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Máxima eficiência, fácil operação

Características
 Degasagem sem bomba de 
vácuo interna ou externa (para 
maioria das aplicações)

 Faixa de produção até 
13.000 adtm/d

 Altura manométrica até 190 m

 Temperatura da polpa até 93ºC 
(alimentação sem pressão), 
até 140ºC (com alimentação 
pressurizada)

 Consistência da polpa até 16% b.d.

 Pressão até 25 bar, dependendo 
da dimensões da bomba

 Altas eficiências acima de 70% 

Por mais de 100 anos o nome ANDRITZ 
tem sido sinônimo de competência e in-
ovação em projetos de bombas centrífu-
gas.

Na condição de fornecedores de siste-
mas de produção completos para a in-
dústria de papel e celulose, adquirimos 
ampla especialização nas tecnologias de 
processo – que é a base para o nosso 
sucesso no desenvolvimento de compo-
nentes para transporte de fluídos e ce-
lulose.

A bomba ANDRITZ de média consistência, 
série MC, estabelece novos padrões em 
termos de transporte de massas de média 
consistência em suspensão, preenchen-
do assim as mais altas expectativas dos 
clientes, em termos de eficiência, ciclo de 
vida, pouca manutenção e economicida-
de.

A excelente eficiência econômica tem sido 
constantemente comprovada pelas bom-
bas ANDRITZ, proporcionando aos nos-

sos clientes até 30% de economia nos cu-
stos de energia, quando comparada com 
outras bombas de média consistência.

Campos de aplicação
Transporte de polpas de celulose com 
consistência até 16% (admt).
 Polpa química
 Polpa mecânica
 Sobra de papel



 

Nova tecnologia de bombas ANDRITZ Série MC
O transporte de polpa de média consistência na indústria de papel e
celulose é uma tarefa complexa. A solução proporcionada pela
ANDRITZoferece um sistema completo, projetado de acordo com
as exigências dos clientes.

Custos Reduzidos
 A válvula de controle é mon-
tada diretamente no flange de 
pressão (sem adaptador)

Serviço de manutenção simples e fácil

 Substituição do fluidizador sem des-
montagem da bomba, devido ao projeto 
modular do rotor e do fluidizador.

Flexibilidade de instalação

 Arranjo construtivo flexível com, 
degasagem à esquerda ou à direita

 Válvula de degasagem de fácil 

operação on/off 

Consumo reduzido de produtos químicos

 Mistura otimizada fluidicamente

Polpa com ar

Ar

Mancal robusto

 CFD e stand de testes para 
otimização do empuxo axial

  Longa vida de operação

Sistema de separação inteligente (SMARTSEP)

 Evita a perda de fibras em qualquer situação 
operacional

Alinhamento flexível do ramal de saída

 Voluta com quatro bases de apoio 
(disposição vertical or horizontal)

Polpa sem ar



 

Excelente capabilidade em 
pesquisa e desenvolvimento 
As amplas séries de ensaios realizados internamente 
nos bancos de testes proporcionaram uma contribu-
ição essencial para a otimização do processo de de-
gasagem e aumento da eficiência.

Eficiências superiores a 70% e um mínimo de compo-
nentes aumentam a efetividade da nossa tecnologia 
de bombas. Outros pontos fortes do nosso novo pro-
jeto são o alto grau de economia de energia e menor 
tempo necessário para manutenção, devido ao siste-
ma modular das bombas ANDRITZ MC.

Alta confiabilidade graças a um 
projeto revolucionário
Bombas de média consistência operam nas linhas de 
branqueamento, linhas de polpa e de reciclagem de 
fibras e são críticas no processo, uma vez que o volu-
me total da planta flui através delas.

As bombas ANDRITZ MC, além de confiáveis e ro-
bustas, devido ao seu projeto de eixo único, sem a 
necessidade de bomba de vácuo (na maioria de apli-
cações) são também de controle extremamente fácil 
(lógica simples on/off).

Novo sistema de degasagem 
(SMARTSEP)
A ANDRITZ oferece a primeira solução de eixo único testado na 
prática para bombeamento de polpas de média consistência. 
Graças ao novo sistema de degasagem, não há necessidade de 
controle de pressão em nenhuma situação operacional. Não há 
perda de fibras (mesmo durante a partida com baixa consistên-
cia). O controle da válvula de degasagem é muito simples: bomba 
operando – válvula aberta, bomba parada – válvula fechada. Rara-
mente se usa o controle de pressão (posições do buster).

Principais vantagens:
 Excelente eficiência (>70%), significativamente acima de média 
da indústria – devido ao seu baixo consumo de energia

 Controle extremamente fácil e sem quaisquer perdas de fibras 
durante o processo de degasagem (com qualquer consistência)

 Boa homogeneização da polpa
 Projeto simples e eficiente do ponto de vista de custos, sem 
bomba de vácuo



Combinações de materiais

Curvas características
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Série MC EN-GJL 250 1.4460/1.4474 1.4462 1.4469 2.4602 Hastelloy®

Rotor

Carcaça

Caixa do mancal

Revestimento frontal

Fluidizador

Conexão de entrada

Eixo

Revestimento conexão de entrada

European standard US standard

Number Name Grade UNS

EN-JL1040 EN-GJL 250 Class 40B /

1.4460/1.4474 X3CrNiMoN27-5-2 Grade 3A J93370

1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 Grade 3A S32205

1.4469 GX2CrNiMoN26-7-4 Grade 5A S32615

2.4602 Hastelloy® NiCr21Mo14W Grade 5A N06022



Próximo dos nossos clientes
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