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Últimas

novidades
Números-chave de 2012
Desenvolvimento do incentivo
empresarial:
Encomendas: EU 2.008,4 milhão
Encomendas em carteira 31/dez:
EU 3.842,3 milhão
Vendas: EU 1.836,8 milhão
Empregados em 31/dez: 7.469

Chile
Como empresa líder de energia renovável, a Pacific Hydro recebeu o prêmio
de “Melhor Projeto do Ano” pelo projeto
de Chacayes, no Chile, durante a cerimônia de premiação dos Projetos de
Energia Renováveis, em Orlando, EUA.
A Pacific Hydro agradeceu à ANDRITZ
HYDRO pelo esforço conjunto na construção da usina hidrelétrica. O projeto
da ANDRITZ HYDRO compreendia a
entrega e a instalação do equipamento

El Salvador
ón Ejecutiva Hidroeléctrica de Río
Lempa) em El Salvador para a expansão da usina hidrelétrica Cinco de
Noviembre, inaugurada em 1954.

Laos

O consórcio da ANDRITZ HYDRO Inepar e da Construtora Queiroz Galvão
assinou contrato com a CEL (ComisiA ANDRITZ HYDRO recebeu um pedido da CH Karnchang Company Ltda
para o fornecimento de equipamentos
eletromecânicos para a usina hidrelétrica a fio d’água de Xayaburi.
A ANDRITZ HYDRO vai entregar sete
turbinas Kaplan de 175 MW cada,
além de uma turbina de 68,8 MW,
bem como geradores e reguladores,
sistemas de automação e equipamentos adicionais. A usina de Xayaburi
vai fornecer eletricidade para cerca
de um milhão de famílias.
Desde há alguns anos, o Laos tem estimulado a expansão de sua rede hidrelétrica a fim de melhorar o padrão
de vida de sua população (metade da
qual não com conta energia elétrica),
estimular o crescimento econômico do
país e reduzir sua dependência de
recursos energéticos fósseis. O início
das operações está previsto para o
final de 2019.

eletromecânico com duas turbinas
Francis de 59.9 MW, além dos geradores e de equipamento auxiliar.

Áustria
A Grenzkraftwerke GmbH (Áustria/
Alemanha) assinou contrato com a
ANDRITZ HYDRO para a reabilitação
do equipamento secundário de quatro estações hidrelétricas no rio Inn e
da usina hidrelétrica de Jochenstein.
O projeto prevê a renovação do controle e do sistema de excitação para
19 unidades, bem como a substituição do sistema de proteção elétrico
em três usinas hidrelétricas. O projeto
será concluído com a instalação de
cinco controladores globais de usina
hidrelétrica e de um sistema de simulação de reservatório. As usinas hidrelétricas possuem uma capacidade
instalada de 476 MW e produção
anual de energia de 2,722 GWh. A
conclusão do projeto está prevista
para meados de 2017.

O projeto compreende a construção
de uma segunda usina e a instalação
de duas turbinas Francis de 40 MW.
Depois da moder nização, a usina
fornecerá energia elétrica adicional
para aproximadamente 110 mil residências.

Novas características
da Hydro News
A ANDRITZ HYDRO apresenta algumas novas características na “Hydro
News”, a revista dirigida ao cliente.
A nova versão está agora disponível
para iPad (ver a ligação). Para conteúdo adicional, como vídeos, siga
os códigos QR.
Código QR para fazer
o download da Hydro
News no seu Ipad.
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Introdução
New
projects

Caro parceiro de negócios

O

s avanços da ANDRITZ
HYDRO no mercado global da
energia hidrelétrica continuam em 2013 e isso se reflete nos indicadores de desempenho da companhia.
Durante a última década, a ANDRITZ
HYDRO conseguiu duplicar a entrada de
novos contratos, alcançando níveis que
correspondem ao equivalente a mais de
dois anos de receitas. Os resultados melhoraram consideravelmente por meio do
aumento da eficiência e pela redução dos
custos.
A expansão contínua de vento volátil e
energia solar, a necessidade de armazenamento de energia e a necessidade de
utilizar os recursos disponíveis no local
para gerar energia têm o apoio da opinião
pública quando o assunto é produção de
eletricidade sustentável e renovável gerada pela água. A energia hidrelétrica é um
elemento confiável no mercado global da
energia. Tudo isso é resultado da opção
por produtos competitivos e pelo uso de
tecnologia de última geração. A ANDRITZ
HYDRO está fazendo uma contribuição
significativa nessa área em conjunto com
seus mais de sete mil profissionais altamente qualificados e motivados. Todas as

M. Komböck

divisões da ANDRITZ HYDRO em diversas partes do mundo indicam sucessos
semelhantes. Os destaques especiais em
2012 foram: Fechamos vários contratos
para novos projetos na Europa, um mercado altamente concorrido. Entre eles, a
Cliff & Ardnacrusha na Irlanda, a Ybbs e
Kaunertal na Áustria, a Vrutok na Macedônia e a Çetin e Beyhan-1 na Turquia.
Recebemos também vários novos pedidos para projetos de modernização e de
renovação. A divisão de energia hidrelétrica em pequena escala também conseguiu ampliar sua posição no mercado,
com onze contratos para pequenas usinas de energia hidrelétrica na Turquia. A
conclusão do projeto de usina elétrica em
Gossendorf, na Áustria, e a inauguração
da maior usina elétrica do mundo em
Ashta, na Albânia, são marcos importantes de nossas conquistas.
Um dos mercados mais aquecidos do
mundo, com grande potencial para o futuro é a África. Projetos novos como Assiut no Egito; Inga 2 na República Democrática do Congo; Palmiet na África do
Sul, e vários outros projetos em pequena
escala apenas confirmam este potencial.
Um marco importante foi a conclusão e
entrega do primeiro equipamento aos
clientes em Kindaruma no Quênia.

W. Semper

A ANDRITZ HYDRO regista um crescimento positivo nos projetos de novas
construções e de modernização de plantas mais antigas nos mercados da América do Norte e do Sul. A nova instalação
em Muskrat Falls no Canadá, e a reabilitação dos geradores da usina de Lewiston nos EUA foram os projetos mais importantes na América do Norte. Os
destaques da América do Sul incluem
entregas para Cerro del Aguila no Peru, e
Carlos Lleras na Colômbia.
No competitivo mercado asiático de
energia hidrelétrica, as novas encomendas para a Upper Tamakoshi no Nepal, a
Baglihar 2 na Índia, e a Thuong Kon Tum
no Vietnã demonstram as vantagens de
construir e manter uma forte presença
local. Larona na Indonésia também foi
concluída e entregue com sucesso aos
clientes.
O desenvolvimento contínuo das nossas
tecnologias, a contratação de profissionais motivados e a presença local são
importantes pilares da ANDRITZ HYDRO.
Estamos confiantes de estar muito bem
preparados para os próximos anos, graças à confiança que nossos clientes continuam a depositar em nós.
Atenciosamente,

H. Heber
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Dutos forçados
e comportas
Experiência e espírito de inovação – uma combinação que garante o sucesso

O

centro de competências da
ANDRITZ HYDRO, especializado em dutos forçados e
comportas, está localizado em Linz,
na Áustria, onde a fabricação desses
produtos se iniciou em 1947. Até
2013, a ANDRITZ HYDRO já havia
equipado com dutos forçados e comportas mais de 800 usinas hidrelétricas em mais de 79 países.
O nosso design de estruturas hidráulicas
em aço é sinônimo de tecnologia de
ponta e de qualidade máxima. Em todo o
mundo, são construídas barragens, vertedouros, descargas de fundo, tomadas
de água e eclusas de navegação que
utilizam o nosso know-how, garantindo a
segurança e a confiabilidade para um
funcionamento perfeito. A ANDRITZ
t Conduto na UHE Tarbela Dam, no Paquistão

HYDRO é a sucessora legal da VOEST
ALPINE, VA TECH HYDRO, SULZER
ESCHER WYSS / SULZER HYDRO e da
ACMV / HYDRO VEVEY para a fabricação de dutos forçados e comportas. O
know-how e a experiência adquiridos por
essas companhias, ao longo de décadas, encontram-se agora representados
pela ANDRITZ HYDRO. Atualmente, um
número crescente de fornecedores de
energia prefere projetos em regime de
“tur n-key”. A filosofia da ANDRITZ
HYDRO, ‘from water to wire’, comprovam de imediato que dispomos das
competências necessárias para toda
uma extensa linha de produtos.
Dutos forçados.
A ANDRITZ HYDRO é uma das empresas líderes em projeto e fabricação de

coletores e bifurcações. Juntamente com
a otimização das condições hidráulicas,
a escolha dos materiais adequados
adquire uma importância primordial na
construção de dutos forçados.
Os nossos clientes se beneficiam de
mais de 60 anos de competência técnica
e de know-how no domínio da produção
e no processamento de aço de elevada
resistência, através do uso de aços laminados por avançado processo termomecânico, bem como de aços melhorados
e de aços temperados. Deste modo,
podemos oferecer aos nossos clientes
soluções que atendem aos seus objetivos de construção. A vasta experiência
da ANDRITZ HYDRO no tratamento
destes materiais, aliada à capacitação
permanente da nossa equipe de profissionais, garante ao cliente a máxima
segurança no uso dos equipamentos.
É na construção de dutos forçados que
a ANDRITZ HYDRO mostra a sua verdadeira força, com o domínio da engenharia e da gestão de projetos. E o fato de
cada vez mais dutos forçados serem
fabricados diretamente no local faz com
que a procura de gestão profissional
sob a supervisão de especialistas da
ANDRITZ HYDRO não pare de crescer.
A ANDRITZ HYDRO já fabricou e instalou
mais de 315 mil toneladas de dutos e
cerca de 50% deles foram construídas
diretamente no terreno. Até agora, foram
concluídos com sucesso 37 contratos
com aplicação dessa tecnologia, tendo
todos eles apresentado diferentes desafios em termos de clima e terreno. O
maior projeto, em termos de volume, foi
o da Central Hidrelétrica Reversível de
Mingtan, na Tailândia, que envolveu

06 HYDRONEWS

Melhor história

26 mil toneladas de condutores de aço e
dutos forçados. Encontra-se atualmente
em execução, com construção no terreno, a usina de Ilisu, na Turquia, que envolve 6 630 toneladas de dutos forçados
com um diâmetro de 10m e 3 bifurcações. A oficina instalada no local será
usada para a fabricação de tubos de aspiração e caixas espiral, não só para este
projeto como também para outros, tal
como o projeto das usinas de Tatar,
Pembelik e Behan.

s Comportas de vertedouro, na UHE Caruachi, Venezuela

s Oficina no terreno, na UHE Ilisu, Turquia

Comportas
As barragens para produção hidrelétrica
têm de satisfazer requisitos de segurança extremamente rigorosos. A ANDRITZ
HYDRO fornece comportas de vertedouro, equipamento de captação e de descarga, bem como comportas de descarga de fundo e comportas de desvio,
sendo que todos estes produtos cumprem integralmente com todas as normas em vigor. A gama de produtos da
ANDRITZ HYDRO inclui componentes
para centrais a fio de água, tais como
comportas de setor com e sem obturador e comportas de segmento duplo,
grelhas retentoras de lixo, máquinas limpa-grelhas, comportas ensecadeiras (ou
stop log) e comportas para tubos de aspiração, tal como comportas para eclusas de navegação.
A competência técnica da ANDRITZ
HYDRO para levar a cabo mesmo os
projetos mais desafiadores e exigentes é
largamente conhecida. As inúmeras encomendas internacionais ajudaram a
ANDRITZ HYDRO a construir uma repu-

tação de fabricante de alto nível em
comportas para quedas de grande altura. As nossas referências neste campo
incluem equipamento capaz de suportar
uma pressão de queda de mais de 190
mH2O (Metro Coluna de Água). As comportas estão equipadas com dispositivos
de elevação hidráulicos (servomotores)
ou mecânicos. Circuitos automatizados e
sistemas de controle remoto garantem o
manuseamento seguro e a eficiência nos
custos de funcionamento através da
contenção máxima dos custos operacionais e dos custos com pessoal. Atualmente, encontram-se em fase de execução as comportas da CHE Nante de
Drance, na Suíça (Hydro News 20), com
um comprimento de 4.250 mm, uma altura de 6 500 mm e uma pressão de
queda projetada de 154 mH2O. A instalação terá início no próximo ano. Na es-

trutura das comportas, usamos aços laminados por processo termomecânico
com uma tensão de ruptura de 700 N/
mm2, de modo a reduzir o peso e o tempo de instalação. Devido ao material utilizado, às enormes dimensões e à carga
que representa, estas comportas figuram
no alto das listas de estruturas hidráulicas em aço.Procurando satisfazer as
necessidades do cliente, também produzimos e disponibilizamos as gruas para
movimentar as nossas estruturas hidráulicas em aço. Atualmente, estão em processo de execução os trabalhos de concepção, planejamento, fornecimento e
instalação de equipamento hidromecânico para a nova barragem de Assiut, uma
central a fio de água, no Egito, com um
peso total de cerca de 3 700 toneladas.
A fase de instalação terá início em julho
deste ano.

t Instalação de uma comporta de segmento duplo, na UHE Wallsee Mitterkirchen, Áustria
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s Soldagem

P&D - a força motriz
A ANDRITZ HYDRO está constantemente a investir em Pesquisa & Desenvolvimento, um fator essencial de sucesso
num ambiente globalizado de competição e que permitiu à nossa tecnologia
atingir renome internacional.
Estudos hidráulicos e testes de modelos
O principal critério em relação às bifurcações é a otimização dos fluxos. Para
conseguir esse objetivo, são realizados
testes em modelos nos nossos laboratórios e em universidades de renome com
as quais estabelecemos parcerias. Trata-se de conseguir o design hidráulico ideal. Inúmeros estudos efetuados em modelos de comportas de elevada altura de
queda e de comportas para tubos de
aspiração abriram novas perspetivas sobre o seu comportamento hidrodinâmit Ensaio de modelo do Birfucador, na usina de
Parris, Costa Rica

co, o que permitiu aos nossos projetistas
melhorar a segurança operacional das
estruturas.
Tecnologias de fabricação
otimizadas
Na construção de dutos forçados, é fundamental atingir o grau máximo de qualidade técnica quanto à soldagem. Soldar
aços com uma tensão de ruptura de
700 Mpa não constitui problema para a
ANDRITZ HYDRO, mesmo nas condições mais adversas, como em túneis ou
em climas desfavoráveis. A tecnologia de
soldagem TIG com fio quente, para dutos forçados de grande envergadura foi
desenvolvida nos nossos laboratórios de
soldagem e foi executada pela primeira
vez, em Goldisthal, em 2000.
A UHE Kaunertal, na Áustria (Hydro
News 22), com um poço de pressão inclinado, de 1.460m de comprimento, representa o próximo passo no que diz
respeito à qualidade máxima de soldagem. A ANDRITZ HYDRO vai executar,
no local, a soldagem das comportas em
aço laminado por processo termomecânico S580/820M e S620 QL1, num total
de 9.500 toneladas, com recurso à tecnologia TIG com fio quente “Engspalt”
(solda em chanfro apertado). A instalação do poço de pressão irácomeçar em
meados deste ano. Os constantes esforços de desenvolvimento para fazer face

à concorrência sempre foram considerados prioritários pela ANDRITZ HYDRO.
Como é de se esperar, os nossos produtos estão de acordo com os mais exigentes padrões de qualidade exigidos
em todo o mundo.

Helmut Friedl
Tel.: +43 (70) 6986 6073
helmut.friedl@andritz.com

t Teste de um modelo de comporta de tomada
de água na UHE de Tsankov Kamak, na Bulgária
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Muskrat Falls
Uma das maiores turbinas Kaplan do mundo é fabricada no Canadá
s Desenho esquemático da UHE Muskrat Falls

N

o dia 2 de fevereiro de 2013,
a Nalcor Energy entregou o
contrato à ANDRITZ HYDRO
autorizando a fabricação e instalação de quatro turbinas Kaplan e de
seus respectivos geradores para o
projeto de Muskrat Falls. As cataratas de Muskrat estão localizadas
no Rio Churchill, distantes aproximadamente 35 km da baía de
Happy Halley-Goose, na região de
Labrador, província de Newfoundland e Labrador, no Canadá.
O rio Churchill representa uma importante fonte de energia elétrica renovável e não poluente. Foram identificados
três locais principais para a construção
de usinas hidrelétricas, sendo que a
primeira, Churchill Falls (5.428 MW), já
se encontra em pleno funcionamento

t Desenho esquemático de uma turbina

desde 1971. Muskrat Falls é a próxima
a ser construída e terá uma capacidade de 824 MW. A terceira usina, Gull
Island, é uma proposta para futuro
desenvolvimento, com o objetivo de
aumentar a capacidade em mais
2.250 MW. A energia produzida pela
Usina Hidrelétrica de Muskrat Falls permitirá substituir a energia gerada pela
Estação Termal de Holyrood, situada
na ilha de Newfoundland, que será fechada e desativada. Uma parte significativa da energia será escoada para
fora da província, por meio de cabos
subaquáticos, entre Newfoundland e
Nova Scotia. A energia produzida
abastecerá também a província de
Newfoundland e Labrador, para estimular o desenvolvimento industrial.

O contrato foi conferido à ANDRITZ
HYDRO após um extenso e criterioso
processo de seleção, com apresentação de propostas comerciais, que incluiu a elaboração de todo o projeto
hidráulico e o teste do modelo (no nosso centro de testes, em Lachine, no
Canadá) com a divulgação pública dos
resultados.

A SNC-Laval NCa é a empresa de consultoria de EPCM (gerenciamento de
engenharia, gestão e construção) contratada para acompanhar as obras da
usina de geração de energia de
Muskrat Falls e para as linhas de transmissão da Ilha de Labrador.

Potência: 209 MW / 229 MVA

A gama de produtos fornecidos pela
ANDRITZ HYDRO inclui as turbinas Kaplan, geradores, reguladores, sistemas
estáticos de excitação e sistema completo de monitoramento, proteção e
controle. Estas turbinas estarão incluídas na lista das maiores e mais potentes turbinas Kaplan em todo o mundo.

Até 2017, todas as unidades deverão
estar funcionando com plena capacidade.
Françoys Gauthier
Tel.: + 1 (514) 428 6785
francoys.gauthier@andritz.com

DADOS TÉCNICOS
Tensão: 15.0 kV
Queda líquida: 32.3 - 37.5 m
Velocidade: 85,7 rpm
Diâmetro do rotor: 8.800 mm
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Cerro del
Aguila
A maior UHE em construção no Peru
concluiu, com sucesso, o teste do modelo, em julho de 2012, em Linz, na Áustria.
Esse teste foi acompanhado por representantes do consórcio Cerro del Aguila
e da Kallpa. O Rio Mantaro representa
o maior potencial de desenvolvimento
hidrelétrico do Peru, tendo em conta
as CHE Santiago Antúnez de Mayolo
(819 MW), Restitution (223 MW) e Malpaso (54 MW), bem como outras pequenas
usinas hidrelétricas. À jusante da UHE
Santiago Antúnez de Mayolo e da UHE
Restitucion, a nova UHE Cerro del Aguila
(também conhecida como Mantaro 3)
representa o terceiro passo do desenvolvimento em cascada no Rio Mantaro.

s Desenho esquemático

E

m fevereiro de 2012, a ANDRITZ
HYDRO assinou um contrato
com o consórcio Cerro del
Aguila SA para o fornecimento, em
regime de turn-key, de serviços de
engenharia, fabricação, entrega e
instalação de todo o equipamento
eletromecânico da nova UHE 514 MW
Cerro del Aguila, no Peru.
A usina hidrelétrica fica situada nos
distritos de Surcumbamba e Colcambamba, no departamento de Huancavelica. É propriedade da Kallpa Generacion SA (a acionista majoritária da Kallpa
Generacion é a INKIA Energy, uma empresa de origem israelense). A Kallpa Generacion SA implementou uma nova estratégia para aumentar sua participação
no mercado de produção de eletricidade
no Peru por meio da construção de novas usinas hidrelétricas. Como primeiro

projeto, está desenvolvendo o potencial
que o Rio Mantaro apresenta, a cerca de
20 km à jusante da usina de Restitucion.
A UHE Cerro del Aguila será equipada
com três unidades verticais Francis. O
consórcio Cerro del Aguila SA é responsável pelo projeto, construção, entrega e
teste da usina hidrelétrica.

Giancarlo di Zazzo
Tel.: +39 (0445) 678263
giancarlo.dizazzo@andritz.com

DADOS TÉCNICOS
Potência: 3 x 171,3 MW / 201,3 MVA
Tensão: 13,8 kV
Queda líquida: 265,1 m
Velocidade: 300 rpm
Diâmetro do rotor: 2.620 mm

A ANDRITZ HYDRO venceu a concorrência para o contrato, superando fortes
empresas internacionais, após ter apresentado uma proposta com as melhores
relações de custo quanto aos critérios
exigidos (soluções técnicas, estimativa de
preços, cronograma de trabalho, avaliação de fornecedores e de profissionais).
Este projeto será realizado em estreita
cooperação com muitas outras sucursais
e subsidiárias da ANDRITZ HYDRO distribuídas por todo o mundo. Como primeira
obrigação contratual, a ANDRITZ HYDRO

Diâmetro do estator: 7.800 mm
Diâmetro válvula borboleta: 3 x 3,15 m
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▲ Tomada de água UHE Cliff

s Assinatura de contrato das UHE Cliff e

s Ardnacrusha durante a inspeção de pré-design

Ardnacrusha

Cliff e Ardnacrusha
Importante projeto de renovação na Irlanda

E

m agosto de 2012, a ANDRITZ
HYDRO assinou o seu primeiro
contrato com a Electricity Supply Board (ESB), a maior empresa de
eletricidade da Irlanda, para a modernização do equipamento eletromecânico das usinas de Ardnacrusha
e Cliff.

A UHE Cliff é a estação superior do complexo de estações hidrelétricas de Erne
que fica situado no noroeste da Irlanda,
perto da cidade de Ballyshannon. É formada por duas unidades Kaplan de
10 MW. A ESB deu início à sua construção na década de 1950 e hoje ela fornece energia elétrica a mais de 12 mil
residências. O escopo do projeto inclui
a reabilitação das turbinas Kaplan de
10 MW das unidades 2 e 1, e a instalação de novos reguladores de turbinas.
Quanto aos dois geradores de 12,5 MVA,
a ANDRITZ HYDRO prevê mudar o núcleo e os enrolamentos do estator, renovar os polos do gerador e instalar novos
sistemas de excitação, incluindo novos
reguladores de voltagem.
A UHE Ardnacrusha é o maior complexo
hidrelétrico de fio de água da Irlanda e fica
situado ao norte da famosa cidade de Li-

merick. Foi colocada em funcionamento
pela primeira vez em 1929/1934. Nos primeiros anos, os 85 MW revelaram-se suficientes para atender à demanda de eletricidade de todo o país. Hoje, a produção
total anual atinge cerca de 332 GWh. A
central inclui rampas para que peixes,
como o salmão, possam subir o rio, passando pela central elétrica em total segurança. O âmbito do projeto, em relação à
unidade 3, abrange a reabilitação de uma
das turbinas Francis de 22 MW, um novo
núcleo de estator do gerador, um novo
enrolamento de gerador e um novo sistema de excitação. A gama de equipamento mecânico será disponibilizada em conjunto com o nosso parceiro de projeto, a
Weir Engineering Services, da Escócia. A
WEIR ficará responsável pela renovação
do equipamento mecânico, pela renovação na turbina Francis da CHE Ardnacrusha, pela gestão da obra no local, pela
sua infraestrutura, pela saúde e segurança dos operários e pelo trabalho de instalação em ambos os lados. Este projeto
representa, para a ANDRITZ HYDRO, a
primeira obra de relevância, em décadas,
no que diz respeito à renovação de usinas
hidrelétricas na Irlanda. Com este contrato, a ANDRITZ HYDRO comprova que
está pronta para apoiar a Irlanda no seu

esforço de modernização e expansão
da rede de produção elétrica a partir de
fontes renováveis. No conjunto, o programa representará um enorme desafio para
a equipe encarregada do projeto, com a
unidade 2 da CHE Cliff e a unidade 3 da
CHE Ardnacusha a serem renovadas ao
mesmo tempo, em 2013/2014, seguidas
da unidade 1 da CHE Cliff, em 2014/2015.
Gerhard Fuchs
Tel.: +43 50805 52528
gerhard.fuchs@andritz.com
DADOS TÉCNICOS
UHE Cliff:
Potência: 2 x 12,5 MVA
Tensão: 10,5 kV
Velocidade: 115 rpm
UHE Ardnacrusha:
Potência: 30 MVA
Queda líquida: 28,5 m
Velocidade: 150 rpm

Cliff
Ardnacrusha

Ybbs
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Investindo no futuro da Áustria
s Desenho de conceção da turbina Kaplan

s Vista externar da UHE Ybbs-Persenbeug

D

epois do sucesso do projeto
da central de Aschach (de
2006 a 2010), agora a ANDRITZ
HYDRO Áustria está trabalhando
na modernização da estação de
Ybbs-Persenbeug para garantir o
fornecimento de energia adicional
a 17 mil residências.
A tendência mundial de aumento da
demanda por energia também está se
fazendo sentir na Áustria. Como resultado, temos que atender a essa procura crescente levando em conta os requisitos exigidos no que se refere ao
clima e à proteção ambiental. As várias
centrais hidroelétricas austríacas que
precisam de modernização, devido ao
progressivo envelhecimento e também
por conta de condições operacionais
mais dinâmicas oferecem um potencial
considerável. A eficiência e o desempenho podem ser consideravelmente melhorados através de novos métodos na
engenharia hidráulica e elétrica, pelo
uso de materiais melhorados e de técnicas de fabricação mais avançadas,
bem como através de sistemas digitais

t Modernização da UHE Aschach, Áustria

de controle. A usina elétrica de fio de
água de Ybbs-Persenbeug, a mais antiga central na parte austríaca do Danúbio, foi comissionada em 1959. Às seis
unidades já existentes (três ao norte e
três ao sul da central elétrica) foi acrescentada uma sétima, na década de 90.
A VERBUND e a ANDRITZ HYDRO já
haviam modernizado a central elétrica
de Aschach, no Danúbio, entre 2006
e 2010. Com o projeto Ybbs 2020, a
ANDRITZ HYDRO prossegue o trabalho
de renovação das usinas elétricas do Danúbio, em cooperação com a VERBUND.
Numa entrevista à empresa de comunicação nacional austríaca, o gestor de
projeto explica os detalhes do “Ybbs
2020”, “A eficiência acrescida ainda é
compensadora, embora as melhorias, no
papel, possam parecer pequenas. Mas é
um processo cumulativo, desde a utilização de novos geradores até o uso de ligas de aço com menor desgaste. Um
aumento da eficiência em 4,5% corresponde a energia adicional para 17 mil residências. Isto equivale às necessidades
da capital do distrito, Amstetten, durante
um ano, ou à produção de uma usina
elétrica do rio Mur.”
Alguns critérios importantes na entrega
do contrato à ANDRITZ HYDRO como o
excelente desempenho dos componentes propostos, o bem-sucedido trabalho
de renovação da usina de Aschach, com
um período de obras de apenas seis meses por unidade, o fornecimento de turbinas e geradores com recurso a um só
fornecedor e a diversidade dos meios de

s Corredor das máquinas UHE Ybbs-Persenbeug

fabricação bem como as capacidades e
os recursos de engenharia disponibilizados. É assim que se consegue atender
ao elevado nível de exigência do cliente.
Franz Grundner
Tel.: +43 (316) 6902 2984
franz.grundner@andritz.com
Gerhard Hofstätter
Tel.: +43 (3172) 606 2282
gerhard.hofstaetter@andritz.at
DADOS TÉCNICOS
Potência: 5 x 35,4 MW; 1 x 36,7 MW
Queda líquida: 10,6 m
Velocidade: 68,2 rpm
Diâmetro do rotor: 7.400 mm
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Thuong
Kon Tum
Reforçando a posição de liderança no Vietnã

E

m 2012, a ANDRITZ HYDRO
assinou um contrato para a
execução dos trabalhos de
e l e t ro m e c â n i c a , n u m d o s m a i s
prestigiados projetos hidrelétricos
do Vietnã, a UHE de Thuong Kon
Tum, de 220 MW. O projeto está
sendo desenvolvido pela sociedade anônima Vinh Son - Song Hinh
(VSSH), ligada ao setor energético,
sediada em Quy Nhon e filial da
maior produtora de energia elétrica
daquele país, a Vietnã Electricity
(EVN).
A UHE Thuong Kon Tum está situada
na fronteira entre o Laos e o Vietnã,
perto da cidade de Kon Tum. Após a
conclusão das obras, a usina hidrelétrica irá gerar cerca de 998 milhões
de KWh por ano. O projeto está programado para durar 28 meses, com
um prazo limite de conclusão de 34
meses.
▼ Cerimônia de assinatura do contrato

Os produtos que serão entregues para
este projeto inclui:
n 
D uas turbinas Pelton para quedas
altas (879 m) com reguladores eletrônicos de velocidade
n 
D uas válvulas esféricas de admissão
n 
D ois geradores com sistema de excitação estático
n 
S istema digital de segurança para a
central, sistema computadorizado de
supervisão e controle (SCADA), transformadores monofásicos de 220kV,
cabos de alimentação XLPE de 220kV
e outros equipamentos do sistema de
alimentação elétrica e dos sistemas
mecânicos auxiliares.
Caberá à VSSH a responsabilidade
pelo transporte local, através do porto
vietnamita de Quy Nhon, e pela instalação do equipamento. A ANDRITZ
HYDRO garantirá a supervisão da instalação e a colocação dos equipamentos em funcionamento. O projeto foi

resultado de uma criteriosa seleção,
de acordo com as normas internacionais, e todos os maiores fabricantes
mundiais de equipamento eletromec â n i c o p a r t i c i p a r a m n o p ro c e s s o .
A VSSH considerou a proposta da
ANDRITZ HYDRO como a mais favorável, tanto em nível tecnológico como
em nível comercial.
A ANDRITZ HYDRO vem obtendo muito sucesso no segmento de negócios
de energias renováveis no Vietnã ao
longo de muitos anos de trabalho. A
ANDRITZ HYDRO for neceu todo o
equipamento eletromecânico da CHE
Xekaman 3, na região de fronteira entre o Laos e o Vietnã, e da UHE Song
Hinh. A UHE Song Hinh tem funcionado de acordo com as expectativas do
cliente e a relação de confiança gerada resultou em uma nova proposta de
trabalho. A ANDRITZ HYDRO recebeu
a Carta de Aceitação, em 7 de agosto
2012, e o contrato com a VSSH foi
assinado, em 15 de agosto de 2012.
O contrato vem mais uma vez reforçar
a posição de liderança da ANDRITZ
HYDRO em relação à tecnologia ligada
às turbinas Pelton para quedas altas.

Dnyaneshwar Deshmukh
Tel.: +91 (7480) 400403
dnyaneshwar.deshmukh@andritz.com
DADOS TÉCNICOS
Potência: 2 x 112 MW / 2 x 129,41 MVA
Tensão: 13,8 KV
Queda líquida: 879 m
Velocidade: 600 rpm
Diâmetro do rotor: 2.060 mm
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Komani
Sucesso em projeto de reabilitação na Albânia
s Lago Komani

N

o dia 3 de Julho de 2012, a
KESH, empresa nacional albanesa de eletricidade, assinou um contrato com a ANDRITZ
HYDRO para a reabilitação da Usina Hidrelétrica de Komani.
O Banco Mundial financiou e supervisionou o processo de contratação que foi
iniciado em agosto de 2011. A extensão
total da obra de reabilitação compreende
desde as turbinas até os transformadores. As exigências para participação do
processo de escolha do fornecedor, divulgado em todo o mundo, continham

▼ Usina elétrica

muitos aspetos técnicos considerados
essenciais e, acima de tudo, propunha
um calendário de execução que representava um verdadeiro desafio. A UHE
Komani tem uma capacidade instalada
de 624 MW. É a maior central hidroelétrica da Albânia, seguida da UHE Fierza,
com uma capacidade de 500 MW. A sua
produção anual de cerca de 1.700 GWh
representa 20% do consumo total de
energia da Albânia. Por esta razão, o estrito cumprimento do calendário do projeto e a confiabilidade da empresa selecionada foram dois dos mais importantes
critérios no processo de seleção.
A ANDRITZ HYDRO já havia dado mostras de estar à altura de cumprir tantas
exigências por ter realizado com sucesso
a reabilitação das CHE Fierza, Vau I Dejes, Ulzah e Shkopeti. Estas referências
locais, que representam quase toda a lista de ativos da KESH, juntamente com a
apresentação de uma proposta bem detalhada e competitiva, convenceram o
cliente e o Banco Mundial a assinar o
contrato com a ANDRITZ HYDRO.
A equipe da ANDRITZ HYDRO Viena, na
Áustria, encarregada de conduzir o projeto, coordenará e processará as entregas
e os serviços de engenharia fornecidos
pelas várias sucursais da ANDRITZ
HYDRO como, por exemplo, as turbinas
e unidades auxiliares de Vevey, na Suíça,

os geradores de Weiz, na Áustria e um
novo e completo sistema de automação
de Viena, na Áustria. O projeto foi agendado para ser concluído em 42 meses,
tendo como data de início o dia 17 de dezembro de 2013. Isto representa um
grande passo, em relação à nossa participação de mercado na Albânia.

s Assinatura do contrato

Ewald Hesse
Tel.: +43 50805 52671
ewald.hesse@andritz.com
DADOS TÉCNICOS
Potência: 4 x 156 MW
Queda líquida: 96 m
Velocidade: 158 rpm
Diâmetro do rotor: 4,300 mm
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Cachoeira
Dourada
Um projeto de cooperação na América do Sul
s UHE Cachoeira Dourada

E

m janeiro de 2012, a ANDRITZ
HYDRO Inepar, no Brasil, liderada pela Áustria e em cooperação com o Chile, a Colômbia e o
Peru, foi selecionada pela ENDESA
para a modernização da Usina
Hidroelétrica de Cachoeira Dourada. Estas três unidades brasileiras
representam apenas uma parte da
bem-sucedida integração entre as
diferentes unidades da ANDRITZ
HYDRO.
O nome “Cachoeira Dourada” faz alusão
aos nevoeiros que cobrem as quedas de
água, ao pôr-do-sol, dando-lhes uma intensa tonalidade dourada. A usina fica localizada em pleno coração do Brasil, no
rio Paraíba, entre os estados de Minas
Gerais e Goiás.
O complexo da UHE Cachoeira Dourada
foi construído entre 1958 e 1994, em
quatro etapas diferentes incluindo 10 unidades ao total. O projeto começou com
duas turbinas verticais Kaplan de 17 MW
que eram suficientes nos primeiros anos.

Em 1964, foram adicionadas mais
três turbinas verticais Kaplan de 54 MW.
Depois da construção de outra usina
hidrelétrica, à jusante, foi possível
instalar mais três turbinas Francis de
84 MW e mais duas turbinas verticais
Kaplan de 105 MW. A UHE de Cachoeira Dourada conta com muitas unidades de diferentes fornecedores, e de
diferentes potências e tipos, com uma
capacidade total instalada de 658 MW
e conta ainda com espaço para a instalação de mais unidades.
Para reduzir a baixa confiabilidade do
sistema principal de isolamento, as
unidades seis, sete e oito serão equipadas com novos enrolamentos e novos núcleos. Na unidade um, conforme
inicialmente planeado, um novo estator
será reformado para ser usado em outras unidades. O gerador, com diâmetro de rotor de 10.700 mm, vai receber
504 novas bobinas, entre 2012 e 2014.
O projeto está agendado para ser concluído em 2015. Esta é só uma parte
das 22 unidades que serão moderniza-

das pela Endesa, nos próximos cinco
anos. Este projeto de longo prazo irá
fortalecer, ainda mais, o relacionamento entre a ANDRITZ HYDRO e o mercado sul-americano.
Rodrigo Parada
Tel.: +55 (11) 4133 0017
rodrigo.parada@andritz.com
DADOS TÉCNICOS
UG 6, 7 e 8:
Potência: 3 x 93 MVA
Tensão: 13,8 kV
Velocidade: 81,81 rpm
Diâmetro do rotor: 10.700 mm

Novos projetos HYDRONEWS
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Tinizong
Importante reabilitação na Suíça

A

ANDRITZ HYDRO recebeu a
aprovação da Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EZW)
para dar início à obra de modernização de três grupos de máquinas na
UHE de Tinizong. A EZW é uma das
maiores prestadoras de serviços
de energia da Suíça, abastecendo a
cidade de Zurique e partes do cantão de Graubuenden desde 1892.
A usina hidrelétrica Tinizong foi construída há cerca de 60 anos e é a mais
potente e importante usina hidrelétrica
da EWZ em Mittelbuenden, na Suíça.
Grande parte do equipamento eletromecânico encontra-se em funcionamento desde a inauguração. Agora,
chegou finalmente a hora de proceder
às obras de modernização. A conclusão do projeto está prevista para fins
de 2014.
A UHE Tinizong está equipada por máquinas horizontais distribuídas em três
grupos. Os grupos de máquinas um e
dois são idênticos e formados por
duas turbinas Pelton de um injetor, eixo
vertical e geradores síncronos centralizados. Em conexão com a construção
da usina Nandro e da UHE Tiefencastel
East, a usina elétrica Tinizong foi am-

pliada entre 1968 e 1971 por meio da
introdução de um novo grupo horizontal de máquinas. A unidade três é composta por um gerador síncrono com
uma turbina Pelton. A ANDRITZ HYDRO
foi encarregada de avaliar todas as turbinas quanto ao seu potencial de otimização. O princípio orientador do estudo
é baseado numa abordagem comprovada, composta por três fases: análise,
diagnóstico e solução.O fato de a EWZ
estar profundamente envolvida em todos os aspetos do processo revelou-se
essencial no levantamento das condições de funcionamento e no desenvolvimento das soluções adequadas à
necessidade do cliente. Quanto mais
detalhada a análise das condições de
funcionamento da usina, mais eficazes
podem ser as mudanças adotadas.
No âmbito deste estudo, a ANDRITZ
HYDRO equacionou vários métodos
de otimização da eficiência e de aumento da performance. O cliente decidiu substituir as válvulas de admissão
por defletores, os reguladores digitais e
hidráulicos das turbinas, modificar a
cobertura externa da turbina e substituir as válvulas esféricas do sistema de
controle. Esta opção atinge plenamente
o principal objetivo da obra de renova-

ção, que é reduzir os custos operacionais associado à otimização do uso
dos grupos de máquinas e assegurar
que as turbinas funcionem sempre em
segurança. Com a solução encontrada, um novo aumento do desempenho
resultará em aumento da eficiência em
cerca de 1%. Os rotores, incluindo as
peças de acoplamento e da respectiva
drenagem já haviam sido substituídos
em todas as turbinas.
O trabalho de remodelação nas duas
primeiras unidades está agendado
para começar em agosto de 2013 e ser
concluído em março de 2014. Todos
os trabalhos de modernização deverão
estar concluídos até setembro de 2014.

Christoph Buetikofer
Tel.: +41 (41) 329 5372
christoph.buetikofer@andritz.com

DADOS TÉCNICOS:
Unit 1 and 2:
Potência: 2 x 28,50 MW
Queda líquida: 472 m
Velocidade: 333,3 rpm
Diâmetro do rotor: 2.450 mm
Unidade 3:
Potência: 17,50 MW

▼ Corredor das máquinas

Queda líquida: 472 m
Velocidade: 333,3 rpm
Diâmetro do rotor: 2.380 mm
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Er Tan
Modernização de uma das maiores usinas hidrelétricas da China
s Barragem da UHE Er Tan

E

m novembro de 2012, a
ANDRITZ HYDRO recebeu a
ordem de serviço da YALONG
RIVER HYDROPOWER DEVELOPMENT COMPANY LTD. para proceder à atualização do sistema
computadorizado de supervisão
e controle da UHE Er Tan, na província de Sichuan, na China.
A UHE Er Tan está situada na parte
baixa do rio Yalong que é um dos principais afluentes do rio Yang Tsé, o
maior rio da China e o terceiro maior
do mundo. Considerada a maior usina
hidrelétrica da China até a entrada em
funcionamento da Three Gorges, a
UHE Er Tan está equipada com seis
unidades (turbina/gerador de 550 MW
cada) e encontra-se em funcionamento
desde 2000. O antigo sistema de controle processa grandes quantidades de
cabos E/S (8.000 mil entradas digitais,
2.000 saídas digitais, 2000 entradas
t Usina Hidrelétrica

analógicas e 250 saídas analógicas).
Devido à interrupção da fabricação de
peças de reposição, bem como por
conta da tecnologia ultrapassada, a direção decidiu substituir o antigo sistema com a instalação do sistema de automação mais avançado do mercado.
Depois de um longo processo de licitação pública e de uma intensa pesquisa
de mercado, a ANDRITZ HYDRO China
convenceu o cliente com a apresentação da melhor proposta técnica como
também por conta da reconhecida reputação dos seus produtos e serviços.
O escopo do contrato inclui a substituição do antigo sistema, a concepção e
a engenharia do projeto, bem como a
instalação e ativação do novo sistema.
A solução aprovada consiste num Sistema de Supervisão e Aquisição de
Dados – SCADA –, distribuído por duas
localidades geográficas e por 13 unidades locais de controle (6 x controle

da unidade, 2 x controle dos sistemas
auxiliares comuns, 1 x controle do
ponto de alimentação de 500kV, 1 x
controle da barragem, 1 x painel sinóptico de controle, 1 x controle dos auxiliares comuns numa segunda usina hidrelétrica e 1 x controle da comporta
de entrada). O projeto da UHE Er Tan é
importante para a ANDRITZ HYDRO
pois permite assegurar seu posicionamento para o futuro, tanto no mercado
doméstico, como no mercado internacional.
Chen Zang
Tel.: +86 (10) 6561 3388 850
chen.zang@andritz.com
DADOS TÉCNICOS
SCADA: 1 (redundante)
Potência: 6 x 550 MW
Controle auxiliares comuns: 2
Controle ponto alimentação: 500 kV

Novos projetos HYDRONEWS
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Ruacana
Novo projeto hidráulico para as unidades 1, 2 e 3 na Namíbia

A

ANDRITZ HYDRO fechou recentemente um contrato de
renovação que abrange o teste do modelo, a entrega de três rotores Francis e a supervisão de instalação na UHE Ruacana, na Namíbia.
A UHE Ruacana está localizada no noroeste da Namíbia, no rio Cunene que faz
a fronteira entre Angola e a Namíbia. A
usina hidrelétrica subterrânea está equipada com três turbinas Francis de
82 MW e uma de 92 MW. Esta foi o segundo maior projeto que a ANDRITZ
HYDRO recebeu da NamPower, nos últimos anos. Dentre os fatores decisivos
para ter recebido o projeto, pode-se citar o sucesso da instalação da unidade 4
na UHE Ruacana (em 2011/2012), bem
como o fato de a ANDRITZ HYDRO ser o
Fabricante Original do Equipamento
(OEM, do original em inglês) da unidade
1-3, em 1977. A ANDRITZ HYDRO ficará
também responsável pela entrega de
três protótipos de rotores Francis e pela
supervisão da sua instalação. A unidade
1-3 teve, desde o início, problemas de
vibração, quando colocada em funcionamento com carga parcial. A origem do
problema foi identificada como sendo a
velocidade de rotação do vórtice e, em
consequência, a elevada pulsação de
pressão no tubo de aspiração. A questão foi igualmente levantada, quando da
contratação, sobre se o rotor a ser substituído continuaria sujeito a problemas de
vibração sem um sistema de arejamento
t Usina Hidrelétrica subterrânea de Ruacaná,

na Namíbia

▲ Cataratas do Ruacaná, Namíbia

forçado. Assim, antes de dar início à fabricação dos protótipos dos rotores, optou-se por construir um modelo idêntico,
com peças originais que foram usadas
nos primeiros testes. O modelo foi testado no projeto hidráulico existente e no
novo projeto, no laboratório hidráulico
de Linz, na Áustria.
A outra razão por trás dos testes de modelos consiste em assegurar que o novo
projeto permita melhorar o comportamento hidráulico e aumentar a eficiência
do funcionamento global, bem como
confirmar o potencial que existe em elevar a potência de 82 MW para 87 MW
em cada unidade. Foram desenvolvidos,
em conjunto ao cliente, vários projetos
diferentes, com o objetivo de maximizar
o retorno do investimento. A opção mais
t Laboratório em Linz, na Áustria

atraente acabou por ser o novo perfil
hidráulico com um tubo de aspiração do
rotor de diâmetro reduzido. O sucesso
na assinatura desse contrato representou um grande marco para a ANDRITZ
HYDRO e vai ajudar a Namíbia em seus
esforços para atender a suas metas
energéticas.

Markus Kainberger
Tel.: +43 (70) 6986 75684
markus.kainberger@andritz.com
DADOS TÉCNICOS
Potência: 87 MW
Queda líquida: 134 m
Velocidade: 230,8 rpm
Diâmetro do rotor: 2.840 mm
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Iovskaya
Um bem sucedido projeto de reabilitação na Rússia
s Antigo corredor das máquinas

N

o dia 26 de julho de 2011, a
ANDRITZ HYDRO Rússia
assinou o contrato com a
Kolsky, filial da JSC TGK1 (Territorial’naya generiruyushchaya
kompaniya Nº 1) para a fabricação,
instalação e ativação de dois rotores de turbinas Kaplan, de dupla
regulação e sete lâminas.
A UHE Iovskaya fica situada no reservatório de Iova. É a primeira central hidroelétrica da Cascata Kovdinsky e foi
ativada em 1960. O reservatório abrange uma área de 5.240 km2 e é aliment Montagem de lâmina da turbina

tado pelo rio Kowda, localizado no sul
da península de Kola, em Murmansk
Oblast, Rússia, perto da fronteira com
a Finlândia.
O diâmetro do rotor da nova turbina foi
aumentado de 4.500 mm para 4.600
mm para melhorar o comportamento
de cavitação e a potência da turbina. O
contrato incluía ainda a modernização
dos reguladores da turbina, um novo
enrolamento do estator do gerador, um
novo sistema de excitação e proteção
dos geradores e a automatização completa do sistema.
O desafio deste projeto residia na complexidade dos trabalhos de reabilitação, uma vez que a ANDRITZ HYDRO
assumia a responsabilidade de trabalho em regime de turn-key. Foi necessário estabelecer uma coordenação
harmoniosa entre o cliente, o instituto
que elaborou o projeto, a empresa de
instalação e todas as sucursais da
ANDRITZ HYDRO envolvidas. A localização da usina hidrelétrica em uma região remota, com temperaturas muito

baixas durante todo o ano, também
contribuiu para que este desafio fosse
enfrentado com renovado vigor. O sucesso de mais esse projeto vem a reforçar a posição da ANDRITZ HYDRO
na Rússia.

Günther Hess
Phone: +43 (70) 6986 2837
guenther.hess@andritz.com
DADOS TÉCNICOS
Potência: 50 MW
Queda líquida: 32 m
Velocidade: 136,36 rpm
Diâmetro do rotor: 4.600 mm
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La Yesca
Duas grandes válvulas de cone fixo para o México

L

a Yesca, a nova usina hidrelétrica no rio de Santiago, no
estado de Nayarit, México, foi
inaugurada em dezembro de 2012.
A ANDRITZ HYDRO México projetou, fabricou e instalou o novo equipamento em
estreita colaboração com a Comissão
Federal de Eletricidade (CFE) mexicana. Estas válvulas representam um recorde para a ANDRITZ HYDRO, em
termos de tamanho (DN = 2,500 mm).
Em junho de 2010, o contrato foi entregue à ANDRITZ HYDRO México e incluía a bifurcação à montante, duas
válvulas de fecho e duas válvulas tipo
cone fixo, para fins de manutenção. O
contrato incluía também o controle de
todo o sistema. Uma válvula de cone
fixo típica é usada para efetuar a descarga de água, sob elevada pressão,
do reservatório para a atmosfera. Neste
caso específico, as válvulas foram instaladas em um túnel, o que exigiu a instalação de uma câmara de dissipação
adicional para evitar danos nas paredes
do túnel, devido ao impacto da água.
As válvulas foram projetadas para dissipar enormes quantidades de energia

s Válvula de fluxo divergente

s Supervisão da montagem da bifurcação

sem cavitação nem vibração. Através
de simulações de fluxo e com a disponibilização, por parte do cliente, do seu
laboratório hidráulico, foi possível obter
o perfil hidráulico otimizado de câmara
de dissipação, tendo em conta as forças transferidas para a fundação e os
requisitos de arejamento na abertura.
O corpo da válvula é formado por um
tubo com um centro cônico e 5 palhetas soldadas, na extremidade. Quando
a válvula está completamente fechada,
outro tubo percorre o corpo da válvula
para regular o fluxo de água até que
esta atinja o assento do cone. A estreita colaboração entre a ANDRITZ
HYDRO e a CFE fez deste projeto uma
nova história de sucesso.

Ander Ibarra
Tel.: + 52 (443) 323 1530 215
ander.ibarra@andritz.com

DADOS TÉCNICOS
Bifurcação
Peças: 1
Diâmetro duto entrada: 5.000 mm
Diâmetro duto saída: 2.500 mm
Max fluxo projetado: 360 m3/s
Válvula de fecho:
Válvula borboleta (com disco bipartido)
Unidades: 2
Vedações: 2 (1 serviço, 1 vedação de
manutenção)
Diâmetro: 2.500 mm
Válvula de saída inferior:

t Bem sucedido funcionamento manual das válvulas

Válvula com cone fixo
Unidades: 2
Diâmetro: 2.500 mm
Altura queda projetada: 146,6 m
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Wuskwatim
A mais nova usina hidrelétrica de Manitoba, no Canadá

W

uskwatim é o primeiro projeto de construção de uma
nova usina hidrelétrica na
província de Manitoba nos últimos
20 anos.
O projeto foi entregue à GE Hydro (atualmente ANDRITZ HYDRO) em duas
partes: o contrato de entrega do equipamento foi assinado em 2004 e o contrato de instalação em 2006. O teste do
modelo foi realizado no laboratório hidráulico da ANDRITZ HYDRO em Lachine, no Canadá. Este projeto contou
com a participação de três sucursais da
ANDRITZ HYDRO: a ANDRITZ HYDRO
Canadá, que respondeu pela coordenação global do projeto, concepção e
fabricação das turbinas e a instalação
de todo o equipamento; a ANDRITZ
HYDRO Inepar, do Brasil, que ficou responsável pela concepção e fabricação
dos geradores; e a ANDRITZ HYDRO
Alemanha, a cargo da concepção dos
reguladores de alta pressão. As três unidades foram ativadas consecutivamente, entre abril e outubro de 2012. As
unidades destacam-se por serem muito
silenciosas, quando comparadas a outras unidades hidráulicas do cliente, e
receberam uma nota elevada, no siste-

ma hidráulico de Manitoba, em termos
de disponibilidade, desde que começaram a ser usadas para fins comerciais.
Os feitos mais importantes alcançados
pela ANDRITZ HYDRO foram:
Instalação dentro do prazo:
Na medida em que o projeto avançava,
intensificavam-se as pressões para que
se cumprissem os prazos. Com o intuito
de cumprir as metas propostas em
termos de cronograma, a ANDRITZ
HYDRO desenvolveu um programa de
instalação acelerado, modificando a
sequência da instalação, trabalhando
com vários turnos simultaneamente nas
três unidades e fabricando uma plataforma de estrutura elevada. Essa plataforma, montada por cima de uma das
unidades em construção, providenciava
uma segunda linha de montagem e
fabricação. A fabricação própria de suportes inferiores, rotores e suportes superiores foi contínua e intensa. Os componentes acabados eram empilhados
ou colocados em unidades adjacentes,
sempre que era preciso libertar espaço
nas áreas abaixo. Todas as metas foram
cumpridas rigorosamente dentro dos
prazos.

t Uso eficiente da área de montagem, com empilhamento de suportes inferiores, por cima de um rotor

recém montadoacabado de montar

First Nations:
A ANDRITZ HYDRO trabalhou com uma
comunidade local, a First Nations, oferecendo emprego e formação a quatro
aprendizes nativos por meio do seu
programa de formação profissional on-the-job. A ANDRITZ HYDRO também
patrocinou uma bolsa de estudos no
Northern College e modernizou dois
edifícios comunitários na área da First
Nations. A ANDRITZ HYDRO demonstrou, uma vez mais, sua força e sua flexibilidade em atender a necessidades
específicas do cliente.

Robert Murray
Tel.: +1 (514) 4286805
robert.murray@andritz.com
DADOS TÉCNICOS
Potência: 3 x 70 MW / 86.1 MVA
Tensão: 13.8 kV
Queda líquida: 21 m
Velocidade: 96,7 rpm
Diâmetro do rotor: 6.700 mm
t Instalação de um anel de descarga.
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Ramu 1
Assinatura de contrato em Papua-Nova Guiné

D

epois de anos desenvolvendo
o projeto de reabilitação da
UHE Ramu1, juntamente com
o cliente, a PNG Power, e uma consultora externa, o financiamento foi
finalmente assegurado e a ANDRITZ
HYDRO foi assinou o contrato.
A assinatura de um contrato entre a
PNG, a empresa estatal de electricidade,
e uma empresa europeia, que vem assegurar o fornecimento de energia confiável para cidades e vilas, nas terras altas
do leste, é um evento de considerável
importância para a população local.
Centenas de convidados estiveram presentes na cerimónia que aconteceu ao
ar livre. Diversas tribos dançaram, envergando as suas roupas e fatos tradicionais e exibindo suas pinturas corporais.
Um coro interpretou um tema composto
especialmente para a ocasião “Ramu 1
Rehab Song”. A UHE Ramu1 situa-se
nas terras altas do leste de Papua-Nova
Guiné e é formada por cinco unidades,
t UHE Ramu 1

com uma capacidade total de 81,6 MW.
As três primeiras unidades foram entregues em 1976. Em 1989, a ANDRITZ
HYDRO entregou as duas restantes.
Nesse tempo, o projeto era conhecido
como “Barragem de Yonki“. Devido a circunstâncias econômicas e políticas pouco favoráveis, o equipamento instalado
não recebeu qualquer manutenção nas
últimas décadas. Como consequência, a
produção diminuiu significativamente, os
componentes apresentam danos consideráveis e a houve falta de substituição
de peças. A unidade cinco encontra-se
fora de serviço, devido ao aumento
drástico da cavitação e da pressão de
pulsação que provocaram limitações
de carga. As unidades existentes agora só podem operar em modo manual.
Nos anos mais recentes, a PNG Power
encomendou vários rotores sobresselentes e solicitou a modernização dos
reguladores de duas unidades. Com
a participação de especialistas de
Jacarta, na Indonésia, e de Linz e Viena, na Áustria, a ANDRITZ HYDRO realizou muitas avaliações e elaborou
propostas de modernização da central,
na sua totalidade. Tratando-se de um
investimento de iniciativa própria, o
trabalho foi arcado basicamente com
recursos da ANDRITZ HYDRO, esperando-se assim um convite para proceder a uma negociação direta. Paralelamente, a ANDRITZ HYDRO efetuou a
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s Cerimónia de assinatura do contrato

reabilitação efetiva de Rouna 2, a central perto de Port Moresby. O sucesso
desta operação fomentou a vontade e
a necessidade, por parte da equipe de
gestão da PNG Power, de obter o financiamento necessário para Papua-Nova Guiné.
Abrangência do contrato:
n 
Upgrade do regulador da turbina
n 
S istema de arrefecimento da água,
retentor para a turbina
n 
Substituição do servomotor
n 
S istema de Controle, Proteção do
Gerador
n 
P laca auxiliar da unidade, cubículo
comum de controle, cubículo SCADA,
mecanismo de controle da barragem
e do ponto de alimentação
n 
Sistema DC de 110V
n 
S istema de drenagem e desaguamento.
Representando um projeto importante
para a ANDRITZ HYDRO, as obras estão previstas para serem concluídas
em 27 meses.
.
Andreas Kronsteiner
Tel.: +43 50805 53959
andreas.kronsteiner@andritz.com
DADOS TÉCNICOS
Potência: 3 x 17.2 MW / 2 x 15 MW
Velocidade: 750 rpm
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Bajina Basta
Trabalhando na terceira unidade na Sérvia

A

Electric Power Industry of
Serbia (EPS), empresa estatal de energia, fechou um
contrato com a ANDRITZ HYDRO
para a reabilitação da usina hidrelétrica a fio d’água de Bajina Basta
em novembro de 2007. O investimen to é e f etua do p e l a Dr i ns k o
Limske hidroelektrane Bajina Basta
( D L B B ) , p ro p r i e t á r i a d a c e n t r a l
hidrelétrica, em cooperação com o
banco alemão KfW.
A UHE Bajina Basta está localizada no
rio Drina, na fronteira entre a Bósnia e a
Sérvia. A central, com uma capacidade
total instalada de 420 MVA, foi ativada
em 1966 e dispõe de quatro turbinas/
geradores Francis de 105,6 MW. Uma
usina hidrelétrica de acumulação por
bombeamento (ou reversível) construída
no mesmo local faz disparar a potência
total para cerca de 1.000 MW, o que
torna Bajina Basta a segunda maior
central na Sérvia, representando 8% da
produção elétrica do país.
O projeto de renovação consiste na
concepção, repotenciação, fabricação,
transporte, instalação e ativação de
quatro turbinas Francis, dos geradores,
do sistema de controle e do sistema de
excitação, dos transformadores principais, dos quadros de distribuição, tanto
de média voltagem, como exteriores de
alta voltagem. Três unidades, ao ritmo
de uma por ano, foram colocadas em
funcionamento com sucesso e entregues dentro do prazo ao seu proprietário. A terceira unidade funciona também
para permitir os arranques sucessivos
t Rotor do gerador baixando até atingir a sua

posição final

s Panorama

das duas unidades de 315 MVA, de
acumulação por bombeamento. Como
resultado dos trabalhos de renovação,
e respeitando os limites contratuais, a
vibração nas unidades turbina/gerador
foi significativamente reduzida. Durante
a cerimônia oficial da entrega da terceira unidade, o Sr. Citakovic, Diretor
Geral da DLBB, expressou a sua satisfação e fez referências positivas à experiência com a ANDRITZ HYDRO e com
os prestadores de serviços sérvios. A
importância do projeto de reabilitação
de Bajina Basta foi realçada pelo fato
de tanto o primeiro-ministro sérvio, Ivica
Dacic, como o ministro da Energia, Desenvolvimento e Proteção Ambiental da
Sérvia terem estado presentes na cerimônia de inauguração. Após a ativação, a potência vai aumentar em 13% e
a produção anual de energia subirá
para 40 GWh. Este projeto comprova
que a ANDRITZ HYDRO tem uma equipe de trabalho exemplar e mostra a
capacidade de adaptação para satisfazer às exigências específicas de cada
cliente.

Gerhard Emsenhuber
Tel.: +43 50805 53612
gerhard.emsenhuber@andritz.com

DADOS TÉCNICOS
Potência: 4 x 105,6 MW / 109,5 MVA
Tensão: 15,56 kV / 50 Hz
Queda líquida: 66,5 m
Velocidade: 136,4 rpm
Diâmetro do rotor: 4.336 mm
Diâmetro exterior do estator: 10.470 mm
Transformadores aumentadores:
Potência: 4 x 112 MVA OFWF
Tensão: 15,56 kV / 242 kV

Informação local HYDRONEWS

23

s Transporte de uma das válvulas

Kvilldal
Modernização das válvulas mais pesadas da Noruega

N

o outono de 2012, a ANDRITZ
HYDRO Noruega executou a
obra completa de modernização de quatro válvulas de entrada
para a UHE de Kvilldal, de propriedade da Statkraft.
Kvilldal é a maior usina hidrelétrica da
Noruega e já foi o maior empreendimento de energia hidrelétrica no norte
da Europa. A usina começou a operar
em 1981 e tem uma produção anual de
três TWH (quatro turbinas Francis com
um total de 1.240 MW / 1.480 MVA). A
última inspeção dos cursos de água
aconteceu em 1995. Agora, a usina de
Kvilldal precisou passar por uma reabilitação e, para isso, foi fechada durante
seis meses. A maior parte do período
de interrupção foi dedicada aos trabalhos de drenagem e ao preenchimento
do complicado sistema do curso de
t Válvula esférica de volta em seu lugar após a

renovação

água com uma câmara inflável de
amortecimento. A reabilitação das
quatro válvulas esféricas de entrada,
cada uma delas com um peso de 115
toneladas, foi executada em dez semanas. O breve período de trabalho
de reabilitação foi um desafio para
nossos profissionais que trabalharam
no próprio local da usina. A ANDRITZ
HYDRO Noruega disponibilizou 21
pessoas para a execução deste projeto no local e também foram contratados outros profissionais para o tratamento de superfície. O processo de
modernização incluiu a instalação da
nova vedação principal e de cavilhas
maiores, a substituição de todas as
bombas de lubrificação e a sobreposição de solda da caixa de expansão
com inox, resultando numa superfície
de vedação resistente. Diversos anéis
no selo de vedação também foram
substituídos. A Statkraft tem uma grande preocupação com as questões de
saúde e segurança no trabalho. Todo
pessoal teve que passar por um treinamento de segurança obrigatório
antes de entrar na obra e começar a
trabalhar na usina. A usina de Kvilldal
é um empreendimento importante
para o fornecimento de eletricidade
na Noruega. O projeto foi conduzido

no ritmo esperado pelo cliente e com
relatórios de status semanais para a
alta gerência da Statkraft. A ANDRITZ
HYDR O t r a ba lhou e m c ooperação
com a Statkraft e com a gerente do
projeto, Doinita Overskeidhad, durante a execução da obra.
Heidi Strand
Tel.: +47 45282807
heidi.strand@andritz.com
DADOS TÉCNICOS
Válvulas principais de fechamento
Válvulas esféricas
Unidades: 4
Vedações: 2 (1 operação,
1 vedação de manutenção)
Diâmetro: 2.200 mm
Design da cabeça: 625 m
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s Os executivos e autoridades políticas da Albânia e Áustria na cerimônia de inauguração

s Unidades da turbina geradora em posição de

Ashta 1 e 2
manutenção

Ashta 1 e 2 Albânia inaugura a maior usina HYDROMATRIX© do mundo

D

epois de ganhar a concessão
para construir e operar o projeto Ashta 1 e 2 no norte de
Albânia em 2008, a Energji Ashta,
uma joint-venture da VERBUND AG
e EVN AG, inaugurou a usina 1 de
Ashta no dia 18 de setembro de
2012. Ashta 2, o segundo passo de
uma cascata de dois estágios, entrou em operação comercial em dezembro de 2012.

A tecnologia inovadora HYDROMATRIX©
da ANDRITZ HYDRO permite o uso eficiente do potencial hidrelétrico no Rio
Drin e ajuda a reduzir a dependência da
Albânia da importação de energia elétrica. A obra, que começou em março
de 2010 como um projeto de construção acelerado e como obra de instalação, foi completada com sucesso em
2012. Os esforços das equipes de
engenharia e de construção no local da
ANDRITZ HYDRO permitiram respeitar
os prazos para a conclusão da parte
mecânica e da entrada em funcionamento. Eles ficaram orgulhosos em
apresentar seus resultados na inauguração do projeto Ashta 1. Os membros
da equipe do projeto, os executivos da
Energiji Ashta e seus parceiros de projeto ANDRITZ HYDRO, POYRY e PORR,
assim como autoridades políticas da

Albânia e da Áustria se reuniram no local num dia ensolarado de setembro
para a inauguração oficial. Os convidados foram testemunhas dos resultados
do esforço de desenvolvimento conjunto, que é um marco importante para
esta tecnologia hidrelétrica inovadora e
não-poluidora. Os meses seguintes de
operação de UHE Ashta 1 mostraram
que o desempenho das unidades geradoras da turbina ultrapassou nossas
melhores expectativas. Durante este
período, ANDRITZ HYDRO também realizou testes elétricos para simular as
condições reais de funcionamento da
rede e provou que as usinas conseguem lidar com todas as falhas esperadas. Várias ações de melhoria foram
executadas no desenho deste projeto,
que tiveram o efeito positivo esperado
no desempenho do equipamento. A
ANDRITZ HYDRO também implementou um sistema de controle conjunto da
planta, que será otimizado e testado
nos próximos meses. Após a conclusão das obras remanescentes da usina
Ashta 2, o pleno funcionamento está
previsto para o início de 2013.
A tecnologia de ponta da ANDRITZ
HYDRO, assim como o desenvolvimento e a gestão profissional do projeto,
ajustados aos mais exigentes padrões

ambientais, tornam a planta de Ashta
um exemplo de projeto hidrelétrico de
sucesso. Uma vez concluídas as
obras, as duas usinas vão gerar 240
milhões KWh de energia elétrica, suficiente para abastecer 100 mil residências na Albânia.

Leopold Losbichler
Tel.: +43 (70) 6986 3465
leopold.losbichler@andritz.com
Alexander Bihlmayer
Tel.: +43 (70) 6986 74261
alexander.bihlmayer@andritz.com
DADOS TÉCNICOS
Queda líquida Ashta 1: 4,98 m
Queda líquida Ashta 2: 7,53 m
Potência total: (max.) 53 MW
Número de Unidades TG: 45 + 45
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Market news
ANDRITZ HYDRO abre novas unidades

P

ara nós, crescimento também
significa estar mais perto de
nossos clientes com uma
p re s e n ç a l o c a l . É p o r i s s o q u e
ANDRITZ HYDRO ampliou ainda
mais a sua estrutura global.
A ANDRITZ HYDRO está aumentando
ainda mais a sua proximidade com o
cliente com a ampliação da sua já conhecida rede de filiais em todo o mundo. Os destaques mais recentes são a
inauguração da sucursal no promissor
mercado de Portugal e em Mianmar,
um mercado asiático de grande futuro.
Portugal
Portugal tem um elevado número de
projetos (usinas de armazenamento de
energia, pequenas centrais hidrelétricas, projetos de renovação), tendo se
tornado um interessante mercado de
energia hidrelétrica na Europa. Funcionários bem qualificados e altamente
motivados representam um importante
pré-requisito para a bem sucedida
execução dos atuais projetos hidrelétricos da ANDRITZ HYDRO, como as
obras de Bemposta, Baixo Sabor e
Foz Tua.
A nova empresa, localizada na cidade
do Porto, foi inaugurada exatamente
por estas duas razões: prestar o melhor serviço possível para o mercado

t A empresa em Porto, Portugal

português e para proteger e expandir o
know-how de instalação da ANDRITZ
HYDRO. Paralelamente ao avanço da
tecnologia, nosso foco está na formação de novos profissionais especializados para fornecer trabalhadores qualificados para contratos no mundo todo,
onde serão responsáveis pela execução dos projetos hidrelétricos internacionais da Andritz Hydro, e nosso
programa de desenvolvimento pessoal
se concentra em profissionais do futuro altamente motivados para a construção de instalações profissionais e
para o gerenciamento de canteiros de
obras. Os primeiros funcionários já estão envolvidos no projeto de Baixo
Sabor. Eles também estão escalados
para trabalhar nos projetos em Kaunertal, Áustria e Nant de Drance, Suíça.

ANDRITZ HYDRO, UNIPESSOAL LTDA.
“Edifício Península”
Praça do Bom Sucesso, nº 127-131,
esc. 508
4150-146 Porto
Heinz Pichler
Tel.: +43 (70) 6986 6600
heinz.pichler@andritz.com
Martin Hamer
Tel.: +43 (664) 9614246
martin.hamer@andritz.com

Myanmar
O sudeste da Ásia é, há décadas, um
importante mercado hidrelétrico para a
ANDRITZ HYDRO. Agora, acabamos
de inaugurar nossa filial em Yangon,
Mianmar, para se somar às filiais mais
antigas da empresa na Indonésia, Vietnã, Malásia e Filipinas. Dois terços da
produção de energia de Mianmar são
baseados em energia hidrelétrica. O
país tem cerca de 740 MW de capacidade instalada, com um total potencial
hidrelétrico de mais de 100 mil MW. O
consumo atual de energia per capita é
equivalente a 1/50 do consumo da
Áustria. Isso faz com que Mianmar seja
um mercado muito promissor para a
ANDRITZ HYDRO, e a nova filial irá
garantir o melhor serviço possível aos
nossos clientes.
A ANDRITZ HYDRO tem executado
projetos em Mianmar desde a década
de 1980, e sempre atendeu plenamente às expectativas do cliente (em 1983:
Kon Nyaung, em 1984: Tatkyi Falls e
em 2004: Mone, Paung Laung). O
novo escritório está localizado no centro financeiro do país, em Yangon, facilitando assim uma análise mais precisa
das necessidades e oportunidades de
mercado. A ANDRITZ HYDRO está trabalhando em programas educacionais
em parceria com o Ministério da Energia Elétrica e participa da inspeção
técnica em usinas hidrelétricas desativadas. O objetivo é trabalhar em conjunto com o governo local para identificar projetos de moder nização que
podem ser concluídas em curto prazo
a fim de atender à crescente demanda
de energia de Mianmar.

Martin Koubek
Tel.: +43 50805 52970
martin.koubek@andritz.com
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Suécia
Midskog
Atualmente, a ANDRITZ HYDRO
trabalha em um projeto de reabilitação para Vattenfall na usina
hidrelétrica de Midskog. A usina
está localizada perto de Stugun,
Jämtland, na Suécia, e é composta por três turbinas Kaplan. A
usina foi construída em 1944 e
tem uma altura de 27 m. Atualmente a UHE de Midskog fornece
energia para 145.000 famílias.
O escopo do trabalho da ANDRITZ
HYDRO inclui a reabilitação da turbina número 2, como parte do extenso
programa de reabilitação da Vattenfall, e da turbina número 1, trabalho
realizado entre de 2010 a 2013. A
reabilitação completa aumentará o
desempenho da usina de Midskog
em 72 Gwh/ano. O escopo do trabalho inclui teste com um modelo, instalação de um novo rotor autolubrificado (sem uso de óleo), uma nova
unidade de alta pressão e a renovação dos velhos componentes. A
turbina é fabricada pela ANDRITZ

HYDRO Nalden, na Suécia. O teste foi
realizado por ANDRITZ HYDRO OY
em Tampere, na Finlândia.
A entrega da turbina remodelada está
prevista para o outono de 2013. Este
projeto é muito importante para a
consolidação da ANDRITZ HYDRO no
mercado escandinavo.

Stefan Olsson
Tel.: +46 (640) 17726
Stefan.olsson@andritz.com
DADOS TÉCNICOS
Potência: 54 MW
Queda líquida: 27 m
Velocidade: 136,4 rpm
Diâmetro do rotor: 5.300 mm

Brazil
Paracambi
A UHE de Paracambi está localizada na cidade de Paracambi, a
75 km do Rio de Janeiro, no sudeste do Brasil. O reservatório se
estende por uma área de 2,37 km2
e passa pelas cidades de Piraí e
Itaguaí, através do Ribeirão das
Lajes, que permanece cheio durante o ano todo.
O projeto é de propriedade da Lightger Ltda, que é uma parceria entre a
Light e a CEMIG GERAÇÃO S. Estas
duas empresas são muito tradicionais
no mercado hidrelétrico brasileiro e fecharam o contrato para o fornecimento de turbinas, geradores e outros
equipamentos à Orteng Equipamentos
e Sistemas Ltda. A Andritz Hydro
Inepar do Brasil, nossa joint-venture,

foi contratada pela Orteng para fornecer
as duas turbinas Kaplan de 12,85 MW e
os geradores de 14,28 MVA, assim
como a supervisão da obra e a instalação do equipamento. No dia 16 de maio
de 2012, a primeira unidade foi posta
em operação comercial com sucesso,
enquanto a unidade 2 teve início em 13
de julho. A UHE de Paracambi é de
grande importância para o estado do
Rio de Janeiro, para reduzir a necessidade de aquisição de energia de fornecedores externos.

Lucas Braghini
Tel.: +55 (16) 33031721
lucas.braghini@andritz.com
DADOS TÉCNICOS
Turbinas Kaplan /Geradores
Potência: 2 x 12,85 MW / 2 x 14,28 MVA
Tensão: 13,8 kV
Queda líquida: 13,7 m
Velocidade: 163,64 rpm
Diâmetro do rotor: 3.500 mm
Freqência: 60 Hz
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Canadá
Wells

USA
Hoover Dam

A ANDRITZ HYDRO assinou o
con tra to p a ra a re n o v a ç ã o d o
gerador U2 na estação de Wells
Electricity Generation com a
Mississagi Power Trust, afiliada
da Brookfield Renewable Energy
Group. O projeto inclui o fornecim e nto e a inst a l a ç ã o d e u m
enrolamento substituto, a renovação do enrolamento do rotor
e outros acessórios.

Em abril de 2010 a ANDRITZ
HYDRO USA assinou um contrato
com o US Bureau of Reclamation
(USBR) para a substituição da turbina N8 e do modelo de teste do
rotor da Usina de Hoover.

Localizada 86 km das quedas de
Aubrey, rio abaixo, esta é a segunda
de três estações ao longo do rio
Mississagi no noroeste de Ontário,
Canadá. O escopo de trabalho inclui melhorias de projeto que vão
aumentar a eficiência do gerador, a
potência de saída do gerador e pro-

Colômbia
Sogamoso
No dia 7 de novembro de 2012, a
ISAGEN, cliente do projeto Sogamoso, comemorou a bem sucedida pré-montagem do terceiro e
último compartimento em espiral.

longar a vida útil dos componentes
substituídos. Esta encomenda seguiu a bem sucedida execução do
projeto de Aubrey Falls.
Adriana Moscovici
Tel.: +1 (514) 428 6831
adriana.moscovici@andritz.co
DADOS TÉCNICOS
Potência: 2 x 239 MW
Queda líquida: 65 m

A pré-montagem foi celebrada com
a encenação de uma foto de 75 anos
atrás, que mostra um caminhão estacionado dentro do cone de entrada
de um compartimento em espiral. A
imagem original de 1938 foi tirada na
antiga oficina de Escher-Wyss em
Zurique, Suíça, para um projeto na
Manchúria, nordeste da Ásia.
Com a bem sucedida finalização da
pré-instalação do último compartimento em espiral, o marco para a instalação de todos os componentes
embutidos de turbina está dentro de
um prazo atingível e permitirá o início
da instalação principal da turbina
muito em breve. Com a entrega das
três unidades a partir do final de
2013, Sogamoso aumentará a potência da usina de ISAGEN com 840 MW
de energia renovável e limpa.
Dominik Fust
Tel.: +49 (751) 29511 430
dominik.fust@andritz.com

A Usina de Hoover (Hoover Dam)
está localizada no Black Canyon
d o r i o C o l o r a d o , e n t re A r i z o n a
e Nevada. ANDRITZ HYDRO Canadá (HCM), em colaboração com
ANDRITZ HYDRO USA, finalizou o
desenho do rotor e do modelo teste
no laboratório de Montreal em novembro de 2010. O projeto hidrául i co foi muito bem sucedido ao
cumprir a meta mais desafiadora
que era fazer com que o novo rotor
operasse suavemente e sem restrições para a ampla zona de operação de 5% a 100 % do fluxo nominal. A ANDRITZ HYDRO USA
forneceu o protótipo do rotor fabricado na oficina da ANDRITZ
HYDRO México. A instalação do
novo rotor aconteceu no verão de
2012 e foi seguido por testes de
campo que confirmaram que o desempenho da turbina-protótipo foi
alcançado e até superado. Os testes também demonstraram que o
novo rotor operava desde carga
zero a até 100% da potência total
nominal sem limitações. Como consequência o cliente pôde optar pela
compra de três corredores adicionais para as unidades A1, N5 e N6.
O projeto da Usina de Hoover foi
realizado por meio da bem sucedida cooperação entre a ANDRITZ
HYDRO e o USBR.
Normand Desy
Tel.: +1 (514) 428 6768
normand.desy@andritz.com
DADOS TÉCNICOS
Potência: 107 MW

DADOS TÉCNICOS

Queda líquida: 136 m

Potência: 3 x 280 MW

Velocidade: 180 rpm

Queda líquida: 146 m

Diâmetro do rotor: 3.320 mm
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Colômbia
Providência I e III

Áustria
Bolgenach

A Mineros é uma empresa colombiana de sucesso na área de mineração de ouro. Devido ao consumo
de energia para seu processo de
produção a UHE Providência I foi
construída algumas décadas atrás.
A UHE é composta por quatro turbinas Pelton e tem uma capacidade total instalada de 7,3 MW.

Em abril de 2012, a ANDRITZ
HYDRO recebeu um pedido da VORALBERGER KRAFTWERKE AG
para o fornecimento, construção e
entrega de uma turbina Pelton vertical de quatro bocais com uma
bomba de admissão, um gerador
síncrono e equipamento elétrico
para a UHE Bolgenach.

Como conseqüência do crescimento
do setor mineiro, a empresa planejava
aumentar sua produção eletricidade
em 10,9 MW. Com esse objetivo foi
planejada a expansão de Providencia
I instalando-se uma nova unidade
Pelton de 1,7 MW e também decidiu-se construir uma nova UHE, a Providência III, que consiste em turbinas
Francis de 2 x 4,6 MW. Ambos os
contratos foram comissionados à
ANDRITZ HYDRO com base em um
consórcio com a ANDRITZ HYDRO
França (empresa-líder), responsável
pelas turbinas; com a Indar Spain geradores; e com ANDRITZ HYDRO Colômbia controle, a proteção e o trabalho das construções). Os desafios
técnicos são a instalação da quinta
unidade da casa de máquinas já existente na UHE Providência I e de válvulas de alívio da pressão na UHE Providência III, cuja função é o controle da
pressão através do túnel com uma extensão de 3,5 km. Além disso, as duas
usinas hidrelétricas devem trabalhar,
ocasionalmente, sob uma rede isolada.
Por esse motivo a solução técnica final
foi apresentada com a ajuda de nossos especialistas nesse campo, os laboratórios hidráulicos em Zurique, Suíça. A operação comercial tem início no
final de 2013.
Sergio Contreras
Tel.: +33 (4) 76859 709
sergio.contreras@andritz.com

A casa de máquinas encontra-se do
lado da barragem (o reservatório de

DADOS TÉCNICOS

Bolgenach) da da UHE Langenegg
74 MW (altura de 275 m), que já foi
entregue em 1979. Esta unidade utiliza
o sistema “eco-flow” conforme recomendado pelas autoridades para a
produção da energia elétrica. Após um
período de construção de cinco meses,
a instalação aconteceu satisfatoriamente em novembro de 2012. Duas semanas mais tarde, foi conduzida a primeira
conexão com a rede elétrica na presença do Conselho Administrativo do cliente. A unidade geradora da turbina produzirá aproximadamente 1,2 GWh/ano.
Edwin Walch
Tel.: +43 (70) 6986 3473
edwin.walch@andritz.com
DADOS TÉCNICOS
Potência: (max.) 161 kW
Eco flow: 200 l/s
Queda líquida: 66 a 93 m
Velocidade: 750 rpm
Diâmetro do rotor: 460 mm

Jamaica
Maggotty
A CHE Maggotty estava inicialmente equipada com uma turbina Francis de 6 MW. A central foi construída em 1957 e renovada em 2002,
pela ANDRITZ HYDRO. Agora, a
Jamaica Power Services Co Ltd
(JPS) está ampliando a central hidrelétrica.
O processo de modernização prevê
uma nova central elétrica com duas turbinas Francis compactas, de 3,7 MW,
quedeverá aumentar a produção de
energia do país, a partir de fontes renováveis, ajudando assim a reduzir o nível
de dependência da Jamaica em relação
aos combustíveis fósseis. Os trabalhos
de construção foram entregues à em-

presa britânica de engenharia (EPC), a
Kier Infrastructure and Overseas Ltd, e
incluem o fornecimento do equipamento elétrico e mecânico (E&M), pelo consórcio liderado pela by ANDRITZ
HYDRO em França. O fornecimento do
equipamento E&M consiste numa solução “from water to wire” para a qual a
ANDRITZ HYDRO França está encarregada de fornecer duas turbinas Francis
horizontais de 3,7 MW e válvulas borboleta (DN 1000); a ANDRITZ HYDRO
México deverá fornecer o regulador e o
sistema de controle e proteção; e a Indar, da Espanha, garantirá o fornecimento do gerador. O início da exploração comercial da central está previsto
para fins de 2013.
Sergio Contreras
Tel.: +33 (4) 76859 709
sergio.contreras@andritz.com

Providencia I / Providencia III

DADOS TÉCNICOS

Potência: 1,7 MW / 2 x 4,6 MW

Potência: 3,7 MW

Queda líquida: 195,05 m / 82,20 m

Queda líquida: 92,85 m

Velocidade: 600 rpm / 600 rpm

Velocidade: 750 rpm

Diâmetro do rotor: 940 mm / 600 mm

Diâmetro do rotor: 800 mm
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Espanha
Belesar II e Peares II

Geórgia
Akhmeta
Em maio de 2012, a ANDRITZ HYDRO
recebeu uma encomenda da GEOENERGY LLC para entrega do equipamento eletromecânico da CHE
Akhmeta, em Kakhetie, na Geórgia.

As UHE Belesar II e Peares II
(fluxo ecológico) situam-se no rio
Minho, na cidade de Saz Fiz de
Asma, na província de Lugo, na
Galícia, Espanha.
Foi assinado pela Gas Natural Fenosa,
e entregue à ANDRITZ HYDRO Espanha o contrato de engenharia, aquisição de materiais, fabricação, transporte, instalação e ativação de duas
turbinas verticais Francis, de válvulas
borboleta, de geradores e do Sistema
de Oxigênio Dissolvido (SOD) para
ambos os projetos. A engenharia do
SOD ficará a cargo da ANDRITZ
HYDRO Canadá. A fabricação e prémontagem dos componentes principais da turbina foram efetuados em
nossa fábrica de Algete, em Madrid na
Espanha. O fornecedor do gerador é a
Alconza Berango, situada em Vizcaya,
na Espanha. Na UHE Belesar II, a fase
de fabricação já foi concluída e a instalação terá lugar entre fevereiro e junho
de 2013. A data de início em caráter
experimental está agendada para
agosto de 2013. Em relação à UHE
Peares II, que se encontra numa fase
avançada de instalação, espera-se
que esteja concluída no fim de janeiro
de 2013, estando a sua operação provisória agendada para abril de 2013.
José Manuel Mateos
Tel.: +34 (91) 4251041
jose-manuel.mateos@andritz.com
DADOS TÉCNICOS
Belesar II / Peares II
Potência: 10,5 MW / 9,4 MW
Queda líquida: 118,5 m/ 90,5m
Velocidade: 600 rpm
Diâmetro do rotor: 1.050 mm / 960 mm

A GEOENERGY LLC é uma subsidiária
da PRIME ENERGY LLC, uma empresa
privada de energia, e está envolvida na
produção e comercialização de energia
obtida a partir de fontes renováveis.
Graças à confiança de uma das maiores
prestadoras de serviços hidrelétricos, a
ANDRITZ HYDRO assinou seu primeiro
contrato no mercado emergente da Geórgia, confirmando assim sua intenção
em desempenhar um papel ativo no
desenvolvimento das CHEs daquele
país. A ANDRITZ HYDRO França forne-

cerá duas turbinas Francis de 4,5 MW,
que funcionarão sob uma altura de queda de 90m e serão acopladas a geradores síncronos. A ANDRITZ HYDRO Turquia fornecerá a gama completa de
fontes de alimentação externas (FAE),
incluindo automação, proteção, SCADA, bem como os transformadores e os
equipamentos de média voltagem. Está
previsto que o início do funcionamento
comercial da central tenha início em julho de 2013.
Rudy Yvrard
Tel.: +33 (4) 76855 645
rudy.yvrard@andritz.com
DADOS TÉCNICOS
Potência: 2 x 4,5 MW
Queda líquida: 90 m
Velocidade: 750 rpm
Diâmetro do rotor: 850 mm

Romênia
Cobasel
Em outubro de 2012, a S.C. Silvania International Prod S.R.L. assinou com a ANDRITZ HYDRO um
contrato para entrega de uma
turbina Pelton vertical de quatro
bocais, um gerador refrigerado
por ar (615 kVA e 400 V), uma bomba de conexão para condutores,
uma válvula de admissão (DN600/
PN16), uma unidade de pressão de
óleo, um equipamento de proteção
com medição do controle do conjunto turbina/gerador, distribuição
AC-DC, cortadores de circuito-LV
e o equipamento de controle para
entrada (tipo barragem tirolesa).
A instalação e a entrega são partes do
contrato. A UHE Cobasel é localizada
na região de Bistritza-Nasaud, aproximadamente 50 km a nordeste da
cidade de Bistrita, Romênia. A usina
hidrelétrica consiste num tipo de
entrada do modelo tirolês na barragem, um desilter de câmara única,
2.242 m de comprimento de condutores fabricados de GRP (DN800),
uma unidade gerador/turbina com o

e q u i p a m e n t o “ w a t e r- t o - w i r e ” . A
operação teste está programada
para o final de junho de 2013.
Edwin Walch
Tel.: +43 (70) 6986 3473
edwin.walch@andritz.com
DADOS TÉCNICOS
Potência: 553 kW
Queda líquida: 88 m
Velocidade: 500 rpm
Diâmetro do rotor: 760 mm
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Filipinas
Tudaya 1 e 2
A ANDRITZ HYDRO Alemanha recebeu duas encomendas em 2012
da Hedcor Inc., a maior exploradora de usinas a fio de água das Filipinas.
A primeira encomenda, a UHE Tudaya 2 foi assinada em junho de
2012 e consiste num pacote “from
water to wire” que inclui duas turbinas Francis compactas de dimensões diferentes. O objetivo consiste
em maximizar a produção anual de
energia. Em setembro de 2012, um
segundo projeto foi entregue à
ANDRITZ HYDRO, a CHE Tudaya 1.
O escopo desse projeto consiste
na entrega de uma turbina Pelton
compacta, do regulador hidráulico,
da válvula principal de admissão,
bem como dos armários de controle
da turbina e do gerador. A INDAR, o
parceiro espanhol do consórcio, fornecerá os geradores síncronos para
os dois contratos. Os projetos serão
instalados e ativados perto da cidade de Davao, na ilha de Mindanao,
aind no primeiro trimestre de 2014.

Panamá
Barro Blanco
A CHE Barro Blanco situa-se no rio
Tabasará, no Panamá, mais precisamente na provincia de Chiriqui e
no distrito de Tolé.
A ANDRITZ HYDRO Espanha é responsável por todo o processo de engenharia, aquisição de materiais, fabri-

O consórcio, sob a orientação da
ANDRITZ HYDRO Alemanha, ganhou
o contrato batendo a concorrência
internacional. A experiência positiva
relativa à encomenda anterior da UHE
Irisan em 2011 e a relação de longo
prazo dos nossos representantes nas
Filipinas com a Hedcor Inc. abriram
caminho para assegurar mais esses
novos projetos.

Roland Brielmann
Tel.: +49 (751) 29511 474
roland.brielmann@andritz.com

cação e pelo transporte, instalação e
ativação de duas turbinas Kaplan verticais e dos geradores. Uma turbina
Francis horizontal para fluxo ecológico,
uma válvula borboleta e o gerador
também fazem parte do projeto.

pela entrega do ponto de alimentação
de energia, pela linha de transmissão, pelo SCADA e pelo equipamento
elétrico.

O contrato foi entregue à ANDRITZ
HYDRO em janeiro de 2012, por parte
da UTE Tabasará, uma subsidiária da
Cobra, na Espanha. O proprietário é a
Generadora del Istmo, S.A. (GENISA).
Os principais componentes das turbinas serão fabricados na fábrica da
ANDRITZ HYDRO, em Algete, na Espanha, e o sub-empreiteiro do gerador é a
Indar Electric, com sede em Beasain-Guipúzcoa. A Cobra Infraestructuras
ficou responsável pela construção da
barragem, da central hidrelétrica e pelo
equipamento mecânico. A Cobra Instalaciones y Servicios ficou responsável

DADOS TÉCNICOS
Tudaya 1 / Tudaya 2
Potência: 6,7 MW / 5,15 + 2,55 MW
Queda líquida: 227,7 m / 82,8 m
Velocidade: 514,3 rpm / 600 + 900 rpm
Diâmetro do rotor: 1.160 mm / 978 + 672 mm

Aurelio Mayo
Tel.: +34 (91) 425 1042
aurelio.mayo@andritz.com
DADOS TÉCNICOS
Turbinas Kaplan
Potência: 2 x 13,3 MW
Queda líquida: 41,34 m
Velocidade: 360 rpm
Diâmetro do rotor: 2.200 mm
Turbina Francis fluxo ecológico
Potência: 1,9 MW
Queda líquida: 41,4 m
Velocidade: 600 rpm
Diâmetro do rotor: 910 mm
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Compact
Hydro
Projetos para a AltaGas na Colúmbia Britânica
s Montagem do primeiro gerador da UHE Forrest Kerr antes dos testes de controle

A

ANDRITZ HYDRO com 29
unidades compactas entregues e instaladas na Colúmbia Britânica no final de 2012, e
19 unidades adicionais para projetos que estão atualmente em execução, instalou a capacidade total
de quase 500 MW. Esta quantidade
faz com que a ANDRITZ HYDRO
seja líder de mercado neste segmento na Colúmbia Britânica como
também para a América do Norte
em geral.
Entre os últimos contratos entregues à
ANDRITZ HYDRO, três pedidos foram
recebidos pela AltaGas, todas elas
solicitando “flow ramping” (variações
lentas do fluxo da usina sob quaisquer
circunstâncias, normais ou excepcionais) e dissipação de energia. Dentre
eles, incluem-se a UHE Forrest Kerr
(nove turbinas Francis com um total de
200 MW), a UHE McLymont e a UHE
Volcano. Cada obra representa um projeto exclusivo para responder à dissipação de energia de cada caso.
Atualmente Forrest Kerr encontra-se na
fase de entrega com todas as novas
válvulas de admissão tipo borboleta e
unidades Francis a caminho para o local da obra ou passando pelos procedimentos finais dos testes de admissão.
Vários dos geradores já foram testados,

aprovados e enviados. A construção da
obra começou no início do ano 2013 de
acordo com o cronograma. A dissipação da energia em Forrest Kerr será alcançada tendo todas as unidades Francis trabalhando com alta velocidade
durante horas, um processo que já havia sido implementado com sucesso na
Colúmbia Britânica anteriormente.

t Caverna da usina Forrest Kerr - da esquerda

para a direita Site TA, Project Manager e autor

O projeto AltaGas Volcano entregue à
ANDRITZ HYDRO no final de 2012 será
equipado com duas unidades Pelton
verticais de jato. Estas são quase
idênticas em relação às unidades de
Kwalsa, que usam defletores especialmente modificados para dissipar
toda energia dentro da casa de turbina durante longos períodos. O projeto
M c Ly m o n t f o i a d j u d i c a d o p a r a a
ANDRITZ HYDRO em 2012 e situa-se
na mesma região das outras duas
UHEs, ao norte da Colúmbia, perto da
fronteira com o Alasca. Este projeto,
equipado com três unidades horizontais
Francis de 24.3 MW e um sistema de
fluxo completo externo para a dissipação é muito parecido, em termos de
conceito e desenho, ao projeto de
Ashlu Creek, entregue 2008 para a Innergex. UHE Ashlu Creek foi a primeira
usina no mundo a usar um sistema
completo de “by-pass” e dissipação
para 60 MW com 215 m de altura de
queda. O conceito de dissipação usado

para a UHE Ashlu e planejado para a
UHE McLymont Foi desenvolvido pela
ANDRITZ HYDRO em parceria com especialistas franceses em válvulas de
energia D2FC e comprovou ser um sistema rotor confiável e silencioso.
Pierre Duflon
Tel.: +1 (604) 247 1444
pierre.duflon@andritz.com
DADOS TÉCNICOS
UHE Volcano:
Potência: 2 x 8,5 MW
Queda líquida: 212 m
Velocidade: 514 rpm
Diâmetro do rotor: 1.115 mm
UHE McLymont:
Potência: 3 x 24,3 MW / 26 MVA
Tensão: 13,8 kV
Queda líquida: 264 m
Velocidade: 720 rpm
Diâmetro do rotor: 1.062 mm
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Gerador de campo para realização
de testes
Entrega do mais potente gerador de campo para testes
▲ Inserção do rotor no estator do gerador

A

ANDRITZ HYDRO entregou o
gerador síncrono para o
mais potente transformador
de campo em ambientes de teste
que o grupo Siemens possui em
todo o mundo. A unidade conversora instalada em Weiz, na Áustria,
consiste num gerador síncrono de
72 MVA, num motor síncrono de
12,5 MVA e num motor de corrente
contínua de 1.100kW. O núcleo da
central é composto pelo gerador
síncrono fornecido pela ANDRITZ
HYDRO e tem um peso total de 180
toneladas.
O ponto forte deste gerador síncrono
especial reside na sua alta versatilidade. Ele pode funcionar em modo trifásico (50/60 Hz; 60/72 MVA), bem como
em modo monofásico (50/60 Hz;
40/45 MVA). A máquina foi inclusivamente concebida para funcionar a
16 2/3 Hz. O modelo “tudo-em-um” do
gerador apresentou, de início, três grandes desafios para a ANDRITZ HYDRO:
t Transporte do gerador até à unidade de conversão

base, sem recorrer aos componentes
de molas que são comuns nas máquinas monofásicas.

▲ Gerador de 180 ton transportado com recurso

de esteiras rolantes

Do ponto de vista mecânico
A velocidade relativamente elevada
de funcionamento, de 1.200 rpm,
constituiu o maior desafio porque implicou uma formatação especial dos
componentes dos polos, bem como
uma seleção rigorosa dos materiais a
utilizar.
Funcionamento em carga monofásica
Este modo de funcionamento exigiu a
construção de um enrolamento amortecedor especial. A redução dos efeitos danosos provocados pela vibração do torque na estrutura de base foi
conseguida através da concepção de
um núcleo de estator tipo gaiola que
separa a carçaça (cárter) do núcleo
do estator através de molas planas
feitas sob medida. Esta construção
especial permitiu a fixação direta do
estator do gerador na estrutura de

Peso total de 180 toneladas
O maior desafio durante a instalação
foi transportar o pesado gerador até a
unidade conversora recentemente instalada e baixá-lo para dentro do poço
do gerador. O gerador, já com o rotor
instalado, foi transportado para dentro
da nova unidade com o uso de esteiras móveis e foi baixado para dentro
do poço por meio de um elevador especial.Todos os trabalhos de engenharia, a fabricação e a instalação foram
executados pela ANDRITZ HYDRO
Weiz na Áustria.
Erwin Heimhilcher
Tel.: +43 50805 53632
erwin.heimhilcher@andritz.com
DADOS TÉCNICOS
Potência:
60 Hz, trifásico, 72 MVA
50 Hz, trifásico, 60 MVA
60 Hz, monofásico, 45 MVA
50 Hz, monofásico, 40 MVA
Velocidade:
1.200 rpm (60 Hz)
1.000 rpm (50 Hz)
Peso:180 toneladas
Concebido para funcionar também a 16,7 Hz
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Treinamento com sucesso
no Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade no Domínio da Hidreletricidade

s Instrutores e alunos de Formação em Sustentabilidade

C

omo parte da sua “Parceria
de Sustentabilidade” com a
Inter national Hydropower
Association (IHA), representantes
da ANDRITZ HYDRO concluiram o
treinamento a respeito do Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade no domínio da Hidroeletricidade , q ue a c o nte c eu e m s e s s õ e s
organizadas pela IHA em Viena, na
Áustria em setembro de 2012.
A IHA foi criada em 1995, sob os auspícios da UNESCO, como um fórum para
promover e compartilhar boas práticas e
para aprofundar os conhecimentos no
domínio da hidreletricidade. Com membros ativos em mais de 80 países, a IHA
é uma associação não-governamental
que reúne várias organizações e indivíduos.Imediatamente após a publicação
oficial do Protocolo em junho de 2011, a
Hydro Equipment Association (HEA), da
qual a ANDRITZ HYDRO é membro, tor-

nou-se um “parceiro da sustentabilidade” da IHA. Para o curso de dois dias,
que decorreu em setembro de 2012, o
pessoal da ANDRITZ HYDRO juntou-se aos representantes da HEA, da
Oesterreichische Kontrollbank AG
(OeKB), da Poyry Energy GmbH e da
Universidade de Viena. O curso de formação foi ministrado por especialistas
em Sustentabilidade da IHA.
O Protocolo, enquanto ferramenta abrangente que permite avaliar a sustentabilidade dos projetos hidrelétricos de um
modo global, apresenta rigorosos tópicos de avaliação de sustentabilidade,
baseados em dados reais e que abrangem todas as fases de desenvolvimento
de um projeto. Estes tópicos incluem
temas como regimes de fluxo à jusante,
povos indígenas, biodiversidade, segurança das infraestruturas, relocalização,
qualidade da água e erosão e sedimentação. O Protocolo é o resultado de

um processo de desenvolvimento rigoroso que envolve representantes de
ONGs da área social e ambiental, de
governos, bancos comerciais e de investimento e o setor hidroelétrico, representado pela IHA. O processo envolveu ensaios de campo em 16 países,
espalhados por seis continentes, e o
envolvimento das partes interessadas
com 1.933 pessoas, em 28 países.
Atualmente o Protocolo é supervisionado pelo Hydropower Sustainability
Assessment Council, uma organização
internacional que garante a credibilidade do resultado das avaliações. Quanto mais investidores privados e públicos aderirem e começarem a agir de
acordo com o Protocolo, mais facilmente a indústria conseguirá superar
seus problemas e assegurar o papel
da hidreletricidade no mix global das
energias do futuro. A ANDRITZ HYDRO
está pronta para dar o seu apoio e sua
contribuição.

Peter Stettner
Tel.: +43 50805 52957
peter.stettner@andritz.com
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Eventos

A

Renewable Energy
World Africa
Joanesburgo, África do Sul

N

este momento, a África é um
dos mercados mais interessantes para a energia hidrelétrica. Esta foi a primeira conferência da Renewable Energy World
Africa e a ANDRITZ HYDRO aproveitou esta oportunidade para fazer
uma apresentação completa.
O conceito coordenado de mesas redondas, apresentações de especialistas

e um stand de feira foram a base para
discussões interessantes e o fortalecimento de contatos já existentes. Os visitantes aproveitaram o tempo para saber
mais sobre a ANDRITZ HYDRO e os
nossos últimos desenvolvimentos em
relação à tecnologia e soluções de projetos. Renewable Energy World Africa foi
um evento importante para a ANDRITZ
HYDRO e destacou nossas atividades
nesse mercado tão promissor.

Dams Congress
Ancara, Turquia

A

NDRITZ HYDRO participou do
primeiro DAMS CONGRESS,
Na sequência do evento anual
INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS, de 11 a 12 de outubro 2012
em Ancara.
O congresso é organizado pela DSI
(State Hydraulic Works), TRCOLD (uma
subsidiária de ICOLD) e a Câmara de
Engenheiros e Arquitetos Durante o
congresso, especialistas locais e inter-

nacionais tiveram a oportunidade de fazer apresentações sobre pesquisas
recentes e futuras na área de construção de barragens. As apresentações foram finalizadas com a apresentação de
dois casos. Estes foram avaliados e isso
levou a uma análise profunda sobre os
temas. A foto mostra o Ministro do Meio
Ambiente e das Águas, Mr Eroglu, com
os subsecretários do ministério, Mr
Eldemir e Mr Kocaker, e Mr Ozkaldı,
gerente geral da DSI, Mr Uzucek, diretor
do departamento de barragens da DSI
(Secretaria Nacional de Recursos Hidráulicos) junto à senhora Tugba Ozbal e
Mr Uygur Aydin da ANDRITZ HYDRO
durante sua visita no nosso stand.
Este evento foi uma oportunidade importante para a ANDRITZ HYDRO apresentar seu perfil institucional e os seus
projetos para o mercado turco.
Wolfgang Hofmann
Tel.: +90 (312) 4088001
w.hofmann@andritz.com

pós uma primavera intensa,
o outono também foi um
período movimentado para
as feiras de negócios. O crescimento contínuo do mercado hidrelétrico tornou as feiras e convenções o lugar perfeito para investidores e municípios encontrarem
completa informação profissional
sobre as últimas tendências. A
ANDRITZ HYDRO focou-se em alguns eventos selecionados para
apresentações otimizadas nos
vários mercados globais.

Vienna
Hydro
Laxenburg, Áustria

P

ela décima segunda vez aconteceu a ViennaHydro em Laxenburg, Áustria. O anfitrião deste
seminário é a Universidade de Tecnologia de Viena e tem como público
tanto os operadores quanto os fornecedores de usinas hidroelétricas.

Apresentações detalhadas feitas por
especialistas sobre assuntos como
armazenagem por bombas, turbinas e
geradores levaram a discussões técnicas profundas entre os participantes.
A ANDRITZ HYDRO providenciou uma
série de palestras com especialistas,
tendo presidido quatro séries de apresentações. Também houve excelentes
oportunidades para compartilhar informações no stand de exposição da
ANDRITZ HYDRO. Como em anos anteriores, a Vienna Hydro proporcionou
uma oportunidade fantástica para a
troca de informações produtiva com
clientes e profissionais.
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Nova sede da
Andritz Hydro
Viena, Áustria

N

o início de novembro, a sede
da ANDRITZ HYDRO em Viena
transferiu-se para o novo edifício-sede do grupo ANDRITZ. Este
novo endereço da ANDRITZ oferece
espaço para mais de 1.000 empregados e permite unir todas as unidades de negócios que operam em
Viena em HYDRO, PULP & PAPER, e
METALS.
O prédio foi inaugurado em uma cerimônia conduzida pelo Presidente do Conselho Administrativo, Dr Wolfgang Leitner.
Também estiveram presentes os membros do Conselho de Administração,
Wolfgang Semper (HYDRO) e Humbert
Kofler (PULP & PAPER). O conceito central da arquitetura do prédio é a “comuni-

cação” e isso teve um papel importante
no planejamento tanto dos locais de trabalho como nas áreas centrais de comunicação. Esta mudança permite compartilhar a nossa infraestrutura e estimula o
aproveitamento da sinergia. A mudança
beneficia a ANDRITZ HYDRO especialmente porque as duas unidades, que
antes eram separadas, agora conseguem trabalhar junto de forma mais eficiente em função da proximidade física.
Aproximadamente 600 empregados da
ANDRITZ HYDRO de Large Hydro, Service Rehab, Turbogenerator e Automation,
como também das unidades do grupo
central, que agora conseguem gerenciar
os projetos de nossos clientes – e os
nossos mercados globais e as filiais – estão todos sob o mesmo teto.

Ancara, Turquia

O

O EIF é um espaço de discussão no
qual muitos assuntos diferentes relativos à produção de energia elétrica na
Turquia e no mundo inteiro são discutidos e onde temas relacionados ao futuro do setor de energia são avaliados
através da reunião de um grande nú-

Hydro 2012
Bilbao, Espanha

International Energy
Congress and Fair (EIF)

INTERNATIONAL ENERGY
CONGRESS AND FAIR (EIF)
anual aconteceu entre os dias
4 e 5 de outubro de 2012.
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mero de autoridades de alto nível e representantes de empresas de energia
da Turquia e de muitos outros países.
O propósito do congresso apoiado
pelo Ministério de Energia e Recursos
Naturais da Turquia é avaliar diversas
fontes alter nativas e mercados de
energia de todas as dimensões e criar
um ambiente no qual os últimos avanços e aplicações possam ser discutidos e tratados em detalhe. A ANDRITZ
HYDRO participou da exposição e da
feira com dois palestrantes. O congresso foi uma boa oportunidade para
apresentar nossas novas tecnologias e
nossos últimos trabalhos que tratam
de projetos de modernização.
Turgay Akgun
Tel.: +90 (312) 4088005
turgay.akgun@andritz.com

A

HYDRO 2012, um dos eventos
de energia elétrica de mais
importantes da Europa, aconteceu o ano passado em Bilbao na
Espanha. Mais de 1.300 pessoas de
80 países participaram.
A conferência esteve ênfase nas necessidades, prioridades e nos planos do
desenvolvimento na África, Ásia e América Latina. A ANDRITZ HYDRO participou com palestras e com um stand na
feira de negócios. Apresentações de
especialistas concentraram-se nos tópicos referentes às turbinas Pelton e turbinas do tipo bomba como também nos
resultados de simulações elétricas. A
HYDRO 2012 foi um evento de sucesso
que fortaleceu mais uma vez a posição
da ANDRITZ HYDRO como líder global
em sistemas hidrelétricos.

Eventos:
HydroVision International
23 - 26 de Julho 2013
Denver, EUA
www.hydroevent.com

HydroVision Brazil
24 - 26 de Setembro 2013
São Paulo, Brasil
www.hydrovisionbrazil.com

Renewable Energy
World Asia
2 - 4 de Outubro 2013
Bancoc, Tailândia
www.renewableenergyworld-asia.com

Hydro 2013
7 - 9 de Outubro 2013
Innsbruck, Áustria
www.hydroevent.com
Jens Päutz
Tel.: +43 50805 52675
jens.paeutz@andritz.com

A experiência de muitos anos e cente-

ção in loco e a utilização de recursos locais

nas de projetos de referência formam a

garantem o nosso sucesso e a satisfação

base de nossa liderança em dutos for-

de nossos clientes.

HP.HN23.6,200.pt.06.13

Dutos forçados e comportas
Apenas uma fina placa de aço contra a alta
pressão de água

çados e comportas, no mundo inteiro.
Tecnologia de última geração e soluções

Mantemos o foco na melhor solução –

econômicas, combinadas com a fabrica-

from water to wire.

ANDRITZ HYDRO GmbH
Eibesbrunnergasse 20, 1120 Viena, Áustria
Tel.: +43 50805 0, Fax: +43 50805 51015
contact-hydro@andritz.com

www.andritz.com

