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Engenharia de Bombas Personalizadas
Soluções à medida do cliente

Variantes:
 Modelo extraível ou não extraível

 impulsor radial, semi-axial ou axial

 Lâminas do impulsor fixas, 
ajustáveis ou reguláveis 
durante a operação

 débito até 20 m³/seg.

 Altura manométrica até 80 m

 diversas possibilidades de in-
stalação são utilizadas de acordo 
com os requisitos do cliente

Há mais de 100 anos, a ANDRITZ tem sido 
sinónimo de competência e inovação na 
construção de bombas centrífugas.

A vasta experiência e uma grande flexi-
bilidade no que respeita a satisfazer os 
desejos dos clientes tornaram a ANDRITZ 
num parceiro muito procurado a nível 
mundial. Começando pela investigação 
e pelo desenvolvimento, passando pela 
construção e pelo fabrico, até ao serviço 
pós-venda, a ANDRITZ reúne toda a ca-
deira de valor acrescentado sob o mesmo 
teto.

Âmbitos de Aplicação
No transporte de água para. . .
 drenagem e irrigação
 abastecimento de água potável e indus-

trial

No setor da energia, como. . .
 bombas de refrigeração de água para 

centrais elétricas
 instalações de dessulfuração de gases 

de combustão

No setor da dessalinização de água do 
mar, como. . .
 bombas alimentadas a água do mar

Conhecimento dos 
materiais
As bombas ANDRITZ transportam os mais 
diversos produtos. As bombas têm dife-
rentes características, dependendo do 
produto em questão. Por esta razão, a 
escolha do material e o seu correto pro-
cessamento são cruciais para o funciona-
mento e a resistência da bomba.

São utilizados diferentes materiais, depen-
dendo das condições de utilização e dos re-
quisitos do cliente: ferro fundido, aço fundido, 
aços não ligados e aços de baixa liga, aços 
inoxidáveis CrNi,  aços Duplex e Superduplex.



 

tubo vertical

tremonha de alimentação

Hidráulica

 Impulsor radial

 Impulsor axial

 Impulsor semi-axial

Cotovelo de pressão 

Vedação do veio

 Empanque

 Vedação de anel deslizante

rolamento axial

 Rolamento de rolos

 Rolamento deslizante

rolamento radial
 Rolamento de aço/ 

de borracha ou 
rolamento de 
cerâmica

 Autolubrificado 
(água)

distribuidor

Suporte do rolamento e do motor



 

Formatos dos impulsores
A ANDRITZ disponibiliza um programa completo de 
formatos de impulsores para todas as combinações 
de débitos e alturas, de acordo com velocidades es-
pecíficas. Ao variar a aresta de saída, é possível fazer 
uma adaptação precisa aos pontos de funcionamento 
desejados.

Ajuste hidráulico 
das lâminas
O mecanismo de ajuste hidráulico permite realizar um 
ajuste gradual do ângulo do impulsor durante a ope-
ração. Deste modo, o operador pode reagir automati-
camente a mudanças de débito e de altura. Um servo-
cilindro alimentado a óleo comprimido nos dois lados é 
utilizado para rodar as lâminas do impulsor através de 
blocos deslizantes e manivelas de ajuste.

Deste modo, a bomba pode ser fácil e rapidamente 
configurada para débitos e alturas necessários. Para 
além disso, o mecanismo de ajuste caracteriza-se por 
uma longa vida útil e uma baixa necessidade de ma-
nutenção.

Controlo da velocidade
O débito e a altura manométrica também podem ser 
controlados por meio de uma unidade de controlo 
contínuo da velocidade do motor de acionamento, uti-
lizando um conversor de frequência. A ANDRITZ cria 
assim o conceito ideal de bomba, motor de aciona-
mento e conversor de frequência para uma otimização 
do grau de eficiência.

Gama de funcionamento flexível

Lâminas de ângulo ajustável
Mediante a utilização de lâminas de impulsor de ân-
gulo ajustável, montadas separadamente, é possível 
compensar todas as inconsistências no design do si-
stema. Isto permite ainda otimizar a eficiência ou alterar 
o ponto de funcionamento. O ângulo da lâmina do im-
pulsor pode assim ser ajustado manualmente antes da 
instalação e do arranque, a fim de satisfazer as novas 
condições.



Soluções à medida do cliente
A ANDRITZ é sinónimo de soluções para bombas do 
mais alto nível à medida do cliente. No interesse dos 
nossos clientes, o desenvolvimento e o fabrico de 
bombas personalizadas não estão sujeitos a quais-
quer limites no que respeita a altura e potência.

Especialistas com uma vasta experiência assistem 
os nossos clientes durante todo o processo de pla-
neamento, desenvolvimento, montagem, colocação 
em funcionamento e manutenção. Engenharia, 
construção, seleção do material e fabrico cumprem 
as normas estabelecidas. Os processos são transpa-
rentes e, em caso de necessidade, podem ser adapta-
dos às necessidades de cada cliente.

i&d em dinâmica dos fluidos
As nossas bombas são desenvolvidas segundo o mais 
elevado grau de eficácia e com excelentes caracterí-
sticas de cavitação no nosso próprio laboratório de 
dinâmica de fluidos, ASTRÖ, de modo a satisfazerem 
as necessidades dos clientes. 

Competência comprovada

No mais curto espaço de tempo, os nossos engen-
heiros experientes e altamente qualificados apresen-
tam novos desenvolvimentos com as mais modernas 
ferramentas hidráulicas CFD, incluindo ensaios com 
modelos e ensaios de aceitação. Condições periféri-
cas especiais, tal como configuração de alimentação 
e de descarga das bombas, podem ser investigadas 
e otimizadas.
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Perto dos nossos clientes
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