
Sistemas de íman 
permanente

 
Marcos históricos na 

tecnologia electro-
magnética ambiental 

Permanent
Magnetic Systems

Milestones for 
environmental 
magnetic technology
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 Actualmente, por razões ambientais, 
em muitas áreas da tecnologia de pro-
cessos não se pode prescindir da trans-
missão isenta de fugas. Substâncias 
altamente tóxicas ou agressivas reque-
rem de accionamentos selados das 
bombas, unidades misturadoras, etc.
 
 Por estas razões são instalados 
cada vez mais acoplamentos magné-
ticos, que possam responder de forma 
ideal aos crescentes requisitos ambien-
tais e de segurança. Elevadas forças de 
binário são transmitidas cuidadosamen-
te e sem desgaste, passando pelos invó-
lucros dos equipamentos. No momento 
em que for ultrapassado o binário 
máximo, o acoplamento parará a trans-
missão, de modo a que a protecção 
contra sobrecargas fique garantida. 

 Ímanes de terras raras, com as 
suas características magnéticas excep-
cionais, são o requisito básico para 
a aplicação. Os acoplamentos mag-
néticos da DST são comprovadamente 
compactos e potentes.

 A vantagem mais significativa na 
performance dos acoplamentos mag-
néticos da DST é a isenção de des-
gaste, comparando com os selos de 
empanque dinâmicos. Esta vantagem 
competitiva para os nossos clientes, 
traduz-se para a DST numa gama de 
aplicações cada vez maior no mundo 
das indústrias química e de plásticos.

DST Permanent Magnetic Systems
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Sistemas de íman permanente DST

  Leakage-free transmission is essen-
tial in process technology today owing 
to environmental protection reasons. 
Highly toxic or aggressive media 
require hermetically sealed drives for 
pumps, agitators etc. 

  DST permanent magnetic couplings 
optimally comply with the increasing 
environmental safety protection awa-
reness. High torques can be transmit-
ted wear-free through the vessel walls 
and are prevented from damage. If 
the maximum torque is exceeded, the 
torque transmission will be interrupted 
so that overload protection is always 
guaranteed. 

  The well proven compact and high-
performance magnetic couplings from 
DST apply rare earth magnets with 
excellent magnetic capacities. 

  A significant performance advan-
tage of the DST magnetic coupling is 
the freedom from wear in contrast to 
dynamic seals. Being a competitive 
advantage for our customers, this ensu-
res worldwide expanding application 
areas for DST, predominantly in the 
chemical and plastics industries.

Figura: 
Implementação 

funcional do 
acoplamento magnético 
no invólucro da bomba

Figure:
Functional 

implementation of
the magnetic coupling

in a pump casing
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Séries padrão Standard Ranges
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Tipo Potência N°.d/desenho 
Type Power Drawing no. 

DST 27/1 1 Nm 055-027-001-M 
DST 27/2 2 Nm 055-027-002-M

 
DST 45/4 4 Nm 055-045-004-M 
DST 45/8 8 Nm 055-045-008-M

 
DST 60/7 7 Nm 055-060-007-M 
DST 60/14 14 Nm 055-060-014-M 
DST 60/22 22 Nm 055-060-022-M

 
DST 75/10 10 Nm 055-075-010-M 
DST 75/20 20 Nm 055-075-020-M 
DST 75/30 30 Nm 055-075-030-M 
DST 75/40 40 Nm 055-075-040-M

 
DST 110/22 22 Nm 055-110-022-M 
DST 110/50 50 Nm 055-110-050-M 
DST 110/80 80 Nm 055-110-080-M

 
DST 135/85 85 Nm 055-135-085-M 
DST 135/135 135 Nm 055-135-135-M 
DST 135/180 180 Nm 055-135-180-M

 
DST 165/140 140 Nm 055-165-140-M 
DST 165/200 200 Nm 055-165-200-M 
DST 165/275 275 Nm 055-165-275-M 
DST 165/365 365 Nm 055-165-365-M

Gama de performance

 A larga gama das séries padrão 
da DST abrange bombas centrífugas, 
bombas de rotação de êmbolo, bom-
bas de anel líquido, e ainda as unida-
des misturadoras com vários intervalos 
de binário.

 Também estão disponíveis soluções 
intermédias individuais.

 Para as soluções específicas de 
cliente, consulte a página 4.

Performance spectrum

 The broad spectrum of the DST 
standard construction range covers 
centrifugal pumps, rotating piston 
pumps, liquid ring pumps as well as 
agitators with differing torque ratings. 

 Individual intermediate solutions 
are also available. 

 Customer specific special solutions 
on Page 4.

Estrutura do acoplamento 
de íman permanente da 
DST 
• Anel exterior
•  Invólucro do acoplamento (a cober-

tura é em Hastelloy, a partir do 
tamanho 75/10)

•  O rotor interior está completamente 
encapsulado, em aço inox 1.4571

Construction of DST per-
manent magnetic coupling 
• Outer ring 
• Coupling enclosure (the cover is in  
 Hastelloy from size 75/10) 
• Inner rotor completely encapsula-  
 ted in 1.4571 stainless steel

Série padrão de acoplamento  
de íman permanente DST 

Standard construction range
DST permanent magnetic coupling



Soluções especiais Special Designs
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Curva de desmagnetização do Sm2 
Co17 e de Nd Fe B, à temperatura 

ambiente e a 150° C. Os ímanes Sm2 
Co17 são adequados para temperaturas 

até cerca de 350° C.

Demagnetization curve
of Sm2 Co17 and Nd Fe B

at room temperature and at 150° C.
Sm2 Co17 - magnets are suitable for 

temperatures up to appr. 350° C.

        
Sm2 Co17 

Nd Fe B
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Soluções individuais

 Os requisitos práticos e específicos 
para um dado sistema de acoplamen-
to são avaliados individualmente em 
cooperação directa com os nossos 
clientes.

 A seguir, o projecto com a rela-
ção custos-performance optimizada, é 
produzido pela DST, recorrendo aos 
sistemas CAD.

Individual Solutions

 In direct cooperation with our cus-
tomers the requirements for a practical 
and specific coupling system are indivi-
dually evaluated.

 Thereafter the optimum cost/per-
formance design is produced by DST 
using CAD systems.

Óptima adaptação ao 
sistema de acoplamen-

tos magnéticos DST

Optimum  
system adaptability 

of DST-magnetic 
couplings

ø in mm

200

150

100

Comprimento axial  20 40 60 80 100
em mm 
Axial length in mm

Acoplamentos magnéti-
cos para accionamentos 
de bombas e unidades 
misturadoras, com uma 
potência 1 - 2000 Nm

Magnetic coupling for 
pumps and agitator drives

power 1 - 2000 Nm
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 We will evaluate specific applica-
tions to produce a functional combina-
tion, in order to utilise the advantages 
of “hermetically sealed” and “wear-
free” in an optimum way.

Application Areas

 Conversion units can be retro-fitted 
in many areas, for example
•  PU machines
•  Hydraulic applications

 DST conversion units allow for the 
combination of the majority of diffe-
rent leading makes of pumps and drive 
motors.

Rolamentos lisos de cerâmi-
ca de carboneto de silício 

 Os rolamentos completos em cerâ-
mica SSIC estão disponíveis como tipos 
axiais e radiais, predominantemente 
para a utilização em bombas centrífu-
gas, combinados com acoplamentos de 
íman permanente padrão da DST.

Silicium carbide - ceramic 
plain bearings

 Complete SSIC - Ceramic bearings 
available as axial and radial types, 
overwhelmingly for use in centrifugal 
pumps, combined with the DST stan-
dard permanent magnetic coupling.
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Jogos de conversão Conversion Kits

Rolamentos Bearings

Áreas de aplicação

 Os jogos de conversão podem ser 
instalados posteriormente em muitas 
áreas, por exemplo, em
• máquinas PU 
• aplicações hidráulicas

 Os jogos de conversão DST permi-
tem combinações entre a maioria das 
marcas líder de bombas e de motores 
de accionamento.

 Avaliamos aplicações específicas 
para produzir combinações funcio-
nais, com o objectivo de utilizar opti-
mamente as vantagens “selo herméti-

co” e “isenção de desgaste”.

Exemplo de aplicação 
Jogo de conversão para uma 

bomba hidráulica com acopla-
mento magnético DST e um motor 

de accionamento ABB 

Application example
Conversion kit for hydraulik pump  

with DST permanent magnetic   
coupling and ABB drive motor

Rolamentos lisos para 
várias substâncias e 

intervalos térmicos

Plain bearings for  
diverse media and  
temperature ranges



Unidades misturadoras Agitator Drives

Unidade misturadora para 
as indústrias farmacêutica 

e alimentar

Agitator drive for the
pharmaceutical  

and food industries

 Ao utilizar uma unidade mistu-
radora montada em baixo, o braço 
agitador está hermeticamente selado, 
evitando desta forma qualquer conta-
minação do produto.

 Using a bottom mounted agita-
tor drive, the agitator is hermetically 
sealed, thus preventing any contamina-
tion of the product.

Acoplamento magnético 
para bombas de plásticos

Magnetic coupling for a 
plastics pump

 O rotor interior em contacto direc-
to com a substância está revestido a 
PP, PFA ou PVDF, para instalações com 
substâncias críticas para a indústria 
química.

 The medium contacting inner rotor 
is coated with PP, PFA or PVDF for 
installations in critical media for the 
chemical industry. 

Unidade misturadora para 
a indústria química

Agitator drive for the 
chemical industry

 A unidade montada em cima evita 
a fuga de quaisquer gases perigosos 
durante a mistura.

 The overhead drive prevents the 
escape of any hazardous gases during 
agitation.

Unidade montada em baixo –  
hermeticamente selada!

Bottom mounted drive - hermetically sealed!

Unidade montada em cima – selada a vapor!
Overhead mounted drive - vapour sealed!
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Áreas de aplicação Application Areas

Materiais especiais Special Materials

Com a publicação deste catálogo, todas as 
indicações constantes de publicações anteriores 
caducam. A DST reserva-se o direito a alterações 
e modificações. A DST não se responsabiliza 
por eventuais erros de impressão. A tiragem de 
cópias, total ou parcialmente, é permitida exclusi-
vamente com a autorização por escrito por parte 
da DST. Data de revisão: 07/2005

The issue of this catalogue invalidates all spe-
cifications in earlier publications. Changes and 
deviations are reserved by DST. DST will not 
accept liability for printing errors. Reproduction, 
including excerpts, is only permitted with written 
permission by DST. Revision: 07/2005
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Aplicações

 Os acoplamentos de íman perma-
nente da DST que utilizam transmis-
sões de binário livre de contacto são 
instalados nas áreas seguintes:

• Indústria química
• Indústria farmacêutica
• Indústria alimentar
• Biotecnologia
• Fornos industriais
• Compressores
• Instalações de medição
• Instalações de loteamento
• Sistemas hidráulicos

Applications

 DST permanent magnetic couplings 
from DST using contact-free torque 
transmission are installed in the follo-
wing areas:

• Chemical industry
• Pharmaceutical industry 
• Food industry
• Biotechnology
• Industrial ovens
• Compressors
• Metering
• Batching
• Hydraulics

Materials

 The permanent magnetic coupling 
components in contact with the medi-
um are selected from the following 
materials:

• 1.4571
• Hastelloy
• Titanium
• 1.4435
• 1.4539
• 1.4301
• 1.4462
• Plastic

Materiais

 Os componentes dos acoplamen-
tos de íman permanente em contacto 
directo com a substância são seleccio-
nados dos materiais seguintes:

• 1.4571
• Hastelloy
• Titânio
• 1.4435
• 1.4539
• 1.4301
• 1.4462
• Material sintético
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