
DECANTADORES LAMELARES 
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O Decantador Lamella da Nordic Water é líder mundial em sistemas de sedimentação de alta taxa, constituído 
por  lamelas de placas inclinadas, e desenvolvido inicialmente no Instituto Johnson da Suécia no início dos anos 
70. O Decantador Lamella é projetado para maximizar a eficiência de decantação num mínimo de espaço. Seu 
sucesso se deve a uma série de fatores, tais como o exclusivo sistema de controle de fluxo, o que representa um 
enorme avanço no projeto de decantadores lamelares de placas inclinadas modernos, o que tem contribuído 
significativamente para a excelente eficiência e confiabilidade do Decantador Lamella da Nordic Water.

PROJETADO PARA ALTO  
DESEMPENHO 
Os Decantadores Lamella proporcionam um excelente desempenho de 
separação e clarificação em uma ampla variedade de aplicações de 
tratamento, tais como:

APLICAÇÕES MUNICIPAIS  
– ESTAÇÕES DE TRATAMENTO 
DE ÁGUA E ESGOTOS

APLICAÇÕES INDUSTRIAIS

• Pré-tratamento
• Tratamento de água de contra-lavagem
• Decantação Primária e Secundária
• Tratamento Terciário
• Espessamento de lodo

•  Água de Processo
•  Indústria química – purificação e espessamento
•  Indústria  de Papel e Celulose
•  Indústria Siderúrgica - remoção de carepas
•  Acabamento de superficies metálicas – tratamento 

do refugo
•  Efluentes com hidróxidos metálicos
•  Clarificação de resíduos de filtração pressurizada 

ou a vácuo.
•  Purificação nos processos de limpeza biológica
•  Recirculação da água na indústria de batata e 

vegetais
•  Tratamento da água de removedores de pó em 

usinas elétricas  

…e muito mais, onde for necessária a separação de 
sólidos de fluídos por sedimentação.
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O Decantador Lamella está disponível em modelos portáteis ou em conjuntos de placas em 
diferentes tamanhos e distâncias entre placas. Todos os modelos podem ser personalizados 
para diversas necessidades. O Decantador Lamella atenderá os requisitos da aplicação do 
processo, independentemente de ser utilizado em tanque de concreto ou tanque de aço, 
equipado com removedor de lodo ou combinado com um tanque de floculação. É de fácil 
instalação e apresenta baixíssimos custos de operação e manutenção, devido a possuir 
poucas partes móveis.

AMPLA VARIEDADE PARA 
FLEXIBILIDADE MÁXIMA

Separação maximizada
O recurso bem comprovado de 
controle de fluxo aliado a um  
excelente projeto hidráulico,  
assegura uma distribuição  
uniforme do fluxo através das 
lamelas, o que maximiza a  
separação.

Decantação ininterrupta
Ao permitir que o fluído entre nas 
lamelas através das aberturas 
laterais do conjunto ao invés de 
fazê-lo por baixo, o material que 
está sendo decantado não é per-
turbado.

A fim de cumprir com  variados  requerimentos 
específicos e ambientes corrosivos, os Decantadores 
Lamella são produzidos com diferentes materiais 
e em tamanhos padrão ou personalizados. 
Atendemos instalações para vazões entre 2 m3/h 
a 40.000 m³/h. Fornecemos também  unidades 
portáteis de até 165 m2 de área efetiva em apenas 
15 m2 de espaço.

Unidades portáteis: 
– Aço inoxidável: área de decantação com até 165 m2 
– PRFV: área de decantação com até 100 m2

Conjunto de Placas Lamella para instalação em 
tanques: 
– Aço Inoxidável ou PRFV para qualquer vazão   
   requerida

MATERIAIS E DIMENSÕES

O Decantador Lamella consegue reduzir o espaço necessário 
em até um mínimo de 10% dos tanques de decantação 
tradicionais. Trata-se da solução ideal para expandir a 
capacidade de estações existentes ou sempre que o espaço 
seja escasso ou muito caro.

ALTA CAPACIDADE EM UMA  
ÁREA CONSTRUÍDA MÍNIMA
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MODELOS PORTÁTEIS
Todos os modelos portáteis podem ser equipados opcionalmente com um 
ou mais tanques de floculação, com um agitador e um misturador rápido 
para melhorar a floculação e sedimentação.

O afluente entra na unidade através da tubulação de alimentação e 
escoa através da câmara de entrada no centro da unidade e entre as 
lamelas através das aberturas laterais. O líquido escoa para cima entre 
as lamelas e os sólidos decantam nas placas inclinadas deslizando 
para o coletor tipo funil no fundo da unidade. No coletor o lodo é 
espessado antes de ser descarregado para a saída do lodo. O clarificado 
deixa o conjunto através das aberturas superiores e é coletado nas 
canaletas onde é conduzido para a saída de clarificado.
A distribuição uniforme do fluxo para cada lamela garante uma 
operação ideal em alta capacidade. A entrada lateral do fluído impede 
que os sólidos que já foram decantados sejam carregados junto com o 
fluído que entra no conjunto.

Câmara de entrada

Descarga de lodo 

Coletor tipo funil 

Aberturas laterais

Saída de clarificado

Canaletas coletoras

Alimentação
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Lamella – LS com 
removedor de Lodo

Lamella – LS é um decantador lamelar com espessamento 
de lodo no coletor de fundo

Lamella – LS sem 
removedor de lodo

Espessador Lamella - LT
O Espessador Lamella é um modelo tipo tanque disponível 
em vários tamanhos normalizados. É fornecido com um  
tanque espessador de lodo equipado com um removedor de 
lodo rotativo. O volume do tanque espessador é maior que o 
do coletor tipo funil. Estas unidades são projetadas para 
fluídos e aplicações com alto teor de sólidos e um fluxo 
inferior de lodo espessado. Itens opcionais incluem um 
tanque de floculação com misturador rápido e um agitador.

Tanque de floculação
Ambos os modelos (LS e LT) podem ser equipados com um 
tanque de floculação contendo um agitador. O tanque pode 
ser equipado também com um misturador rápido para obter 
uma boa mistura dos agentes floculantes.

Decantador Lamella LS e um Filtro 
DynaSand - uma completa gama de 
produtos Nordic Water para 
tratamento de águas e efluentes

Instalação de Decantadores 
Lamella e seis tanques de 
floculação de 19m3 no Reino Unido.

Lamella LT com tanque de 
floculação

Espessdor Lamella LT de 
placas inclinadas com 
espessador de lodo no 
fundo do tanque.
.

Decantador Lamella – LS 
O modelo LS está disponível em diversos tamanhos normalizados. Trata-se de um Decantador Lamella de 
placas inclinadas e um coletor tipo funil cônico de lodo em um tanque simples. O lodo é removido através da 
pressão hidrostática abrindo-se a válvula de saída. Como itens opcionais podem ser incluídos um tanque de 
floculação com um misturador rápido, um agitador e um removedor de lodo rotativo no coletor.
.
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Os conjuntos de placas modelos LP e LPS são produzidos para serem 
instalados em tanques de aço ou tanques de concreto. Estes conjuntos de 
placas são principalmente utilizados em grande estações de tratamento 
municipais, mas também podem ser instalados em estações menores. Os 
modelos LP e LPS oferecem uma redução significativa nos custos e são 
particularmente apropriados para instalação em tanques existentes de modo 
a aumentar sua capacidade de tratamento. Estes modelos são idealmente 
combinados com a instalação do Removedor de Lodo de Fundo Zickert.

CONJUNTO DE PLACAS

Conjunto para montagem de Placas Lamella  - LP
O modelo LP está disponível em vários tamanhos normalizados. O 
conjunto de Placas Lamella caracteriza-se por ter as placas 
completamente submergidas e uma canaleta central de coleta de 
clarificado. Esta canaleta possui vertedores triangulares para coleta do 
clarificado que é descarregado através de uma canaleta embutida na 
parede do tanque no canal de saída. Este versátil modelo é facilmente, 
instalado na maioria dos tanques de sedimentação assim como é 
perfeitamente adequado para o tratamento de esgoto. 

Conjunto para montagem de Placas Lamella com canaletas laterais - LPS
O modelo LPS possui canaletas localizadas nas laterais das placas que 
contam com vertedores triangulares. As placas se estendem acima da 
superfície líquida e podem ser removidas individualmente. Esta solução 
possui um excelente custo-benefício por metro quadrado de área 
projetada e é especialmente apropriada para estações de tratamento 
de água potável.

Conjunto de Placas Lamella em 
um tanque de concreto com um 
removedor de lodo de fundo 
Zickert

A água clarificada coletada nos 
vertedores triangulares é 
conduzida para o canal de saída

Canal de saída

Descarga de 
clarificado

Removedor de lodo

Abertura lateral de entrada no conjunto de 
placas

Canaletas coletoras

Entrada

Seção de entrada 

Descarga de lodo 

Conjunto de Placas montadas
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O removedor de lodo Zickert é ideal para ser instalado 
sob Conjuntos de Placas Lamella devido a possuir um 
perfil muito baixo. É especialmente projetado para 
promover um espessamento e remoção contínua de 
lodo sem perturbar a manta ou interromper o processo 
de sedimentação. Por ser totalmente personalizável, de 

modo a satisfazer diferentes larguras , comprimentos e 
geometrias de tanques , pode ser adaptado para 
atender as mais variadas necessidades de aplicação 
municipal e industrial. Mais informações estão 
disponíveis em nossos catálogos e em nossa página 
web.

MODELOS LP E LPS COM
REMOVEDOR DE LODO DE FUNDO ZICKERT

Expansão e instalação de Conjuntos de Placas 
Lamella e de removedores de lodo Zickert em 
Franklin, EUA 

Os Conjuntos de Placas 
LP podem ser fornecidos 
prontos para serem 
instalados.

Os custos de instalação 
são reduzidos devido à 
mínima necessidade de 
manuseio.

Instalação de uma planta 
de tratamento constituída 
por um decantador 
especial de placas e 
filtros DynaSand

Os Conjuntos de Placas 
LPS são 
economicamente 
transportados em 
embalagens planas 
"estilo Ikea" (faça você 
mesmo).
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SE-123 43 Farsta
Suécia 
Tel: +46 8 524 409 00 
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info@nordicwater.com
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Nordic Water Products AB
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Noruega
Tel: +47 66 75 21 10
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info.no@nordicwater.com

Alemanha
Nordic Water GmbH
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Tel: +49 2131 3106 0
Fax: +49 2131 3106 10
info.de@nordicwater.com

Benelux
Nordic Water Benelux BV
Van Heuven Goedhartlaan 117
NL-1181 KK Amstelveen 
Holanda
Tel: +31 20,503 26 91
Fax: +31 20 640 04 69
info.nl@nordicwater.com

Espanha
Nordic Water Tecnology Ibérica
C/ Alfons Sala 33-39
Despacho 2
ES-08202 Sabadell
Espanha
Tel: +34 937 466 262
Fax: +34 937 273 349
info.es@nordicwater.com

China
Nordic Water  
Products (Beijing) Co., Ltd.
Room 611, Interchina
Commercial Building No. 33
Dengshikou Street
Dong Cheng District
CN-100006 Beijing
China
Tel: +86 10 85 118 120
Fax: +86 10 85 118 121
info@nordicwater.com.cn 

Brasil
Nordic Water Brasil
Rua Domingos Rodrigues, 341 
Conj. 54, Lapa, São Paulo, SP 
Brasil
05075-000
Tel: +55 11 4371 1152
info@nordicwaterbr.com

UNIDADE PILOTO E TESTES DE SEDIMENTAÇÃO

OUTROS PRODUTOS NORDIC WATER:

Oferecemos testes de sedimentação no local ou em 
nossos laboratórios para verificar a capacidade de 
decantação e as dosagens necessárias de coagulantes 
ou polieletrólitos de modo a melhorar a velocidade de 
decantação ou a qualidade do clarificado. Estes testes 
proporcionam um bom entendimento inicial dos 

parâmetros de dimensionamento. Também podemos 
fornecer uma unidade piloto para conduzir testes 
apropriados no local, afim de identificar o melhor 
equipamento e as reais necessidades ambientais e 
específicas da instalação.

• Filtros DynaSand (SuperSand nas Américas)

• Filtros de discos DynaDisc (SuperDisc nas Américas)

• Removedores de lodo Zickert e equipamentos para
tanques

• Equipamentos para peneiramento e peneiras Meva.

• Sistema de Transporte NCS
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© Nordic Water Products AB. Todos os direitos reservados
Lamella é uma marca comercial de Nordic Water Products AB em 
muitos países ao redor do mundo. Lamella é vendido como 
SuperSettler nas Américas. Nordic Water Products reserva-se o 
direito de modificar as especificações dos produtos ou seu projeto 
em qualquer momento com ou sem aviso prévio.


