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ANDRITZ w przemyśle cukrowniczym
Pompy przystosowane do indywidualnych 
wymagań klientów

Przegląd zalet
 � Sprawność do 90% 

 � system montażu

 � Niezwykle ekonomiczne 
dzięki wysokiej sprawności 
i trwałości

 � Ograniczenie kosztów w 
przypadku użycia samo-
zasysających pomp od-
środkowych zamiast pomp 
wyporowych

 � Kilkadziesiąt lat doświad-
czenia i dogłębna specjali-
styczna znajomość proce-
su gwarantują najwyższy 
standard

Jesteś osobą odpowiedzialną za eks-
ploatację lub konserwację cukrowni? 
ANDRITZ projektuje i wytwarza pompy 
odśrodkowe wykorzystywane na wszyst-
kich etapach produkcji cukru. W zależno-
ści od obszaru zakładu stosuje się pompy 
z zamkniętym, półotwartym lub otwartym 
wirnikiem.

Odporne na zużycie, niezatykające się 
pompy są niezbędne do prawidłowej eks-
ploatacji w branży produkcji cukru. Pom-
py z serii ACP, ISO i S z zamkniętymi lub 
otwartymi wirnikami w zależności od wy-
maganej prędkości przepływu używane 
są w poszczególnych procesach płukania 

buraków, oczyszczania soku i krystali-
zacji. Pompy odśrodkowe ANDRITZ AD 
stanowią znakomite rozwiązanie do pom-
powania soku nawet przy zwiększonej 
zawartości cukru wynikającej z zagęsz-
czenia soku oraz zwiększonej zawartości 
gazu powstającego w procesie odwirowy-
wania.

Połączenie jednostopniowej pompy od-
środkowej ze zintegrowaną pompą ciśnie-
niową zapobiegającą gromadzeniu się po-
wietrza na wlocie wirnika i gwarantującą 
znakomitą wydajność zalewania pompy 
nawet przy niekorzystnie poprowadzonej 
rurze ssawnej stanowi jej unikalną zaletę. 

Pompa ciśnieniowa usuwa gaz z medium, 
umożliwiając skuteczne pompowanie gę-
stego soku. Dzięki półotwartemu wirniko-
wi, który umożliwia osiągnięcie wyższej 
sprawności podczas pompowania lepkich 
czynników w porównaniu z wirnikami za-
mkniętymi, pompa pracuje prawidłowo 
nawet przy wysokich stężeniach (zawar-
tość cukru do 70%). Te wszystkie zalety 
czynią z odśrodkowych pomp samozasy-
sających z serii AD ze zintegrowaną pom-
pą ciśnieniową znakomite rozwiązanie 
do pompowania gęstego soku o wysokiej 
zawartości cukru i powietrza przy niskich 
kosztach inwestycyjnych i ograniczonych 
potrzebach konserwacyjnych.
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rodzaje pomp
stosowanych w przemyśle cukrowniczym

 � Zgodnie z normą  
 EN 733, ISO 2858 i 5193
 � Wydajność do 600 m3/h
 � Wysokość podnoszenia  

 do 160 m
 � Ciśnienie robocze do  

 16 bar
 � Sprawność do 90%
 � Temperatura do 140°C

Pompy odśrodkowe 
jednostopniowe

Wirnik zamknięty

Jednostopniowa pompa z 
korpusem spiralnym z za-
mkniętym wirnikiem, dostęp-
na również w wersji zgodnej 
ze standardami EN 733, ISO 
2858 i 5193. Do użycia z 
czystymi, nieznacznie zanie-
czyszczonymi i agresywnymi 
cieczami o lepkości do 150 
mm2/s bez cząstek ściernych 
i stałych.

 � Samozasysające
 � Pompy próżniowe  

 ze zintegrowanym  
 pierścieniem wodnym 
 � Wydajność do 2 000 m3/h
 � Wysokość podnoszenia  

 do 75 m
 � Ciśnienie robocze  

 do 16 bar
Samozasysające pompy 

odśrodkowe

Jednostopniowe pompy 
odśrodkowe, w tym pompa 
ze zintegrowanym pierście-
niem wodnym i półotwartym 
wirnikiem to odpowiednie 
rozwiązanie umożliwiające 
bezproblemowego pompo-
wanie mediów o zawartości 
cukru wynoszącej do 70%

 � Wydajność 13 000  
 admt/d 
 � Wysokość podnoszenia  

 do 190 m
 � Ciśnienie robocze  

 do 25 bar
 � Sprawność do 74%
 � Stężenie do 16%Pompy do mediów oś 

rednim stęeniu

Jednostopniowe pompy do 
średnich stężeń z upłynnia-
czem do wszystkich rodza-
jów lepkich mediów, wy-
korzystywanych podczas 
produkcji cukru. 

[admt/d] - calculated with 12% consistency
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 � Wydajność do 6 000 m3/h
 � Wysokość podnoszenia  

 do 160 m
 � Ciśnienie robocze  

 do 25 bar
 � Sprawność do 90%
 � Temperatura do 140°C
 � Dostępne również w wersji  

 z układem odgazowującym

Pompy odśrodkowe 
jednostopniowe

Wirnik półotwarty i otwarty

Jednostopniowe pompy z 
korpusem spiralnym z pół-
otwartym i otwartym wirni-
kiem do wysokich ciśnień lub 
kanałów o dużym przekroju. 
Różne kombinacje materia-
łów zapewniają długi okres 
eksploatacji i nadzwyczajną 
opłacalność w wielu rozma-
itych zastosowaniach.
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Żadne dane, informacje, oświadczenia, zdjęcia i ilustracje zawarte w niniejszej ulotce nie rodzą jakichkolwiek zobowiązań, ani nie stanowią elementu jakichkolwiek umów sprzedaży 
z ANDRITZ AG lub podmiotami powiązanymi, na wyposażenie lub systemy, o których mowa w niniejszym dokumencie. © ANDRITZ AG 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna 
część materiałów chronionych prawem autorskim nie może być kopiowana, modyfikowana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, ani przechowywana w 
jakiejkolwiek bazie danych lub systemie wyszukiwania, bez uprzedniej pisemnej zgody ANDRITZ AG lub podmiotu z nią powiązanego. Każde takie nieautoryzowane wykorzystanie w 
jakimkolwiek celu stanowi naruszenie stosownych praw autorskich. ANDRITZ AG, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, Austria.
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Blisko naszych Klientów
Zakłady ANDRITZ na świecie
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