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The aim is clear:

ANDRITZ
Pompy dla przemysłu przybrzeżno-morskiego



ANDRITZ dla przemysłu przybrzeżno-morskiego
Rozwiązania pompujące dostosowane do wymagań  
naszych klientów

Przegląd głównych zalet
 � Rozwiązania umożliwiają-

ce zastosowanie w  
najbardziej ekstremalnych 
warunkach

 � Długi okres eksploatacji
 � Najwyższa niezawodność 

działania
 � Konstrukcja z wysokiej 

jakości materiałów
 � Rozwiązania  

bezkonserwacyjne
 � Wysoka sprawność
 � Niski koszt inwestycji

Szukasz bezpiecznych i skutecznych 
rozwiązań w zakresie gospodarki wod-
nej do użycia na statkach i platformach 
wiertniczych?

Od wielu lat aktywnie działamy w prze-
myśle przybrzeżno-morskim – głównie 
w zakresie zastosowań związanych z 
pompowaniem wody morskiej. Pompy 
i silniki ANDRITZ wykorzystywane są 
na statkach i platformach wiertniczych. 
Oferujemy dopasowane do indywidual-
nych wymagań silniki głębinowe do za-
stosowań podmorskich.

 

Obszar zastosowania na 
platformach wiertniczych i 
statkach

 � Pompy zęzowe i balastowe
 � Pompy zasilające kotły 
 � Pompy wspomagające
 � Pompy wody wiertniczej 
 � Awaryjne pompy przeciwpożarowe 
 � Pompy pożarnicze 
 � Pompy strażackie o dużej wydajności/
 � pompy piany
 � Zwykłe pompy sanitarne/  

 przeciwpożarowe
 � Pompy obiegu ciepłej wody
 � Pompy wysokociśnieniowe
 � Pompy podnoszące do wody morskiej
 � Pompy głębinowe do wody surowej
 � Głębinowe pompy wstępne

Głębinowe pompy silniko-
we do wody morskiej

Minimalny koszt eksploatacji
Bezkonserwacyjna eksploatacja oraz 
doskonała sprawność
Nieograniczony zakres zastosowań
Łatwa i elastyczna instalacja pompy
Niski koszt inwestycji
Pompy nie wymagają instalacji w  
pompowni
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Jednostopniowe pompy odśrodkowe
Pompy dwustrumieniowe z osiowo 
dzielonym korpusem
Pompy wysokociśnieniowe

Głębinowe 
pompy silnikowe

Silnik pompy 
głębinowej do 
zastosowań 
indywidualnych

PRZEMYSŁ PRZYBRZEŻNO-MORSKI
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Rodzaje pomp
do zastosowań w przemyśle  
przybrzeżno-morskim
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 � Moc  
do 5 000 kW

 � Napięcie  
do 14 000 V

 � Prędkość  
do 3600 rpm 

 � Temperatura  
do 75°C

 � Duża wytrzymałość na 
zużycie

 � Wydajność  
do 6 000 m3/h

 � Wysokość podnoszenia 
do 160 m

 � Ciśnienie  
do 25 bar

 � Sprawność do 90%

 � Wydajność do 6 000 m3/h
 � Wysokość podnoszenia 
do 1 500 m

 � Ciśnienie do 150 bar
 � Temperatura do 75°C

 � Wydajność  
do 20 000 m3/h

 � Wysokość tłoczenia 
do 220 m

 � Ciśnienie do 25 bar
 � Stężenie do 2% atro
 � Sprawność ponad 90%
 � Temperatura  
do 110°C

 � Wydajność  
do 1 400 m3/h

 � Wysokość podnoszenia 
do 1 000 m

 � Ciśnienie  
do 100 bar

Pompy odśrodkowe  
jednostopniowe

Pompy 
wysokociśnieniowe

Silniki pomp głębinowych

Jednostrumieniowe 
głębinowe pompy silnikowe

Pompy dwustrumieniowe z 
osiowo dzielonym korpusem

Silnik napełniony i chłodzony 
wodą. Stała wysoka wydajność 
w wysokich temperaturach, 
specyficznych poziomach na-
pięcia i w warunkach ekstre-
malnych. Technologia MCT 
i IPM zapewniająca idealne 
chłodzenie i najwyższą spraw-
ność.

Wielostopniowe głębinowe pom-
py silnikowe. Niezawodne, nie-
wymagające konserwacji i nie-
zwykle trwałe. Technologia MST 
i HDM czyniące nasze rozwiąza-
nia jeszcze bardziej wydajnymi.

Pompy odśrodkowe jednostop-
niowe z zamkniętym, półotwar-
tym lub otwartym wirnikiem 
dostępne również w wersji 
wysoce odpornej na zużycie. 
Różne kombinacje materiałów 
do rozmaitych zastosowań za-
pewniają długi okres eksploata-
cji i znakomitą sprawność.

Jednostopniowe pompy z kor-
pusem dzielonym osiowo do 
transportu czystych, lekko 
zanieczyszczonych i żrących 
cieczy. Sprawność ponad 90%, 
optymalna zdolność ssawna i 
bardzo dobre wartości naddat-
ku antykwitacyjnego (NPSH).

Wielostopniowe, wysokociśnie-
niowe pompy w wersji pionowej 
i poziomej. Wykonane z żeliwa, 
brązu, brązu aluminiowego lub 
stali nierdzewnej.
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Blisko naszych Klientów
Zakłady ANDRITZ na świecie
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