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andritz na indústria de papel e celulose
Soluções personalizadas para bombas
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Vantagens
Linha completo de bombas para toda a
indústria de papel e
celulose
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Consistências de até 16%
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Boa relação entre custo e
benefício
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Tipos de bomba
na indústria de papel e celulose

Bombas centrífugas de
estágio único



Projeto altamente
resistente a desgaste



Vazão até
6.000 m³/h



AMT até 160 m



Pressão de descarga
até 25 bar



Eficiência até 90%



Temperatura
até 200° C



Vazão
até 20.000 m³/h



AMT
até 220 m



Consistências
até 2% b.d.



Bombas axiais de carcaça
bipartida e dupla sucção



Vazão
até 400 m³/h



AMT
até 800 m



Pressão de descarga
até 100 bar



Autoescorvantes



Vazão
até 2.000 m³/h



AMT até 75 m



Pressão de descarga
até 16 bar





Bombas para média
consistência








Bombas de
esgotamento




Bombas axiais de carcaça
bipartida e estágio único
para fluidos puros e levemente contaminados. Eficiência superior a 90% e baixa
pulsação devido ao rotor radial de dupla sucção e bons
valores NPSH.

Temperatura
até 110° C



Bombas de alta pressão

Bombas centrífugas
autoescorvantes

Eficiência
superior a 90%

Bombas centrífugas de estágio único com rotor fechado,
semiaberto ou aberto, também disponível em projeto
altamente resistente a desgaste. As diversas combinações de materiais disponíveis garantem ciclos de vida
longos e excelente eficiência
econômica em várias aplicações diferentes.
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Bombas de alta pressão,
multiestágio, em projeto horizontal ou vertical. Várias
combinações de materiais
diferentes disponíveis.

6000

5000 10000 20000

800
500

100
50
[m]
10

Bombas centrífugas de estágio único contendo bomba de vácuo integrada com
anel de água e rotor semiaberto.
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Bombas para média consistência de estágio único com
fluidizador para suspensões
de celulose de até 16% b.d.
Devido ao sistema de desgaseificação SMARTSEP, não
há perda de fibras.

Conceito de estrutura 		
modular
Vazão até 800 m³/h
AMT até 50 m
Pressão de descarga
até 16 bar
Consistências até 6%

Bombas submersas de estágio único para suspensões de celulose, borras
contendo sólidos e fluido
abrasivo. Comprimento padrão de construção de 1 a
2 m.
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Vazão até 13.000 admt/d
AMT até 190 m
Pressão de descarga 		
até 25 bar
Eficiência até 74%
Consistências até 16%
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Perto dos nossos clientes
Localizações da ANDRITZ em todo o mundo

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

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

www.andritz.com/pumps
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