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Resumo das vantagens

 � Eficiência de até 90%

 � Sistema de montagem

 � Excelente relação custo- 

benefício graças à alta efi-

ciência e à longa vida útil do 

serviço

 � Redução de custos se bom-

bas centrífugas com preparo 

automático forem usadas em 

vez de bombas de desloca-

mento positivo

 � Décadas de experiência e 

conhecimento profundo e 

abrangente do processo gar-

antem uma alto padrão

Décadas de experiência em máquinas 

hidráulicas e o conhecimento abran-

gente do processo formam a base do 

mais alto desempenho de nossas bom-

bas. Nossos produtos de alta qualida-

de e nosso conhecimento profundo 

dos processos de produção de amido 

oferecem soluções confiáveis de bom-

bas que atendem às necessidades de 

nossos clientes.

A ANDRITZ HYDRO oferece soluções de 

bombas inovadoras e direcionadas para 

todo o processo de produção de amido, 

do preparo do material bruto à extração e 

separação de fibras, até a etapa final de 

lavagem e concentração.

Dependendo do ramo de atividade da em-

presa em questão, fornecemos bombas 

centrífugas com rotor fechado, aberto ou 

semi-aberto e bomba de vácuo integrada. 

Os líquidos que geram espuma, em particu-

lar, criam uma das condições mais difíceis 

para as bombas centrífugas. A combinação 

de bomba centrífuga de um único estágio 

com a bomba a vácuo integrada evita o 

acúmulo de ar na entrada do rotor e garan-

te operações muito eficientes de bombe-

amento, até mesmo de líquidos de maior 

viscosidade (por exemplo, suspensões 

com polpa fibrosa contendo até 40% de ar). 

A bomba de vácuo remove o conteúdo de 

gás do meio para garantir que os líquidos 

possam ser transportados sem dificulda-

des. Em consequência desses recursos do 

projeto, as bombas centrífugas com prepa-

ro automático da linha AD são excelentes 

e contribuem para que processos cruciais 

sejam realizados sem problemas. 

Com o nosso centro tecnológico próprio, o 

ASTRÖ, temos à nossa disposição um ins-

tituto reconhecido internacionalmente pela 

pesquisa e pelo desenvolvimento na área de 

hidráulica. A otimização tecnológica com o 

uso da fluidodinâmica computacional (CFD) 

e de numerosos testes em modelos é res-

ponsável pela alta eficiência econômica das 

bombas das linhas ACP, S, ISO, e AD.

A experiência profissional e a nossa com-

preensão das necessidades dos clientes faz 

da nossa empresa uma parceira valiosa que 

oferece desenvolvimento para testes em 

modelos, projeto, fabricação, gerenciamen-

to de projeto e instalação, além de serviços 

e treinamento – tudo em uma única fonte.

Clientes de todo o mundo confiam em nossa 

empresa. Eles valorizam nossos muitos anos 

de experiência em toda a cadeia de valor.

Bombas centrífugas – 
 linhas S e ACP    

ANDRITZ
Soluções de bombas para a indústria do amido



 

Processamento de amido de trigo
TRIGO MOAGEM

Transporte pneumático

MISTURADOR DE
MASSA

45% de substância seca

Circulação de água + solução de soda

Mistura

MATURAÇÃO

Dispersão de farinha diluída,
30% de substância seca

Bomba de
deslocamento

positivo

HOMOGENIZAÇÃO

Circulação de água para diluição

FRACIONAMENTO:
EXTRAÇÃO/SEPARAÇÃO

decantador de 3 fases

SUBFLUXO

1ª fase

Maior parte dos
grãos irregulares da

fração do amido

Grânulos de amido A
de 20 a 35 µm de

diâmetro

1ª FASE:
SEPARAÇÃO/SELEÇÃO
DE REFINAMENTO
DE AMIDO A

TRANSBORDAMENTO
Fibras com água de
processamento

SUBFLUXO
Rejeitos do
amido

Água de
proces-
samento

Peneiras cônicas
para centrífuga

PRÉ-
LAVAGEM

Separador
de bocal

FRAÇÃO
MÉDIA

Fibras finas

EXTRAÇÃO DE FIBRAS
Peneiras cônicas para centrífuga

SUBFLUXO
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TRANSBOR-
DAMENTO
Fibras

RECUPERAÇÃO DE AMIDO

TRANSBORDAMENTO
Água de processamento

ÁGUA DE PROCESSAMENTO
Frações mais leves de amido B

SUBFLUX
Frações pesadas de amido A
da recuperação de amido B

LAVAGEM/
CONCENTRAÇÃO

TRANSBORDAMENTO
Água de lavagem + solúveis

Unidade HC,
Hydrocyclones

Água de lavagem

DESIDRATAÇÃO

SUBFLUXO
Rejeitos do amido

20 °Bé

Centrífuga descascadora
ANDRITZ ou filtro a vácuo

Amido
desidratado
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Água de processamento/
filtrado com
proteína

SECAGEM

Secadora Flash

FRAÇÃO
MÉDIA

2ª fase
Glúten

Partícula fina  
Amido B

Grânulos de amido
de 2 a 15 µm de

diâmetro

2ª FASE:
EXTRAÇÃO
DE GLÚTEN
EM VÁRIAS
ETAPAS

TRANSBORDAMENTO
Processamento de água
+ amido B

Peneiras com
telas curvas/

dobradas

TRANSBOR-
DAMENTO
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3ª fase
Processamento

de água e solúveis
de pentosana

para ração animal

SECAGEM    DESIDRATAÇÃO    LAVAGEM    GLÚTEN

G
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SUBFLUXO
Rejeitos de glúten

SEPARAÇÃO/SELEÇÃO DE REFINAMENTO DE AMIDO B
SECAGEM    DESIDRATAÇÃO    LAVAGEM/CONCENTRAÇÃO

Processo como amido AA
M
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O
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A

M
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SUBFLUXO
Suspensão de amido 

PREPARO

PREPARO

Etapa do processo Fracionamento do 
trigo

Refinamento do 
amido

Extração de 
fibra/glúten

Lavagem/concentração/
recuperação do amido

Processo auxiliares da 
água

Aplicações Transbordamento 
(processo de 3 fases)

Leite de 
amido

Leite de 
amido

Leite de 
amido

Água de 
diluição

Transbordamento 
(processo de 2 fases)

Frações de 
fibras

Frações de 
fibras

Frações de 
fibras

Água de 
lavagem

Bombas ISO 

Bombas AD 

Bombas ACP 

Bombas S 

As bombas centrífugas da ANDRITZ são adequadas para todo o processo



 

Processamento de amido de milho
MILHO INFUSÃO

30 a 48 horas

MOAGEM SEPARAÇÃO DE GERMES
EM VÁRIOS ESTÁGIOS

Unidade HC,
Cylones

LAVAGEM PARA REMOÇÃO DE
GERMES

Peneiras com
telas curvas/
dobradas

Lavagem para
remoção de
germes em
3 etapas

ROSCA COMPACTADORA

SECAGEM

EXTRAÇÃO DE ÓLEO

ÓLEO DE
MILHO

MOAGEM
FINA

SUBFLUXO

Rejeitos fibro-
sos de água

de milho
20% DS

SELEÇÃO DE FIBRAS
EM VÁRIAS
ETAPAS

Peneiras com
telas curvas/

dobradas

RECUPE-
RAÇÃO DE
GLÚTEN

Separador de bocal

SEPARAÇÃO PRIMÁRIA

Separador de bocal

DESIDRATAÇÃOSECAGEM DE
GLÚTEN

Secadora
Flash

CONCENTRAÇÃO/LAVAGEM
EM VÁRIAS ETAPAS

Água de lavagem

Unidade HC,
Hydrocyclones

DESIDRA-
TAÇÃO

SUBFLUXO
Rejeitos do

amido
20 °Bé

SACARI-
FICAÇÃO

SUBFLUXO
Rejeitos do

amido
20 °Bé

SECAGEM
Seca-
dora
Flash

POLPA DE MILHO
Suspensão

8 °Bé

TRANSBOR-
DAMENTO

Germes para lavagem
+ desidratação

Água de processamento + dióxido de enxofre

Água

A água de infusão para evaporação contém
10% de substância seca – (misturada e seca
com frações de fibras finas para ração animal)
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DAMENTO

Fibras
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SUBFLUXO
Leite cru
de amido

SEPARAÇÃO IMEDIATA

Fibra Água

Amido recuperado

OVERFLOW
GlutenTRANSBOR-

DAMENTO
Fibras

PREPARO

SUBFLUXO
Leite de amido

SUBFLUXO
Glúten

concentrado

SUBFLUXO
Glúten

GLICOSE EM
ETANOLA
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PREPARO

TRANSBORDAMENTO
Processamento

de água

Etapa do processo Infusão Moagem 
úmida

Separação de 
germes

Seleção de fibras/ 
separação primária

Lavagem/concen-
tração do amido

Recuperação de glúten/ 
processamento de óleo 

de milho

Aplicações Água de 
processamento

Água de 
processamento

Rejeitos de 
germes

Frações de fibras/ 
leite de amido

Leite de 
amido

Água de 
glúten

Água de 
infusão

Suspensão do 
milho despol-

pado

Rejeitos de 
milho

Leite cru de amido 
(moagem de amido)

Rejeitos do 
amido

Óleo de 
milho

Água de 
glúten

Água de 
lavagem

Bombas ISO

Bombas AD

Bombas ACP

Bombas S

Bombas ACP HW

As bombas centrífugas da ANDRITZ são adequadas para todo o processo



 

Processamento de amido de batata
BATATA LAVAGEM PAR REMO-

ÇÃO DE PEDRAS
RASPAGEM DE
BATATA

REMOÇÃO DE
AREIA

Polpa/
rejeitos

Unidades
Cyclone

SEPARAÇÃO DE SUCO DE BATATA

TRANSBOR-
DAMENTO

Polpa/
rejeitos

Decantador

EXTRAÇÃO DE
FIBRAS/AMIDO

SUBFLUXO
Polpa de

amido/fibras

Peneiras cônicas
para centrífuga

LAVAGEM/CONCENTRAÇÃO
EM VÁRIAS ETAPAS

Unidade HC,
Hydrocyclones

Separador de bocal

TRANSBORDAMENTO
Água de lavagem com solúveis

para tratamento

SUBFLUXO
Suspensão de amido

pré-lavado

TRANSBOR-
DAMENTO
Processos

Água de
lavagem

DESIDRATAÇÃO/
CONCENTRAÇÃO

Centrífuga descascadora ANDRITZ
ou filtro a vácuo

Amido
desidratado

SECAGEM

Secadora Flash

AMIDO

Processamento de água/
flutuação

Tratamento de água residual

PREPARO

TRANSBORDAMENTO
Suco de batata/proteínas para
uso em ração animal

Água para diluição

Água de
lavagemSUBFLUXO

Areia/rejeitos

SUBFLUXO
Rejeitos do amido

20 °Bé

TRANSBOR-
DAMENTO
Polpa de fibra

FRAÇÃO
INTERMEDIÁRIA

Fibra fina

SUBFLUXO
Moedor de
amido bruto

DESIDRATAÇÃO/
SECAGEM
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Etapa do processo Preparo Raspagem/ 
extração

Remoção de 
areia

Separação de 
água do fruto

Lavagem/ 
concentração

Processamento de 
água auxiliares

Aplicações Água de 
lavagem

Rejeitos 
fibrosos

Água de 
areia

Água do 
fruto

Leite de 
amido

Diluição do 
leite

Águas 
residuais

Leite de 
amido bruto

Rejeitos 
fibrosos/polpa

Rejeitos do 
amido

Água de 
lavagem

Bombas ISO

Bombas AD

Bombas ACP

Bombas S

Bombas ACP HW

As bombas centrífugas da ANDRITZ são adequadas para todo o processo



Bombas centrífugas ANDRITZ
Processamento de amido

O bombeamento 
de líquidos de alta 
viscosidade e/ou o 
conteúdo do ar, por 
exemplo, rejeitos 
fibrosos, leite de 
amido e suco de 
batata

Bombas de desgaseificação 
do ar - LINHA AD

 �  Rotor fechado 

 �  Chega a 160 m

 �  Taxa de vazão de até 
300 m3/h

 �  Pressão diferencial de até 
16 bar

 �  Temperatura de até 
140 °C

Bombeamento 
de leite de amido 
de 3 a 24 °Bé, 
água de lavagem, 
filtrados e operação 
de processos 
auxiliares

Bombas centrífugas
LINHA ISO

 �  Rotor aberto e semi-aberto

 �  Chega a 160 m

 �  Taxa de vazão de até 
6.000 m3/h

 �  Pressão diferencial de até 
25 bar

 �  Temperatura de até 
200 °C

Bombeamento de 
líquidos contendo 
sólidos e/ou fibras, 
por exemplo, rejeitos 
fibrosos, água de 
infusão, suspensões 
de milho e operação 
para fracionamento 
de trigo e processos 
auxiliares.

Bombas centrífugas
LINHAS S e ACP

 �  Rotor aberto e semi-aberto

 �  Chega a 160 m

 �  Taxa de vazão de até 
6.000 m3/h

 �  Pressão diferencial de até 
25 bar

 �  Temperatura de até 
200 °C

Bombeamento de 
líquidos abrasivos, 
por exemplo, água 
de lavagem e água 
residual
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 �  Preparo automático

 �  Bomba de vácuo integra-
da com anel de água

 �  Taxa de vazão de até 
2.000 m3/h

 �  Chega a 75 m

 �  Pressão de distribuição 
de até 16 bar

Bombas centrífugas 
altamente resistentes ao 

desgaste - LINHA HW 



 �  Bombas de alta pressão 
para várias etapas

 �  Chega a 500 m

 �  Taxa de vazão de até 800 
m3/h

 �  Pressão diferencial de até 
100 bar

 �  Temperatura de até 140 °C

Bombas de alta 
pressão para 
suprimento de 
água

Bombas de alta pressão
LINHAS HP/MP/MPE 

 �  Bombas de voluta e 
estágio único de acordo 
com a norma DIN EN 733

 �  Chega a 100 m

 �  Taxa de vazão de até 
4.000 m3/h

 �  Pressão diferencial de até 
16 bar

 �  Temperatura de até 140 °C

Bombas 
centrífugas para 
suprimento de 
água

Bombas de sucção pela 
extremidade - LINHA ES

 �  Bombas de estágio único com 
design de acoplamento curto

 �  Rotor: canaleta única, 
canaleta dupla, vórtex, 
várias canaletas tipo “T”

 �  Chega a 80 m
 �  Taxa de vazão de até 
2.600 m3/h

 �  Pressão dif. de até 10 bar
 �  Temperatura de até 40 °C

Bombas 
centrífugas para 
água residual

Bombas de esgoto, úmido
LINHA SW 

 �  Rotor de canaleta, estágio 
único

 �  Rotor: canaleta única, 
canaleta dupla, vórtex, 
várias canaletas tipo “T”

 �  Início a 100 m
 �  Taxa de vazão de até 
10.000 m3/h

 �  Pressão dif. de até 16 bar
 �  Temperatura de até 140 °C

Bombas 
centrífugas para 
água residual

Bombas de esgoto, úmido
LINHA SW 
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Bombas centrífugas ANDRITZ
Processamento de amido



Perto dos nossos clientes

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

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 2015. 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

www.andritz.com/pumps
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ANDRITZ HYDRO S.A.
Avenida Juruá, 747
06455-010 Barueri - SP - Brasil
Tel.: +55 11 4133-0000
Fax: +55 11 4133-0031
bombas-brazil@andritz.com




