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Szef Produktów MPR Industries

Departament Techniki Sprężonego Powietrza i Próżni

BP Techem S.A.

Rotacyjne sprężarki łopatkowe

i pompy próżniowe w przemyśle cukrowniczym



BP Techem S.A.

• początki firmy BP Techem S.A. sięgają 1990 roku, kiedy zostało 

utworzone Biuro Przedstawicielskie Techem Zygmunt Łada

• jedno z pierwszych prywatnych przedstawicielstw 

zagranicznych producentów takich jak KWH Mirka, Dunlop, 

ASCO czy Rosemount

• w 1997 roku działalność Biura Przedstawicielskiego 

przeniesiona została do BP Techem S.A.

• obecnie BP Techem S.A. jest wyłącznym przedstawicielem 

wielu zagranicznych marek na terenie Polski w tym MPR 

Industries
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• wśród naszych klientów znajdują się największe polskie firmy 

produkcyjne, które doceniają szybkość i niezawodność naszej 

obsługi, a przede wszystkim jakość dostarczanych przez nas 

produktów

• projektujemy i wdrażamy niezawodne rozwiązania w wielu 

dziedzinach przemysłu dzięki czemu dostarczane przez nas 

produkty pomagają zwiększyć efektywność

Naszą misją jest dostarczanie niezawodnych rozwiązań i 

produktów, głównie dla branży przemysłowej, a także budowanie 

długoterminowych relacji z Klientami.

Zaufanie zdobywamy poprzez wywiązywanie się z obietnic -

terminowe dostawy oraz niezawodny serwis.
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MPR Industries

• firma została założona w 1921 roku przez szwajcarskich 

inżynierów, którzy wynaleźli technologię ruchomych łopatek

• od ponad 90 lat testuje i doskonali swoje produkty

• jeden z czołowych producentów urządzeń obrotowych do 

powietrza i gazu

• oferuje sprężarki przemysłowe, pompy próżniowe i dmuchawy

• posiada klientów na całym świecie w różnych branżach

• filozofia Tailor-Made-Solutions

• niezawodne i wydajne urządzenia
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Działalność MPR to: projektowanie, produkcja, montaż, testowanie i naprawy, przekazywanie do 

eksploatacji i nadzorowanie wszystkich urządzeń do sprężania gazu, wyprodukowanych przy 

zastosowaniu własnych technologii, tak złożonych, jak tylko może sobie wyobrazić klient.
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1950 

Niezawodność urządzeń pozwoliła 
na szybki wzrost sprzedaży do 
szczególnie wymagających 
zastosowań i ciężkiej pracy. MPR 
Francja opracowała pełną gamę 
innowacyjnych urządzeń 
łopatkowych

2012

MPR Industries, specjalista w 
sprężarkach i pompach 
próżniowych staje się częścią 
Grupy Ensival Moret

2004 

Utworzenie własnego działu 
projektowego, który pozwolił 
na dalszy rozwój i z 
dostawcy sprężarek MPR 
przeobraziła się w dostawcę 
zintegrowanych rozwiązań

1921 

Założenie przez szwajcarskich 
inżynierów firmy we Francji w 
celu komercjalizacji technologii 
łopatkowej

Historia i rozwój
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• Grupa Ensival Moret projektuje i wytwarza szereg pomp wg ISO, API oraz

niestandardowych wymagań

• Grupa Ensival Moret projektuje i wytwarza kompletne systemy pompowe

zgodne z życzeniami użytkowników we wszystkich dziedzinach przemysłu

• Grupa Ensival Moret posiada know-how w zakresie:

- Poliolefiny

- Kwas fosforowy

- Kwas siarkowy

- Biopaliwa

- Koncentratory instalacji solarnych

- PTA Oczyszczony kwas tereftalowy

- Zastosowania morskie

- Odsalanie

- Ropa naftowa i gaz

- Przemysł chemiczny

- Przemysł petrochemiczny

- Cukrownie

- Przetwórstwo żywności

- Przemysłowe ogólnego przeznaczenia

Nasze know-how
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Zespół badań i rozwoju firmy Ensival Moret

zatrudnia pracowników z wyższym

wykształceniem i stopniem doktora,

specjalistów z wielu dziedzin, co

umożliwia prowadzenie badań w szerokim

zakresie mechaniki, hydrauliki i

termodynamiki, a także analizy drgań i

energii oraz specjalnych wymagań

klientów.

Nasz zespól badań i rozwoju jest skierowany

na implementację i rozwijanie nowych

dziedzin hydrauliki (cyfrowe symulacje

przepływu, wydajność energetyczna,

niskie NPSH) oraz ulepszanie i adaptację

naszych pomp do wymagań klientów.

Badania i rozwój
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8 zakładów produkcyjnych:

3 zakłady we Francji

2 zakłady w Belgii

2 zakłady w Chinach

1 zakład w Brazylii

Wydajne i nowoczesne maszyny.

W każdym zakładzie produkcyjnym znajduje

się jedno stanowisko do wykonywania

testów i sprawdzenia sterowania

hydraulicznego dla zestawów

pompowych poziomych i pionowych

(mogą być testowane pionowe pompy o

długości do 16 metrów i poborze mocy

do 2,5 MW).

Całkowita powierzchnia produkcyjna 

42 180 m²

Produkcja



Główne obszary biznesowe MPR Industries

TANKOWCE LNG
ODZYSK GAZÓW 

Z FLAR
INSTALACJE 

BIOGAZU

PRODUKCJA CEMENTU 

I KOPALNIE
PRODUKTY 

PRZEMYSŁOWE
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Grupy produktów
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Łopatkowe sprężarki i 

pompy próżniowe

Sprężarki i pompy 

próżniowe z 

pierścieniem wodnym

Zintegrowane systemy 

Plug & Play



• obudowa z żeliwa szarego lub sferoidalnego z obróbką 

powierzchni lub bez w zależności od zastosowania

• pojedyncza obudowa dla urządzeń chłodzonych 

powietrzem

• podwójna obudowa dla urządzeń chłodzonych cieczą

• jednoelementowy wirnik ze stali nierdzewnej lub kuty

• łopatki wykonane z polimerów lub materiałów 

kompozytowych o wysokiej wytrzymałości (żywica 

fenolowa i włókna aramidowe)

• pojedyncze lub podwójne uszczelnienie mechaniczne

• łożyska walcowe, łożyska kulkowe, podwójne łożysko 

stożkowe - w zależności od zastosowania

• sprzęgło standard API - American Petroleum Institute/Oil 

&Gas industry

• opatentowany system mikrosmarowania - pompa oleju 

napędzana przez wał sprężarki lub niezależnym silnikiem 

elektrycznym (Minilub®)

• zawory zwrotne, pomiary ciśnienia, zabezpieczenia 

temperatury nad i podciśnienia, filtry cyklonowe, 

siatkowe, ceramiczne

• zabezpieczenie w atmosferze azotowej - tlen, wilgoć, 

warunki atmosferyczne

• pełna automatyka i sterowanie

Budowa
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R Type

Sprężarki łopatkowe

/ Przepływ: od 5 do 12000 m³/h

/ Ciśnienie: powyżej 40 bar

Przegląd produktów

P Type

Pompy próżniowe łopatkowe

/ Przepływ: od 5 do 12000 m³/h

/ Ciśnienie: do 10-4 mbar abs.

AL Type

Sprężarki z pierścieniem 

cieczowym

/ Przepływ: od 800 do 12000 m³/h

/ Ciśnienie: od 1,2 do 4,5 bar

VRN Type

Pompy próżniowe z pierścieniem 

cieczowym

/ Przepływ: do 22000 m³/h

/ Ciśnienie: do 0,8 bar

/ Podciśnienie: do 10 mbar abs



CL Type

Dmuchawy bocznokanałowe

/ Przepływ: od 0 do 2000 m³/h

/ Ciśnienie: do 2 bar abs

/ Podciśnienie: do 300 mbar abs.

SEM Type

Pompy Rootsa

/ Przepływ: od 50 do 22700 m³/h

/ Ciśnienie: do 1850 mbar abs.

/ Podciśnienie: do 400 mbar abs.

SKID – zintegrowane systemy Plug & play

/ Każdy system dostarczany przez MPR Industries jest systemem 

produkowanym na zamówienie, zaprojektowanym zgodnie z wymaganiami 

technicznymi i procesowymi.

Dla tego typu urządzeń, MPR Industries gwarantuje zgodność z danymi 

procesowymi oraz czas pracy bezawaryjnej 

Przegląd produktów
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Biogaz

Zastosowanie: MPR Industries jest liderem w projektowaniu i produkcji łopatkowych

sprężarek, które z powodzeniem wykorzystywane są do wtłaczania biogazu przez dno

komór fermentacyjnych. Dzięki temu procesowi następuje zarówno mieszanie zawartości

zbiorników jak i zwiększa się efektywność całego procesu fermentacji.

MPR Industries wyposaża większość francuskich oczyszczalni ścieków a także

największy w Europie zakład uzdatniania wody, który jest przeznaczony do uzdatniania

wody dla ponad 8 milionów osób (380 mln m³/rok).

Rozwiązania MPR Industries:

 Sprężarki łopatkowe (mieszanie biogazem, wtłaczanie do sieci, zasilanie turbin)

 Pompy Rootsa (spalanie lub zasilanie silników)

 Dmuchawy bocznokanałowe (spalanie lub zasilanie silników)
/ BIOGAZ

Dlaczego?

 Łatwość instalacji (plug & play)

 30 letnia żywotność

 Niskie koszty serwisu i utrzymania
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Transport pneumatyczny pyłu, zawiesin i granulatów

• niezawodny w trudnych warunkach – kopalnie!!!

• konkurencyjny tylko w agresywnych środowiskach (piece do wypalania lub IzChRP)

• jedyne zastosowanie dla sprężarek powietrznych
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Zastosowanie

• Wentylatory przy procesie odparowywania w procesie zagęszczania i klarowania

• Procesy chemiczne pod próżnią

• Liofilizacja

• Wentylatory do systemów chłodzenia i instalacji wentylacji

• Transport pyłu, zawiesin i granulatów

• Formowanie i pakowanie próżniowe

• Sprężarki gazu opałowego dla turbiny gazowej

• Zasilanie kotłów i modułów kogeneracyjnych

• Wentylatory kotłowe – przy spalaniu wytłoków i odpadów

z rafinacji cukru - zanieczyszczania/korozja!!!

• Sprężarki biogazu – mieszanie ZKF

• Wentylatory do napowietrzania - oczyszczalnie

• Stacje sprężania i tłoczenia biogazu

• Dmuchawy do przesyłu biogazu
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Referencje
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Dziękuję za uwagę

18


