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Andritz
Pompy do wody i ścieków



Andritz dla gospodarki wodnej
Pompy przystosowane  
do indywidualnych wymagań klientów

Główne zalety
 � System modułowy

 � Wytrzymałość

 � Wysoka sprawność

 � Pompy do wszystkich 
zastosowań od jednego 
dostawcy

 � Wiele dostępnych wersji 
pionowych i poziomych 

Jesteś osobą odpowiedzialną za go-
spodarkę wodną lub ściekową, a może 
kierownikiem dużego projektu infrastruk-
turalnego związanego z nawadnianiem, 
zaopatrzeniem w wodę pitną, wodę prze-
mysłową lub regulacją spływu? Poniżej 
zamieściliśmy przegląd naszego asorty-
mentu produktów dla przemysłu wodno-
-ściekowego.

Znana od kilkudziesięciu lat niezawod-
ność pomp odśrodkowych ANDRITZ 
sprawia, że jest to najczęściej wybie-
rane rozwiązanie do zastosowań zwią-
zanych z gospodarką wodną. Standar-
dowe komponenty wykorzystywane w 
pompach ANDRITZ są powszechnie 
dostępne, sprawdzone oraz pozwala-
ją na ograniczenie liczby magazyno-
wanych części zapasowych. Ośrodek 
techniczny ASTRÖ to nasz, cieszący się 
międzynarodowym uznaniem, instytut 
badawczo-rozwojowy hydrauliki. Pompy 
ANDRITZ zawdzięczają swoją wysoką 
skuteczność komputerowej optymaliza-
cji z zastosowaniem obliczeniowej me-
chaniki płynów oraz licznym testom mo-
deli i przebiegu pompowania.

Zaopatrzenie w wodę pit-
ną i przemysłową
Dzięki produktom ANDRITZ obieg wod-
ny jest kompletny. Nasz sprawdzony na 
przestrzeni lat asortyment pomp wyko-
rzystywany jest do pompowania wody 
ze zbiorników i studni oraz jej transportu 
i dystrybucji.

nawadnianie 
Pompy ANDRITZ stanowią wydajne i 
opłacalne rozwiązanie przy nawadnianiu 
stref otwartych lub specjalnych albo jako 
element dużych przedsięwzięć nawad-
niania obszarów rolniczych.

Usuwanie ścieków
Pompy ANDRITZ spełniają wymogi zwią-
zane z usuwaniem ścieków komunalnych 
lub przemysłowych. Jesteśmy jednym z 
niewielu producentów pomp oferujących 
pompy ściekowe zarówno do instalacji 
suchych, jak i mokrych. 

Regulacja spływu  
i odwadnianie
W czasie podnoszenia się poziomu 
wody oraz utrzymujących się opadów 
deszczu powodujących wylewanie rzek, 
ważne jest szybkie działanie. Pompy 
ANDRITZ mogą być używane do osu-
szania obszarów zagrożonych zalewa-
niem lub już zalanych.

Pompy dla zakładów  
odsalania wody
Na obszarach suchych i o dużej gęsto-
ści zaludnienia, warto wykorzystać po-
tencjał wszechobecnej wody morskiej, 
aby pokryć zapotrzebowanie na słodką 
wodę pitną i przemysłową. ANDRITZ 
oferuje komponenty stanowiące odpo-
wiedź na wyzwania, jakie muszą spełnić 
wydajne systemy odsalania wody.
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Pompy ANDRITZ  
Rozwiązania do  
pompowania wody
ANDRITZ oferuje rozwiązania wykorzysty-
wane na całym świecie do dystrybucji wody. 

Dystrybucja wody pitnej  
od Las Vegas po Pekin
W Las Vegas, amerykańskiej metropolii po-
łożonej na terenach pustynnych, 90% zapo-
trzebowania na wodę pitną pokrywane jest 
dzięki wodzie z sąsiadującego z miastem 
jeziora Mead. Aby zapewnić dostęp do wody 
dla ok. 600 000 mieszkańców i prawie 40 mln 
osób, odwiedzających to miasto każdego 
roku, oraz by usprawnić proces dystrybucji, 
woda do miasta pompowana jest biegnącym 
przez pustynię rurociągiem z głębokości 80 m 
(17 200 m³/h) przez trzy duże dwustrumie-
niowe głębinowe pompy silnikowe (ponad  
8 000 kW) zaprojektowane i wyprodukowane 
przez ANDRITZ.
Miasto Guangzhou w południowo-wschod-
nich Chinach to jedno z najszybciej roz-
wijających się miast w kraju – naukowcy 
szacują, że liczba mieszkańców, wynoszą-
ca aktualnie 12 mln, osiągnie do 2020 r. 
18 mln. Stanowi to ogromne wyzwanie dla 
systemu dystrybucji wody pitnej. Władze 
miasta postanowiły stawić mu czoła, ko-
rzystając z rozwiązań oferowanych przez 
ANDRITZ. Od 2010 r. lokalna stacja pomp 
korzysta z łącznie dziesięciu dwustrumienio-
wych pomp ANDRITZ, a dwie takie pompy 
zainstalowano jako jednostki rezerwowe. Ta 
stacja wpompowuje do miasta około 45 me-
trów sześciennych wody na sekundę. Woda 
pompowana jest na odległość ok. 40 km, a 
różnica pomiędzy wysokością najwyższego i 
najniższego punktu sieci wodociągowej wy-
nosi 40 m.

Stacja pomp Hui Nan Zhuang w południowo-
-zachodniej części stolicy Chin, Pekinu, (z 
11,5 mln mieszkańców) wyposażona została 
w pionowe dwustrumieniowe pompy z dzie-
lonym korpusem. Pompy te przepompowują 
łącznie 60 metrów sześciennych wody na se-
kundę dwoma rurociągami, przez które woda 
trafia do oddalonego o 60 kilometrów Pekinu. 
Rury, każda o średnicy czterech metrów, są 
podłączone do trzech pomp oraz czwartej 
pompy rezerwowej, która aktywowana jest 
automatycznie w razie sytuacji awaryjnej. 

Pompy nawadniające dla rolnictwa – 
Andhra Pradesh, indie 
Indyjski stan Andhra Pradesh, w którym dla 
70% z prawie 85 mln mieszkańców rolnictwo 
stanowi bezpośrednie lub pośrednie źródło 
utrzymania, narażony jest na regularne, dłu-
gotrwałe i rozległe susze. W wyniku tego in-
dyjski rząd wprowadził projekt mający na celu 
doprowadzenie nawadniania do wszystkich 
gruntów rolnych. ANDRITZ jest jednym z 
kluczowym partnerów w tym projekcie. Gru-
pa zaangażowana jest w sumie w 11 podpro-
jektów i dostarcza komponenty do licznych 
stacji pomp. Aby napełnić basen olimpijski  
2 500 m³ wody w czasie krótszym niż 20 se-
kund, potrzebne byłyby zaledwie trzy takie 
duże pompy o średnicy wirnika do 4 metrów. 

Pompy dla przemysłu kopalnianego
ANDRITZ wkroczył na nowy poziom w za-
kresie osuszania obszarów kopalnianych.  
Najnowsze osiągnięcie ANDRITZ to 12-ca-
lowa głębinowa pompa silnikowa. Ogólna 
sprawność tej jednostki została zwiększona 
o 74%. Dzięki temu inwestycja w głębinową 

pompę silniko-
wą ulega amorty-
zacji po ok. 2,6 lat. 

Małe hydroelektrownie
Przez wiele lat skuteczne wykorzystanie 
akwenów o niskiej pojemności i niewielkiej 
wysokości podnoszenia do zastosowań 
hydroenergetycznych nie było możliwe. 
Projektanci ANDRITZ opracowali hydrody-
namiczne turbiny śrubowe dla wysokości 
podnoszenia wynoszącej pomiędzy 1 a 10 m 
oraz wydajności od 0,25 do 10 m³ na se-
kundę. Hydrodynamiczne turbiny śrubowe 
ANDRITZ generują pomiędzy 2,2 a 500 ki-
lowatów energii elektrycznej, a ich instala-
cja trwa zaledwie kilka godzin. Już dwieście 
elektrowni zostało wyposażonych w produk-
ty wykorzystujące tę technologię jako jed-
nostki pojedyncze, podwójne i potrójne, w 
tym misyjny projekt w Afryce dostarczający 
elektryczność do przedszkola i szkoły.
Po zmianie kierunku pracy również pompy 
standardowe mogą zostać wykorzystane 
do wytwarzania energii. Miniaturowe jed-
nostki turbinowe umożliwiają generowanie 
własnego prądu do użytku osobistego lub 
na potrzeby niewielkich obiektów prze-
mysłowych. Dzięki niewielkim gabarytom, 
jednostki te nadają się do użycia jako po-
jedyncze turbiny w rurociągach wody pit-
nej oraz instalacjach wody odpływowej i 
resztkowej lub jako kompletne miniaturowe 
elektrownie rzeczne. W tym przypadku jed-
nostki turbinowe zostały zaprojektowane w 
taki sposób, aby umożliwiać zarówno pra-
cę w odizolowaniu jak również zasilanie 
istniejącej sieci energetycznej lub użyte w 
elektrowniach szczytowo pompowych. Ta 
technologia ANDRITZ została wybrana na 
przykład przez zakład przetwarzania odpa-
dów papierowych w Niemczech, gdzie po-
maga w przetwarzaniu nadmiernego ciśnie-
nia wody odpływowej w instalacji flotacyjnej 
na energię elektryczną, zasilając pompy 
wspomagające. Umożliwiło to zmniejszenie 
wydatków na energię o 42%.
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Pompy dwustrumieniowe z 
osiowo dzielonym korpusem

Pompy odśrodkowe  
jednostopniowe

 ■ Wydajność 
 do 6 000 m3/h

 ■ Wysokość podnoszenia  
 do 160 m

 ■ Ciśnienie robocze 
 do 25 bar

 ■ Sprawność do 90%
 ■ Temperatura 

 do 200°C

 ■ Wydajność do 20 000 m³/h 
 (do 36 000 m³/h dla  
 indywidualnych potrzeb  
 klientów)

 ■ Wysokość podnoszenia   
 do 220 m

 ■ Ciśnienie robocze do 25 bar
 ■ Sprawność powyżej 90%
 ■ Temperatura do 110°C

Pompy odśrodkowe jednostop-
niowe z zamkniętym, półotwar-
tym lub otwartym wirnikiem.  
Dostępne pompy spełniające 
wymagania EN 733, ISO 2858 
i 5193.  Różne kombinacje ma-
teriałów zapewniają długi okres 
eksploatacji i znakomitą spraw-
ność.
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Jednostopniowe pompy z korpu-
sem dzielonym osiowo do pompo-
wania czystych i lekko zanieczysz-
czonych mediów oraz żrących 
cieczy. Sprawność ponad 90% 
oraz niska pulsacja dzięki zasto-
sowaniu promieniowego wirnika 
dwustrumieniowego o optymalnej 
zdolności ssawnej i dobrych warto-
ściach naddatku antykwitacyjnego 
(NPSH).

Wielostopniowe pompy z  
korpusem dzielonym osiowo

 ■ Wydajność do 18 000 m³/h  
 (do 36 000 m³/h w zależności  
 od indywidualnych  
 wymagań klientów)

 ■ Wysokość podnoszenia do  
 650 m (do 800 m w  
 zależności od indywidualnych  
 wymagań klientów)

 ■ Moc do 7 000 kW
 ■ Sprawność do 90%

[m³/h]

Wielostopniowe pompy z korpu-
sem dzielonym osiowo, z opcjo-
nalnym ustawieniem wirnika w 
konstrukcji jedno- lub dwustru-
mieniowej, zoptymalizowane 
pod kątem transportu czystych, 
nieznacznie zanieczyszczonych 
lub agresywnych cieczy z opty-
malną wydajnością ssania i zna-
komitą sprawnością.

Wielostopniowe pompy wyso-
kociśnieniowe z korpusem dzie-
lonym promieniowo, w wersji 
poziomej lub pionowej. Wytwa-
rzane w wersji z żeliwa, brązu, 
brązalu lub stali nierdzewnej.

 ■ Wydajność 
 do 800 m3/h

 ■ Wysokość podnoszenia  
 do 800 m

 ■ Ciśnienie robocze  
 do 100 bar

[m]

5       10     20         50     100    200      500 800  

800

500

100

50

10
[m³/h]

Rodzaje pomp
do zastosowania z wodą i wodą odpływową

Wielostopniowe pompy z 
korpusem dzielonym  

promieniowo
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Pompa ściekowa mokra lub 
sucha do transportu wody 
zanieczyszczonej i ściekowej 
jak również szlamu i cieczy 
o właściwościach ściernych. 
Dostępne różne kształty wir-
ników.Pompy ściekowe

 ■ Wydajność 
 do 10 000 m3/h

 ■ Wysokość podnoszenia 
 do 100 m

 ■ Ciśnienie robocze   
 do 16 bar

Rodzaje pomp
do zastosowania z wodą i wodą odpływową

Pionowe pompy odśrodkowe 
w obudowie spiralnej

 ■ Wydajność  
 do 180 000 m³/h 

 ■ Wysokość podnoszenia  
 do 40 m (beton)  
 do 250 m (metal)

 ■ Moc do 30 000 kW (beton)  
 do 50 000 kW (metal)

Pionowe pompy odśrodkowe w obudowie spiralnej z na-
szym mechanizmem łopatek kierujących lub bez. Wymia-
rowanie hydrauliczne i konstrukcja obudowy spiralnej 
zależy od konkretnych charakterystyk wyjściowych. Osią-
gnięcie optymalnej wydajności w obudowie spiralnej moż-
liwie jest dzięki jej indywidualnie dopasowanemu kształ-
towi, co umożliwia jednocześnie uzyskanie wysokiego 
poziomu sprawności.

Pompy jako turbiny

 ■ Wydajność  
 do 6 m³/s 

 ■ Wysokość podnoszenia  
 do 300 m

 ■ Moc do 2 MW
 ■ Generowanie i  

 odzyskiwanie energii

Do wykorzystania jako tur-
biny wody pitnej, wody od-
pływowej, wody resztkowej; 
niewielkie elektrownie podłą-
czone do sieci energetycznej; 
turbiny pomp do drobnych 
zastosowań związanych ze 
zrzutem wody. 30  50 100  500  1000   4000   10000    40000
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Pompy pionowe diagonalne z 
demontowaną lub niedomon-
towaną częścią napędową, 
opcja z hydraulicznie regulo-
wanymi łopatami wirnika.

Pompy pionowe  
diagonalne

 ■ Wydajność  
 do 70 000 m3/h 

 ■ Wysokość podnoszenia  
 do 80 m 

 ■ Moc  
 do 10 000 kW

[m³/h]

[m³/h]

 ■ Wydajność  
 do 6 000 m3/h

 ■ Wysokość podnoszenia   
 do 1 500 m

 ■ Ciśnienie robocze 
 do 150 bar

Wielostopniowe, jedno- lub 
dwustrumieniowe pompy 
głębinowe o imponująco 
długim okresie eksploatacji 
i niewielkich wymaganiach 
konserwacyjnych. Modułowa 
konstrukcja zapewniająca 
maksymalną elastyczność.
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Blisko naszych Klientów
Zakłady ANDRITZ na świecie
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