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ANDRITZ
Solução em bombas para mineração



ANDRITZ para mineração
Soluções de bombeamento sob medida 

Vantagens em destaque

 � Apta para implantação sob 

condições extremas

 � Longa vida útil

 � Alta confiabilidade 

operacional

 � Materiais de alta qualidade

 � Soluções que dispensam 

manutenção

 � Alta eficiência

 � Baixo custo de 

investimento

Você está à procura de soluções seguras e 

eficazes na gestão da água de mineração? 

A ANDRITZ é um dos principais fabricantes 

de bombas para a gestão da água e para 

drenagem de emergência em superfície e 

mineração subterrânea.

Segurança e confiabilidade são as maiores 

demandas em drenagens subterrâneas e 

de superfície a fim de garantir que não haja 

interrupções no processo. Operadores de 

minas em todo o mundo confiam nas moto-

bombas submersíveis de dupla sucção e de 

simples sucção da ANDRITZ para remover 

bolsas d‘água em áreas de operação de for-

ma confiável. Se as bombas de resgate são 

necessárias para drenar a água das minas 

de forma confiável e rápida em situações de 

emergência, a tecnologia patenteada HDM 

é a melhor solução para garantir a seguran-

ça das pessoas e do ambiente.

HDM – Drenagem Pesada
Uma bomba com um rotor central de du-

pla sucção e demais rotores em série, com 

cargas axiais inversa, girando em único sen-

tido e acionada por um único eixo. Dividir a 

carga de trabalho entre dois rotores garan-

te um perfeito equilíbrio de empuxo axial e, 

assim contribui para a solução dos proble-

mas de efeitos de pressão e de sobrecarga 

nos rolamentos axiais; ao mesmo tempo, o 

fluxo e a velocidade de sucção externa são 

reduzidas pela metade. Assim, as paredes 

do poço são protegidas próximo às zonas 

de sucção, e a entrada de partículas abrasi-

vas é minimizada. Os  motores das bombas 

submersíveis da ANDRITZ com a Tecnologia 

HDM garantem máxima confiabilidade ope-

racional, mínimo desgaste e longa vida útil, 

que pode ser de mais de 20 anos.

Outras tecnologias
A MST (Tecnologia de Eixo Modular) permite 

fácil adaptação às mudanças nas condições 

de bombeamento.

A MCT (Tecnologia de Resfriamento Modu-

lar) garante maior durabilidade e é, ao mes-

mo tempo, o meio mais eficiente de resfria-

mento de motores submersos.

O IPM (Motor Interno de Ímã Permanente) é 

a nova categoria premium de motores sub-

mersos com maior eficiência em uma larga 

faixa de desempenho.

Para mais informações sobre nossa tecno-

logia, solicitamos que leia nossos catálogos 

e assista a nossos vídeos.



MINAS A CÉU ABERTO

MINA ATIVA

NÍVEL DE ÁGUA DO SOLO

RETIRADA DE ÁGUA DE
POÇOS EXTERNOS

RETIRADA DE ÁGUA DE
POÇOS INTERNOS

MINAS SUBTERRÂNEAS

RETIRADA DE ÁGUA ATRAVÉS
DE POÇOS EXTERNOS

RETIRADA DE ÁGUA ATRAVÉS
DO EIXO E PARA PROPÓSITOS

DE RESGATE

RETIRADA DE ÁGUA 
ATRAVÉS DO EIXO E PARA

 PROPÓSITOS DE RESGATE

MINA FECHADAMINA ATIVA 

NÍVEL DE ÁGUA DO SOLO

VANTAGENS:
– Nenhuma necessidade de estação de bombas
– Nenhuma necessidade de proteção contra inundações
– Nenhuma geração adicional de calor



Tipos de bomba
para operação em drenagem
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 � Vazão 
 até 6.000 m3/h

 � Altura até 1.500 m

 � Pressão  
 até 150 bar

 � Diâmetro do poço  
 de 20"

 � Temperatura  
 até 75° C

Motor submerso envolvido 
e resfriado a água. Para de-
sempenhos consistentes sob 
altas temperaturas, voltagens 
especiais e em condições ex-
tremas. Tecnologia MCT e IPM 
para um resfriamento perfeito 
e maior eficiência.

 � Potência  
 até 5.000 kW

 � Tensão  
 até 14.000 V

 � Diâmetro do poço  
 de 8"

 � Temperatura  
 até 75° C

 � Design resistente ao   
 desgaste

 � Vazão  
 de até 6.000 m3/h

 � Altura até 160 m

 � Pressão  
 até 25 bar

 � Eficiências de  
 até 90%

Bombas centrífugas de simples 
estágio com impulsor fechado, 
semi-aberto ou aberto dispo-
nível com design altamente 
resistente ao desgaste. Várias 
combinações de materiais 
para diversas aplicações para 
garantir ciclos de vida longos e 
alta performance.

Motobombas submersíveis mul-
ti-estágio de simples sucção. 
Totalmente confiáveis e de lon-
ga duração sem necessidade de 
manutenção. Com a Tecnologia 
MST, a bomba é flexível para 
se adaptar às mudanças nas 
condições de bombeamento e 
também garantir economia nos 
custos de armazenamento.

 � Vazão  
 até 900 m3/h

 � Altura  
 até 800 m

 � Pressão até 100 bar

 � Diâmetro do poço  
 de 6"

 � Temperatura  
 até 75° C

Bombas multi-estágio de alta-
pressão com design horizontal 
e vertical. Fabricada em mate-
riais compostos de ferro fun-
dido, bronze, alumínio-bronze 
ou aço inoxidável.

 � Taxa de fluxo  
 de até 1.400 m3/h

 � Altura  
 até 1.000 m

 � Pressão  
 até 100 bar

Motobombas submersíveis 
multi-estágio de dupla suc-
ção. Compensação de empu-
xo axial e garantia de velocida-
de de fluxo pela metade para 
maior durabilidade mesmo em 
condições extremas de funcio-
namento.

Bombas centrífugas  
de simples estágio

Motobombas submersíveis  
de simples sucção

Bombas  
de alta pressão

Motobombas submersíveis 
de dupla sucção

Motores submersos



Perto dos nossos clientes
Localizações da ANDRITZ em todo o mundo
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ANDRITZ Ritz GmbH
Gueglingstrasse 50
73529 Schwaebisch Gmuend
Phone: +49 (7171) 609 0
ritz@andritz.com

ANDRITZ HYDRO BRASIL LTDA.
Avenida Juruá 747
06455-010 Barueri – SP - Brasil
Phone : +55 11 4133-0000
Fax: +55 11 4133-0031
bombas-brazil@andritz.com


