma 
extensão de suas operações.

n   Não tentamos oferecer tudo para todos. Portanto, não temos uma variedade 
desfocada de linhas de produtos como a maioria de nossos concorrentes no mercado.  
Como resultado, somos capazes de avançar mais rapidamente e nos adaptar através 
da tecnologia.

n   Percebemos que com apenas cinco pontos de eficiência, nossos clientes podem 
efetivamente economizar milhares de dólares por ano em custos de eletricidade.

n   Também percebemos que ao não basear nosso modelo de negócios em sobreviver 
das receitas de peças de reposição, podemos investir no projeto de bombas que 
realmente resistem ao tempo, oferecendo assim um menor custo total de propriedade 
aos nossos clientes.

Usamos o nome Hevvy porque essa palavra resume bem quem somos e as indústrias 
que servimos.

As bombas da Hevvy são concebidas internamente pelos nossos engenheiros e 
desenvolvidas na América do Norte, usando nossa própria força de trabalho local e 
nosso próprio know-how.

Hevvy é o nome da nossa empresa. Isto significa que não somos peso-leve.
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Introdução às bombas HNS
A Hevvy Pumps, a evolução global da Toyo Pumps, introduz a série modular de bombas 
submersíveis HNS para serviços pesados, disponíveis em 10 hp - 800 hp. A série HNS 
está redefinindo o mercado de bombas submersíveis ao solucionar uma das causas mais 
frequentes desse tipo de bomba: a falha na vedação mecânica.

A Hevvy oferece a única solução de vedação pressurizada totalmente integrada do mercado. 
Graças à combinação de sua tecnologia patenteada de pressão positiva e vedações de 
mistura personalizadas da Hevvy, as bombas submersíveis HNS duram mais tempo e podem 
bombear misturas mais agressivas do que qualquer outra bomba submersível. As bombas 
HNS oferecem uma flexibilidade inigualável com seleção modular de parte úmida, 
vedação, motor e acessórios da bomba para melhor atender à aplicação.

Plenum54™   
 Sistema de pressão positiva
A entrada do revolucionário Plenum54™ no mundo 
de submersíveis. O sistema patenteado de vedação 
pressurizada de misturas da Hevvy combina um sistema 
de pressurização autogerador interno com a variedade de 
vedações de misturas da Hevvy A combinação cria uma 
pressão interna de retorno de óleo na área da vedação 
que, em profundidades típicas de submersão, produz uma 
pressão interna na câmara de vedação maior do que a 
pressão de entrada da mistura, garantindo a melhor vida 
útil para a vedação.

" É como um sistema interno de vedação de eixo 
API Plano 54 para uma bomba submersível".

O nosso mais avançado sistema 
modular de bomba submersível.

plenum substantivo \’ple-n

e

m, ‘ple’n
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m\

Volume fechado de ar, gás ou líquido com pressão 
maior do que a pressão em torno do recipiente.
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Parte úmida E
A parte úmida HNS-E tem um impulsor de vórtice totalmente embutido 
que permite uma passagem desobstruída. Este design permite a 
passagem de sólidos com o mesmo diâmetro da descarga sem o 
perigo de entupimento. A parte úmida HNS-E conta com as mais altas 
eficiências disponíveis para impulsores embutidos devido à exclusiva 
caixa espiral axial. Até 40% de materiais fibrosos sólidos também 
podem ser manuseados sem dificuldade devido ao fluxo natural do 
fluido através da caixa da bomba e o fato de que o fluxo é praticamente 
isolado a partir do impulsor (apenas 15% do líquido bombeado entra 
em contato com o impulsor). Esta bomba é idealmente adequada para 
aplicações de baixo cisalhamento.

Parte úmida S
A nova parte úmida HNS-S é uma bomba de manuseio de sólidos 
de alta eficiência para serviços médios e até 60% de sólidos em peso. 
A parte úmida possui um design elíptico especial para a folga entre 
o impulsor e a voluta da bomba, palhetas traseiras curvadas de alta 
eficiência e uma placa de desgaste frontal ajustável.

Parte úmida D
A parte úmida HNS-D é projetada especificamente para coletar e 
transportar sólidos abrasivos com a menor quantidade possível de água. 
A parte úmida possui um impulsor fechado robusto com grandes folgas 
internas para uma capacidade superior de manuseio de sólidos de até 
70% em peso.

Parte úmida B
A parte úmida HNS-B é resistente ao desgaste e projetada para serviços 
pesados. Disponibilizada por padrão em alto cromo e CD4MCu, embora 
muitas outras metalurgias estejam disponíveis. A parte úmida possui um 
impulsor de alta eficiência e palhetas estabilizadoras de fluxo no lado da 
sucção para aumentar a eficiência e reduzir a turbulência e o desgaste 
resultante do impulsor. A parte úmida pode alcançar cabeças de até 150 
m (500 pés) e transportar misturas pesadas, com até 70% de sólidos.

D

B

E

S
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Qual é a melhor vedação mecânica para a sua aplicação?

SD – Vedação mecânica para serviços intensos
A Hevvy apresenta a vedação padrão SD de dupla atuação em disposição oposta, ideal para as necessidades de 
vedações resistentes das indústrias. Esta é a solução de vedação "padrão" mais resistente do mercado. 

n Dupla atuação, disposição oposta.
n   Faces de vedação de carboneto de silício sinterizado impregnadas com grafite.
n   Faces de vedação encolhidas e embutidas – as vedações são menos propensas a rachaduras.
n   Pinos antirrotação para impedir a rotação dos assentos de vedação.
n   Abertura externa alargada sob o assento de vedação estacionário – as vedações são menos propensas a pender.
n   Equilíbrio duplo nas faces de vedação. O aumento da pressão de submersão não abre as faces de vedação.

Pinos antirrotação

Unidade do 
pino de arrasto

Faces de vedação SiC-SiC da 
vedação secundária

Vedação 
com ressalto

Design da vedação 
mecânica dupla  
SD ou XD

A área traseira do impulsor 
está aberta para o reservatório, 
permitindo a passagem da 
mistura para o reservatório 
sem a pressurização da 
vedação mecânica.

Luva do eixo

Mola de compressão,  
Vedação secundária

Mola de compressão, 
Vedação primária

Faces de vedação SiC-SiC da 
vedação primária

Óleo pressurizado entre as vedações 
primária e secundária

Pinos antirrotação



XD – Vedação mecânica para serviços extremos
A Hevvy apresenta a vedação XD de dupla atuação com disposição em tandem, ideal para serviços 
pesados  ou extremamente pesados  das indústrias. Esta é a vedação mecânica mais robusta já 
projetada para uma bomba submersível.

n Dupla atuação, disposição em tandem.
n   Faces de vedação de carboneto de tungstênio. Menos propensa a rachaduras, com melhorias na 

resistência ao impacto.
n   Sem luva de eixo – os grampos do impulsor são vedados diretamente no eixo. Nenhuma medição 

necessária.
n   Pinos antirrotação para impedir a rotação dos assentos de vedação.
n   Equilíbrio duplo nas faces de vedação. O aumento da pressão de  

submersão não abre as faces de vedação.
n   Geometria para abertura suave na face de vedação  

inferior. Sólidos não ficam presos na vedação.

Molas de tensão na vedação secundária

Faces de vedação TC-TC da vedação 
secundária

Relação de 
rigidez do eixo 
< 1

Óleo pressurizado 
de barreira

Defletor

Óleo pressurizado 
entre as vedações 

primária e secundária

Faces de vedação TC-TC da vedação primária

Ressalto patenteado = 
O-Ring

Mola de compressão extremamente 
robusta

Insertos especiais de borracha para amortecimento

Geometria para abertura suave na vedação 
primária

A vedação XD é a vedação 
mecânica mais robusta já projetada 
para uma bomba submersível!
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A força motriz ...

Novo design de motor HNS
Além de projetar o novo sistema de pressurização interna e as novas 
vedações mecânicas de misturas, também projetamos um novo motor, 
concebido para as mais difíceis aplicações de misturas. Com centenas 
de motores em estoque, podemos ajudar você a escolher o motor 
certo para sua aplicação.

n Fator de serviço: 1,15 ou 1,35
n 10 hp – 800 hp
n 4, 6 ou 8 motores de polos
n  Isolamento classe H
n   Disponível com operação a seco estendida (2 a 8 horas com carga 

total antes do acionamento do sensor de temperatura)  
n   Vida útil do rolamento L10 acima de 100.000 horas
n   Relação de rigidez do eixo < 1

Refrigeração da malha fechada 
com operação a seco
O sistema de pressurização interna Plenum54 
™ também é o foco do design de operação a 
seco contínua opcional da Hevvy. O sistema de 
pressurização transporta os óleos através de um 
trocador de calor especialmente integrado para 
assegurar uma operação a seco contínua de 60 a  
120 °C (140 a 248 °F) em plena carga.

Trocador de calor de alumínio 
de classe aeroespacial por suas 
propriedades superiores de 
transferência de calor. Materiais 
alternativos podem ser usados quando 
houver problemas de ataque químico.

Cobertura opcional 
disponível para proteção 
adicional do sistema de 
refrigeração do motor.
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Agitador

Picador

Carcaça da Toyo/Hevvy
Após 26 semanas

Carcaça do concorrente
Após 3 semanas

Anel de jato

Complementos de bomba disponíveis
Agitador
O agitador patenteado da Toyo elimina sólidos que se acumulam no fundo 
do reservatório. Ele pode reduzir significativamente os custos de manutenção 
relacionados ao descobrimento de reservatórios e o tempo de inatividade 
decorrente de sólidos que se acumulam e impedem a sucção. A lâmina patenteada 
do agitador Toyo atinge uma eficiência superior na mistura do material.

Picador
Lâminas resistentes, localizadas na frente da sução da bomba, agitam, picam, cortam 
e trituram os sólidos – como rolos de metal, plásticos, madeiras, trapos e sacos – 
antes da entrada no impulsor. O "picador" elimina o tempo de inatividade da bomba 
e do sistema, impedindo a obstrução dos tubos e condutas de sucção da bomba.

Anel de jato
Quando o material a ser bombeado não consegue fluir livremente e o agitador não 
é capaz de colocar os sólidos em suspensão, uma possibilidade é adicionar um anel 
de jato. O anel de jato fornece água de alta pressão através de bocais para soltar os 
sólidos compactados e pesados   e, assim, permitir a fluidez de misturas densas de 
sólidos na entrada da bomba.  

No campo:
As novas tecnologias da Hevvy estão pressionando 
a concorrência...
"Esta é uma das aplicações mais abrasivas que já vi em uma 
aplicação de processo (bombeamento de 65% de sólidos). A 
bomba funcionou completamente seca e com carga em vários 
momentos durante o teste". 

– Engenharia confiável para locais de mineração

A bomba do concorrente durava 3 semanas e a nova bomba 
HNS durou 26 semanas. O motor e a vedação HNS não ficaram 
danificados depois de 26 semanas – somente o impulsor precisou 
ser substituído.

Capacidade de mudança e atualização através da 
modularidade
A sua aplicação mudou? Você deseja utilizar a bomba para outra finalidade? Isso não 
é um problema para a bomba HNS. Com designs modulares, a Hevvy pode equipar 
sua bomba atual e adicionar uma opção originalmente não disponível, ou ainda 
mudar o motor, a vedação ou a parte úmida para atender as novas condições da  
sua bomba.
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Curvas de desempenho

E   Impulsor de vórtice

S   Impulsor semiaberto

n Impulsor de vórtice, totalmente  
   embutido

n Caixa espiral axial patenteada 

n Sem necessidade de placa de  
   desgaste frontal

n   Disponível em ferro fundido dúctil, 
alto cromo, CD4, liga metálica 20, 
entre outros

n   Até 40% de sólidos em peso

n   Baixo cisalhamento

n   Design elíptico especial da  
 folga entre o impulsor e a voluta  
 da bomba

n   Palhetas traseiras curvadas de alta    
 eficiência

n   Até 60% de sólidos em peso

n   Alto cromo ou CD4
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D   Impulsor fechado

B   Impulsor fechado

n Manuseio de sólidos grandes

n Até 70% de sólidos em peso

n   Agitador e impulsor padrão 
de alto cromo 

n   Carcaça e cotovelo de alto 
cromo opcionais 

n Cabeça elevada

n Até 70% de sólidos em peso

n Alto cromo ou CD4
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Toyo Pumps North America, Corp. 
Hevvy Pumps, Inc.
1550 Brigatine Drive 
Coquitlam, B.C. 
Canadá V3K 7C1

www.hevvy.com
Copyright 2016. Todos os direitos reservados. PBR-HNS-PT-R0

As informações presentes nas páginas deste folheto  
foram fornecidas de boa fé e na melhor capacidade da  
Hevvy Pumps. No entanto, os autores deste documento não 
oferecem nenhuma garantia, de nenhum tipo, expressa ou 
implícita, e não serão responsáveis ou responsabilizados   
por erros ou omissões que resultem em qualquer perda 
ou dano causado ou supostamente causado, direta ou  
indiretamente, pelas informações aqui contidas. As  
pinformações também estão sujeitas a alterações a critério 
da Hevvy Pumps.

Design modular e 
flexibilidade insuperável.

Mineração

Energia

Aço

Celulose e papel

Petroquímica

Agricultura

Alimentos e bebidas

Carvão

Indústria

Reservatórios gerais

Reservatórios 
transportadores

Portos

Reciclagem de papel

Reservatórios de 
moinhos de bolas


