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Andritz
Soluções de bombas  
para água e águas residuais



Andritz na gestão dos recursos hídricos
Soluções personalizadas para bombas

Vantagens

 � Sistema modular

 � Robustez

 � Eficiências altas

 � Bombas de um só  

fornecedor para todas as 

aplicações 

 � Diversos projetos  

horizontais e verticais

Você administra instalações de abasteci-

mento de água ou águas residuais? Ou 

você é gerente de projeto de um grande 

projeto de infraestrutura para irrigação, 

água potável e abastecimento de água in-

dustrial, ou controle de enchentes? Aqui 

você encontrará uma visão geral do por-

tfólio dos nossos produtos nos setores de 

água e águas residuais.

Há décadas a confiabilidade das bombas 

centrífugas ANDRITZ faz com que elas se-

jam a primeira opção na gestão de recur-

sos hídricos. Os componentes padrão das 

bombas ANDRITZ garantem alta disponi-

bilidade, permitem o uso de componentes 

testados e reduzem o número de peças de 

reposição a serem mantidas em estoque. 

Com o nosso centro tecnológico próprio, 

o ASTRÖ, temos à nossa disposição um 

instituto reconhecido internacionalmente 

pela pesquisa e pelo desenvolvimento hi-

dráulico. A otimização tecnológica usando 

CFD e ensaios de numerosos modelos e 

bombas são a base da alta eficiência da 

série de bombas ANDRITZ.

Abastecimento  
de água potável e  
de água industrial
O circuito de água se fecha com a  

ANDRITZ: nossa gama de bombas testa-

das é utilizada para remover água de fos-

sas e poços, e para transporte e distribui-

ção de água.

irrigação 
Seja para a irrigação de áreas livres e com 

propósitos especiais ou para projetos de irri-

gação de grande porte para áreas agrícolas, 

as bombas ANDRITZ oferecem soluções efi-

cientes e econômicas.

transporte  
de águas residuais
As bombas ANDRITZ atendem aos requi-

sitos para transporte de águas servidas 

municipais e industriais. Somos um dos 

poucos fabricantes de bombas a oferecer 

tanto bombas de esgoto seco como bom-

bas de esgoto úmido. 

Controle de vazão
Em períodos de aumento do número de 

enchentes como resultado de chuvas 

persistentes e do transbordamento de 

rios, por exemplo, é importante tomar 

uma ação rápida. As bombas ANDRITZ 

podem ser usadas para drenar áreas pro-

pensas a enchentes bem como áreas já 

inundadas.

Bombas para  
dessalinização  
de água do mar
Para atender a demanda por água pura e 

por água potável, além da demanda de re-

giões muito secas e áreas com alta densi-

dade populacional, a abundância de água 

do mar deve ser aproveitada. A ANDRITZ 

responde aos desafios das aplicações de 

dessalinização para os componentes in-

dustriais.
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Bombas Andritz 
Nós movimentamos águas
A ANDRITZ oferece soluções utilizadas em 

todo o mundo para garantir o fornecimento 

de água. 

Fornecimento de água potável em  

Las Vegas e Pequim

Las Vegas, cidade norte-americana localiza-

da em uma região desértica, obtém 90% da 

sua água potável do Lago Mead, localizado 

em suas proximidades. Para garantir o for-

necimento de água para uma população de 

cerca de 600.000 habitantes e quase 40 mi-

lhões de visitantes todos os anos, e também 

para torná-lo mais eficiente, três grandes mo-

tobombas submersíveis de fluxo duplo com 

mais de 8.000 kW, projetadas e fabricadas 

pela ANDRITZ, bombeiam água (17.200 m³) 

para esta cidade no deserto, a partir de uma 

profundidade de 80 metros.

Guangzhou, no sudeste da China, é uma 

das cidades que cresce mais rapidamen-

te no país – atualmente, ela conta com 

12 milhões de habitantes, mas de acor-

do com pesquisadores este número deve 

chegar a 18 milhões em 2020. Isso repre-

senta um enorme desafio para o forneci-

mento de água potável. As autoridades 

da cidade venceram este desafio usan-

do a tecnologia ANDRITZ. Em uma esta-

ção de bombeamento local, dez bombas  

ANDRITZ de fluxo duplo estão em operação 

desde 2010 e mais duas foram instaladas 

como bombas-reserva. A estação de bom-

beamento transporta cerca de 45 metros 

cúbicos de água por segundo para a cida-

de. Em seu percurso, a água se desloca por 

40 quilômetros, chegando a uma altura de 

40 metros.

A estação de bombeamento de Hui Nan 

Zhuang, no sudoeste de Pequim, a capital 

chinesa com 11,5 milhões de habitantes, 

possui oito bombas horizontais de carca-

ça bipartida e fluxo duplo. Elas bombeiam 

um total de 60 metros cúbicos de água por 

segundo através de dois tubos que levam 

água potável a Pequim, a 60 quilômetros 

de distância. A tubulação, com diâmetro de 

quatro metros, é alimentada por três bom-

bas, e há uma quarta unidade reserva que 

poderá entrar em operação imediatamente 

em caso de emergência.

Bombas de irrigação para  

agricultura, em Andhra Pradesh, Índia

O estado indiano de Andhra Pradesh, onde 

70% de cerca de 85 milhões de habitantes 

vive direta ou indiretamente da agricultura, é 

muitas vezes atingido por períodos longos de 

seca que atingem uma ampla região. Como 

resultado, o governo indiano lançou um pro-

jeto para irrigar todas as terras agrícolas. Um 

dos seus parceiros mais importantes é a AN-

DRITZ. O Grupo está envolvido em um total 

de onze subprojetos e fornece componentes 

para várias estações de bombeamento. Fo-

ram necessárias apenas três bombas gran-

des, com rotor de diâmetro de até quatro me-

tros, para encher uma piscina olímpica com 

2.500 m³ de água em menos de 20 segundos!

Bombas para o setor de mineração

A ANDRITZ se desenvolveu em novas áreas 

de drenagem no setor de mineração. O seu 

mais recente projeto foi a motobomba sub-

mersível de 12 polegadas. A eficiência total da 

unidade aumentou em 74%. O investimento 

em uma moto-

bomba submer-

sível foi amortizado 

em cerca de 2,6 anos.

Centrais hidrelétricas  

de pequena escala

Por muitos anos, os aproveitamentos hi-

dráulicos de pouca vazão e pouca altura de 

queda não podiam ser usadas por centrais 

hidrelétricas para gerar energia de manei-

ra eficiente. Os engenheiros de projeto da 

ANDRITZ desenvolveram turbinas helicoi-

dais para quedas entre um e dez metros 

e vazões entre 0,25 e dez metros cúbicos 

por segundo. As turbinas helicoidais da 

ANDRITZ geram entre 2,2 e 500 quilowatts 

de eletricidade e podem ser instaladas em 

poucas horas. Duzentas centrais hidrelétri-

cas já utilizam esta tecnologia em centrais 

simples, duplas ou triplas, incluindo um pro-

jeto missionário na África para fornecer ele-

tricidade para um jardim de infância e uma 

escola.

É possível utilizar bombas padrão para gerar 

energia se elas forem operadas em modo 

reverso. As centrais de miniturbinas da  

ANDRITZ são uma maneira de gerar ele-

tricidade para uso pessoal e pequenas in-

dústrias. Por seu design compacto, estas 

centrais podem ser instaladas como turbi-

nas únicas em tubulações de água potável, 

bem como em sistemas de águas servidas e 

águas residuais, ou usadas como minicen-

trais completas em rios. Neste caso, as cen-

trais de turbinas são projetadas de maneira 

apropriada tanto para operações isoladas 

como para o fornecimento de energia para 

uma rede já existente, além de poderem ser 

usadas em centrais de armazenamento por 

bombeamento. Esta tecnologia ANDRITZ 

foi escolhida, por exemplo, por uma fábrica 

de reciclagem de papéis na Alemanha, que 

converte o excesso de pressão dos resídu-

os de papel de sua microcentral de flotação 

em eletricidade, fornecendo energia para 

alimentar as bombas. Isso proporciona uma 

economia de energia de 42%.
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Bombas axiais de carcaça 
bipartida e dupla sucção

Bombas centrífugas de 
estágio único

 � Vazão 
 até 6.000 m3/h

 � AMT  
 até 160 m

 � Pressão de  
 entrega até 25 bar

 � Eficiência até 90%
 � Temperatura  

 até 200 °C

 � Vazão até 20.000 m³/hr  
 (até 36.000 m³/h para  
 clientes com necessidades  
 específicas)

 � AMT até 220 m
 � Pressão de entrega  

 até 25 bar
 � Eficiência superior a 90%
 � Temperatura até 110 °C

Bombas centrífugas de está-
gio único com rotor fechado, 
semiaberto ou aberto. Bom-
bas disponíveis em conformi-
dade com as normas EN 733, 
ISO2858 e 5193. A disponibili-
dade de variadas combinações 
de material garante longos ci-
clos de vida de produto e efici-
ências excelentes.
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Bombas axiais de carcaça bi-
partida e estágio único para 
fluidos puros, levemente con-
taminados ou líquidos agressi-
vos. Eficiência superior a 90% e 
baixa pulsação devido ao rotor 
radial de dupla sucção com óti-
mo comportamento de sucção 
e bons valores NPSH.

Bombas axiais de carcaça 
bipartida multiestágio

 � Fluxo de até 18.000 m³/h  
 (até 36.000 m³/h, depen- 
 dendo das necessidades  
 específicas do cliente)

 � AMT de até 650 m (até  
 800 m dependendo das  
 necessidades específicas  
 do cliente)

 � Potência de até 7.000 kW
 � Eficiência de até 90%

[m³/h]

Bombas axiais de carcaça bi-
partida multiestágio com rotor 
opcional em projeto de fluxo 
único ou duplo, otimizadas para 
transporte de líquidos puros, 
levemente contaminados ou 
agressivos, com ótimo desem-
penho de sucção e eficiência 
excelente.

tipos de bomba
para aplicações de água e água residual

Bombas radiais de alta pressão 
com carcaça bipartida, mul-
tiestágio, em projeto vertical ou 
horizontal. Fabricadas em ferro 
fundido, bronze, alumínio-bron-
ze ou aço inoxidável.Bombas radiais de carca-

ça bipartida multiestágio

 � Vazão  
 até 800 m3/h

 � AMT 
 até 800 m

 � Pressão de entrega 
 até 100 bar
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Bombas de esgoto úmido ou 
de esgoto seco para transpor-
tar esgoto ou águas servidas, 
bem como borras e líquidos 
abrasivos. Possibilidade de 
formatos diferentes para o 
rotor.

Bombas  
para águas servidas

 � Vazão 
 até 10.000 m3/h

 � AMT 
 até 100 m

 � Pressão de  
 entrega até 16 bar

tipos de bomba
para aplicações de água e água residual

Bombas  
de voluta verticais

 � Fluxo de  
 até 180.000 m³/h

 � AMT de até 40 m (con- 
 creto), até 250 m (metal)

 � Potência de até 30.000 kW  
 (concreto), até 50.000 kW  
 (metal)

Bombas de voluta verticais com ou sem mecanismo de pa-
lheta guia. O dimensionamento hidráulico e o desenho da 
voluta dependem das características de saída específicas. 
O fluxo ideal é obtido na voluta devido ao seu formato es-
pecífico, alcançando, portanto, um alto nível de eficiência.

Bombas  
como turbinas

 � Fluxo de até 6 m³/s

 � AMT de até 300 m

 � Potência de até 2 MW

 � Produção e  
 recuperação de   
 energia

Usadas para água potável, 
águas servidas e águas residu-
ais, em pequenas centrais de 
energia ligadas à eletricidade, 
como turbinas de bomba para 
armazenagem em pequenas 
aplicações e em instalações 
isoladas (por exemplo, para 
abrigos em montanhas).
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Bombas de eixo vertical com 
design pull-out ou não pull-
-out, opção com palhetas do 
rotor ajustáveis hidraulica-
mente.

Bombas  
de eixo vertical

 � Fluxo de  
 até 70.000 m3/h 

 � AMT de  
 até 80 m 

 � Potência de  
 até 10.000 kW

[m³/h]

[m³/h]

 � Vazão  
 até 6.000 m3/h

 � AMT 
 até 1.500 m

 � Pressão de entrega 
 até 150 bar

Motobombas submersíveis de 
dupla sucção ou fluxo único, 
multiestágio, que impressio-
nam pela sua longa vida útil e 
pouca necessidade de manu-
tenção. Projeto modular que 
permite flexibilidade máxima.
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Perto dos nossos clientes
Localizações da ANDRITZ em todo o mundo

Todos os dados, informações, declarações, fotos e ilustrações gráficas desse folheto, não devem gerar qualquer obrigação ou responsabilidade, nem se incorporar a quaisquer contratos 
de vendas da ANDRITZ AG ou de quaisquer de suas afiliadas, para equipamentos e/ou sistemas aqui referidos. © ANDRITZ AG 2017. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desse 
trabalho autoral pode ser reproduzida, modificada ou distribuída de nenhuma forma ou por qualquer meio, ou armazenada em qualquer sistema de banco de dados ou de recuperação, 
sem a prévia autorização por escrito da ANDRITZ AG ou de suas afiliadas. Qualquer uso não autorizado para qualquer propósito, é uma violação das leis de direitos autorais pertinentes. 
ANDRITZ AG, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, Austria

Andritz HYdrO S.A.
Avenida Juruá 747
06455-010 Barueri – SP - Brasil
Phone : +55 11 4133-0000
Fax: +55 11 4133-0031
bombas-brazil@andritz.com www.andritz.com/pumps

Andritz AG
Stattegger Strasse 18
8045 Graz, Austria
Phone: +43 (316) 6902 0
Fax: +43 (316) 6902 413
pumps@andritz.com


