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Prezados parceiros de negócios
O Sr. Wolfgang Semper participa
há muitos anos como Gerente
Geral dos negócios da empresa
ANDRITZ HYDRO e desde 2008
é Membro do Conselho formado
pelos Senhores: Harald Heber
e M i c h a e l Komböck (ANDRITZ
HYDRO GmbH).
Em abril de 2001, o Sr. Wolfgang
Semper passou a fazer parte da
Diretoria da ANDRITZ AG, ficando
responsável pela divisão HYDRO e
AUTOMAÇÃO, juntamente com o
Sr. Friedrich Papst.

encomendas em todas as divisões
de negócios, sendo uma destas a
de maior volume da nossa história;
somente no segmento de Pequenas
Centrais Hidrelétricas recebemos
mais de 100 novas encomendas
globais. O volume atual da nossa
carteira de encomendas garante
uma produção plena e ininterrupta
em nossas fábricas para os próximos
três anos. Atualmente, a ANDRITZ
HYDRO tem mais de 6.500 funcionários no mundo e a tendência é
aumentar.

HYDRONEWS: Prezado Sr. Semper,
como foram os negócios nos últimos anos para a ANDRITZ HYDRO?

HYDRONEWS: Sr. Semper, que importância tem a geração hidrelétrica
no mundo?

Semper: Foram muitos anos de sucesso, e estou muito orgulhoso com os
resultados obtidos em 2010, pois foi
o melhor ano de negócios desde a
criação da ANDRITZ HYDRO.

Semper: A demanda global de
energia elétrica continua a registrar
u m c re s c i m e n t o c o n t í n u o , t a n t o
nos mercados da Europa e América
do Norte como nos mercados em
crescimento como os da China,
Índia e Brasil. Estudos internacionais
demonstram que a produção de energia hídrica representa hoje apenas
um terço do potencial existente no
mundo. O aumento da geração de

HYDRONEWS: Como o Senhor avalia
os resultados financeiros em 2010?
Semper: Em 2010, registramos um
aumento significativo da entrada de
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energia elétrica por meios alternativos, como as Usinas Eólicas ou
Solares, serão de grande impacto na
diversificação do mix energético global. Estas novas formas de geração, associadas às tecnologias com
palavras-chaves como “Smart Grid”
e/ou “eMobility”, estão provocando o
renascimento do desenvolvimento de
projetos de Usinas Hidrelétricas Reversíveis, que oferecem uma capacidade
excelente em manter a estabilidade
nas redes de distribuição elétrica.
HYDRONEWS: Sr. Semper, onde estão os grandes desafi os no desenvolvimento futuro das novas hidrelétricas?
Semper: Vejo dois caminhos distintos,
primeiro a continuação do desenvolvimento de nossa tecnologia de ponta,
especialmente para as Usinas Hidrelétricas Reversíveis, e o outro caminho
é o surgimento de um novo mercado,
que é a geração de energia por Usinas
Maremotrizes.
HYDRONEWS: Prezado Sr. Semper
muito obrigado pela entrevista.

12.05.2011 9:26:50 Uhr
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Controle da espessura do revestimento protetor num rotor Francis

Revestimento protetor
O desgaste por erosão na superfície dos componentes de uma turbina hidráulica ocorre quando a
concentração de duras partículas
nas águas é muito elevada. Estes
danos diminuem a eficiência das
unidades geradoras aumentando
os ciclos de manutenções, além de
ocasionar perdas econômicas significativas. O departamento de
Pesquisa e Desenvolvimento da
ANDRITZ HYDRO está desenvolvendo pesquisas para o entendimento fundamental do fenômeno
da erosão por colisão e no desenDesgaste por erosão na borda de ataque de um
rotor Francis. UHE Nathpa Jhakri, Índia

volvimento de novos materiais de
revestimento.
Desafio
Uma atenção especial tem que ser
dada para projetos nos rios localizados em regiões geologicamente instáveis, como no Himalaia, Andes e
Alpes, que possuem águas arenosas e
uma elevada concentração de partículas minerais, como o quartzo e o feldspato. Como estas partículas são
mais duras que os componentes da
turbina hidráulica, acabam causando
muitos danos. Estas degradações modificam o perfil hidrodinâmico original
do rotor e componentes periféricos,
diminuindo assim sua eficiência e
podendo causar grandes avarias. Em
algumas usinas hidrelétricas, os danos
causadas pela erosão por colisão nos
equipamentos da turbina são tão grandes, que grandes reparos por solda
devem ser efetuados anualmente.
Desgastes por erosão
Os dois principais fatores que influen-
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Desgaste por erosão na concha de um rotor
Pelton. UHE Malan, Índia

ciam no desgaste por erosão nos
equipamentos são os parâmetros das
partículas sólidas encontradas na
água e o projeto hidráulico da turbina.
Os parâmetros das partículas sólidas:
■ Concentração;
■ Composição dos minerais;
■
Tamanho dos grãos e sua distribuição;
■ Formato das partículas.
Estes parâmetros têm variação temporal, e quando se trata de um rio em

12.05.2011 9:26:53 Uhr
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relevo acidentado e montanhoso, a
análise tem que ser feita frequentemente.
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Os parâmetros de turbina hidráulica:
■ Tipo de turbina;
■ Perfil hidrodinâmico (tamanho, velocidade etc.);
■ Velocidade relativa das partículas;
■ Condições de operação (duração,
carga parcial etc.).
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89

Solução
A solução para os problemas causados pela erosão por colisão nas turbinas localizadas nos Alpes foi através
do desenvolvimento e aplicação de
um material inovador de revestimento
chamado “SHX TM70”. Este material foi
desenvolvido pela ANDRITZ HYDRO
juntamente com a Sulzer Innotec. Este
material de revestimento é proveniente
da combinação de partículas (extremamente duras) de carboneto de tungstênio embutidas num metal base. A
aplicação deste material nas partes a
serem protegidas é feita utilizando o
processo de metalização por combustível HVOF (High Velocity Oxygen Fuel
Method), que lança as partículas a
uma velocidade supersônica na superfície a ser protegida, obtendo assim
camadas de alta densidade com pouca porosidade e altamente resistentes
ao desgaste. Isto não significa que as
partes protegidas não se danificarão

serviço. A empresa Metalize, no Chile,
e a empresa Cascadura, no Brasil, são
exemplos destas parcerias. Para os
novos mercados emergentes, soluções similares de parcerias já estão
sendo analisadas.
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Horas em operação

Todos estes parâmetros têm que ser
analisados detalhadamente com o intuito de investigar se há a necessidade da aplicação de uma proteção por
revestimento, além de definir os intervalos necessários entre as manutenções dos equipamentos em questão.
É possível estimar os danos que as
partículas sólidas irão causar numa
turbina hidráulica, quando a velocidade relativa destas é conhecida. As turbinas tipo Kaplan são menos afetadas
que as turbinas tipo Francis e Pelton,
sendo que a erosão ocorre em cada
uma de forma diferente. Os componentes que são primeiramente afetados numa turbina tipo Pelton são:
o rotor, os injetores e seus bicos; e
numa turbina tipo Francis: o rotor, os
labirintos e os anéis de desgaste; e
numa turbina tipo Kaplan: as pás do
rotor.
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Alta eficiência na utilização de componentes
protegidos por revestimento em ambientes
altamente erosivos

mais, mas sim num processo muito
mais lento. Com esta proteção, o processo de modificação no perfil hidráulico da turbina provocado pela colisão
de partículas é tão minimizada (veja
diagrama), que o intervalo dos trabalhos de recuperação é drasticamente
reduzido, aumentando-se a produção
num fator de 2 para 6, o que é um
enorme benefício econômico ao proprietário.
Experiência
Esta tecnologia foi desenvolvida na
década de noventa e vem sendo
aperfeiçoada desde então. Hoje em
dia está mais voltada para as aplicações técnicas do que para o desenvolvimento de novos materiais de
revestimento. Em 2008, a ANDRITZ
HYDRO efetuou pela primeira vez o
trabalho de aplicação do material de
revestimento num rotor Francis por
um equipamento completamente robotizado, contemplando hoje com orgulho “o estado da arte” para esta
tecnologia. Em 2009, foi desenvolvido
um mesmo processo destinado aos
componentes da turbina tipo Pelton, o
que é um sucesso de vendas. Devido
à grande demanda para este tipo de
serviços de proteção, o primeiro equipamento instalado em 2007 na fábrica
Kriens, na Suíça, foi completamente
modernizado e adicionalmente instalado um novo em 2009, que permite
trabalhos em rotores Francis com mais
de 5 metros de diâmetro. Em Prithla,
Índia, temos um mesmo equipamento
que será completamente modernizado
agora em 2011. Adicionalmente, efetuamos novas parcerias com empresas na América do Sul, cobrindo assim a demanda local para este tipo de

Pesquisa e Desenvolvimento
As pesquisas de desenvolvimento
para o processo da proteção superficial de equipamentos podem ser
divididas em duas etapas. A primeira
está relacionada com o entendimento
detalhado do fenômeno da erosão por
colisão, e a segunda com o desenvolvimento de novas técnicas de proteção, com objetivo principal de aumentar o intervalo da manutenção nos
equipamentos que são primeiramente
atingidos. Hoje em dia, a influência da
maioria dos parâmetros conhecidos
são meramente qualitativos, sendo
apenas a metade quantitativos. Muitos

Rotor Pelton com revestimento SXHTM70
UHE Aletsch Mörel, Suíça

Proteção por revestimento no rotor Francis
UHE Nathpa Jhari, Índia

Proteção por revestimento na pá Kaplan
UHE Santo Antônio, Brasil
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Primeiro laboratório hidráulico equipado para testar a erosão por colisão na ANDRITZ HYDRO, Suíça

destes parâmetros são provenientes
de testes realizados no passado, em
condições que diferem das que realmente ocorrem nos protótipos, não
sendo possível a transferência destes
dados para os novos projetos. Devido
a esta problemática, a ANDRITZ
HYDRO iniciou um programa de pesquisa para quantificar a influência dos
diferentes parâmetros em modelo reduzido. O primeiro equipamento já foi
montado no laboratório hidráulico na
Suíça, a fim de efetuar ensaios em
componentes da turbina tipo Pelton
(veja foto). Com esta bancada de testes podemos simular uma queda líquida de mais de 1.500 m, ter uma ampla
escolha dos parâmetros das partículas
sólidas que poderão ser utilizadas,
Saida do jato na boca (injetor) – Lab. Hidráulico

precisão a periodicidade com que as
manutenções deverão ser efetuadas
nos equipamentos em questão.

além de definir a concentração que
pode variar em até 50 gramas por litro. Com este equipamento podemos
analisar detalhadamente os desgastes
erosivos nas partes críticas de uma
turbina tipo Pelton, como por exemplo, em uma pá do rotor (concha).
Portanto, podemos determinar as vantagens e definir para o cliente com

Kirsten Winkler
Tel.: +41 (41) 329 5360
kirsten.winkler@andritz.com

Revestimentos protetores – ANDRITZ HYDRO
Noruega: 51
Canadá: 36
Suíça: 2355

EUA: 2
França: 33
México: 12

Andorra: 16

Guatemala: 54
Costa Rica: 4
Venezuela: 62
Colômbia: 162
Equador: 62

Portugal: 40

Alemanha: 1
Áustria: 75
Romênia: 5
Itália: 32 Bulgaria: 32

Nepal: 4
Índia: 203

China: 37
Laos: 2
Filipinas: 8

Açores: 8

Peru: 135

Brasil

Madagascar: 24

Chile: 840

Rotores Rotores
Pelton Francis
184

172

Rotores
Kaplan

Outras
partes

4

3903

Esta figura apresenta o número de componentes com revestimento protetor efetuado pela ANDRITZ HYDRO globalmente
Fábricas com equipamentos para a aplicação do revestimento protetor da ANDRITZ HYDRO e as empresas parceiras.
– Suíça (Centro de Competência)
– Índia
– Chile
– Brasil
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Ribeiradio e Ermida
Mais um contrato da ANDRITZ HYDRO em Portugal

Duas turbinas tipo CAT

Após assinatura do contrato

E

m dezembro de 2010, a ANDRITZ
HYDRO assinou mais um novo contrato com a EDP em Portugal, para o
fornecimento e instalação completa
dos equipamentos eletromecânicos
para o Aproveitamento Hidrelétrico
Ribeiradio e Ermida, localizados no
Rio Vouga, no norte de Portugal, a
aproximadamente 100 km ao sudeste
da cidade de Porto.

Esboço artístico da UHE Riberadio

Este é o terceiro grande contrato ganho
pela ANDRITZ HYDRO em Portugal após
os projetos Bemposta (2008) e Baixo
Sabor (2009). Esta nova aquisição é a
confirmação da liderança da ANDRITZ
HYDRO no mercado de hidrogeração em
Portugal. O projeto Ribeiradio e Ermida é

Vista em corte da UHE Ribeiradio

o quinto contrato de grande porte lançado pela EDP nos últimos cinco anos, os
outros foram: Picote II, Bemposta II,
Alqueva II e Baixo Sabor. Foi dada uma
atenção especial a este projeto, pois o
montante dos investimentos apresentavase nos limites de viabilidade para a EDP. A
ANDRITZ HYDRO foi finalmente premiada
com o contrato de fornecimento, por
apresentar ao cliente a melhor solução
técnica e econômica. O projeto Ribeiradio
e Ermida será executado pela ANDRITZ
HYDRO em consórcio com a empresa
portuguesa EFACEC, que fornecerá e instalará os transformadores e os auxiliares
elétricos. Este é o primeiro contrato em
que a ANDRITZ HYDRO (Ravensburg,
Weiz, Linz), responsável pelas turbinas de
grande porte, trabalhará em conjunto
com a sua empresa COMPACT HYDRO
(Ravensburg) especializada em PCHs.
O consórcio será responsável pelo fornecimento dos seguintes equipamentos:
Ribeiradio:
Uma turbina Francis de eixo vertical,
regulador de velocidade, auxiliares mecânicos, gerador, sistema de excitação, sis-

Esboço artístico da PCH Ermida

temas de média e alta tensão, auxiliares
elétricos, equipamentos hidromecânicos,
comportas e a tubulação forçada.
Ermida:
Duas turbinas tipo Axial de eixo horizontal, reguladores de velocidade, auxiliares
mecânicos, dois geradores, sistema de
excitação, sistemas de média e alta tensão, disjuntores, auxiliares elétricos, equipamentos hidromecânicos, comportas e
a tubulação forçada.
As obras foram iniciadas em meados de
2010, e suas unidades geradoras estão
previstas para entrar em operação no
início de 2014.
Andreas Stauber
Tel.: +49 (751) 29511 421
andreas.stauber@andritz.com
DADOS TÉCNICOS: Ribeiradio
POTÊNCIA: 77 MW / 83 MVA
TENSÃO: 15 kV
QUEDA LÍQUIDA: 65 m
VELOCIDADE: 176,47 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 3.700 mm
DIÂMETRO DO ESTATOR: 8.900 mm
DADOS TÉCNICOS: Ermida
POTÊNCIA: 2 x 3,8 MW / 4,3 MVA
TENSÃO: 6 kV
QUEDA LÍQUIDA: 16 m
VELOCIDADE: 300 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 1.950 mm
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Castelo de Chilon no Lago de Geneva

Reservatório Hongrin

Hongrin Léman Plus e
Chippis
Dois novos contratos na Suíça

E m fevereiro de 2011, a ANDRITZ
HYDRO recebeu um contrato da
FMHL (Forces Motrices Hongrin
Léman AS) para o projeto Hongrin
Léman Plus. No contrato está previsto o fornecimento, a instalação e
o comissionamento de duas turbinas tipo Pelton, reguladores de
velocidade, auxiliares mecânicos,
além das comportas ensecadeiras
localizadas à jusante das unidades
ternárias (turbina – motor/gerador
– bomba).

liares mecânicos e elétricos, sistemas
de controle e três válvulas esféricas.
As novas unidades serão conectadas
ao sistema de tubulação já existente, e irão operar em conjunto com as
outras unidades da Veytaux. O início
das obras está previsto para meados
de 2011, com previsão para operarem
comercialmente no verão de 2014.

Para melhorar o fornecimento de energia elétrica nos horários de ponta e
compensar as instabilidades na rede
provenientes da instabilidade gerada pelos parques de energia solar,
a capacidade total instalada em
Hongrin Léman será dobrada.

DADOS TÉCNICOS: H. Léman Plus
POTÊNCIA: 2 x 118,8 MW
QUEDA LÍQUIDA: 804,7 m
VELOCIDADE: 500 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 2.375 mm

A Usina Hidrelétrica Reversível Veytaux,
localizada próximo ao Castelo de
Chillon, possui uma capacidade total
ins talada de 240 MW, equipada
com quatro unidades de bombeamento que elevam a água do Lago de
Geneva (372 m) ao reservatório
Hongrin (1.250 m). As novas unidades serão instaladas próximas à
central de Vextaux. A sala de máquinas em caverna possui uma extensão de 97 m de comprimento por
24 m de largura, e será equipada
com duas unidades ternárias. Cada
unidade será composta por: turbina
tipo Pelton de 5 jatos, motor/gerador, bomba de cinco estágios, auxi-

PORTUGIESISCH_HN19••••2011_RZ_32er.indd 8

Jürg Emler
Tel.: +41 (44) 278 2312
juerg.emler@andritz.com

A ANDRITZ HYDRO foi premiada
em 2009 pela HYDRO Exploitation
AS, representante da FMV (Forces
Motrices Valaisannes), para o
fornecimento de cinco novos
rotores para a Pequena Central
Hidrelétrica Chippis. A PCH
Chippis está localizada no centro
de Valais, no Rio Rhone, e está
equipada com quatro unidades
de geração com turbinas Francis
de rotor duplo.

foram encomendados pelo cliente
para garantir uma funcionalidade íntegra das unidades geradoras.
Os rotores serão produzidos utilizando
as mais novas tecnologias e empregando materiais de altíssima qualidade. O
novo perfil hidrodinâmico do rotor tem
grande resistência ao desgaste erosivo
por cavitação, e adicionalmente receberá o revestimento de proteção
SXH TM70, que desacelera a erosão
causada pela colisão de partículas sólidas. Todos estes benefícios aumentam
significativamente os intervalos de manutenção, garantindo assim uma enorme vantagem econômica ao cliente. Os
rotores serão fornecidos em 2013.
Lucien Debons
Tel.: +41 (41) 329 56 04
lucien.debons@andritz.com

Sala de máquinas da PCH Chippis

Rotores Francis duplos na PCH Chippis

A ANDRITZ HYDRO foi premiada
com sucesso por oferecer ao cliente
rotores dotados de ótima eficiência
e qualidade. Adicionalmente ao fornecimento original e dos serviços de
modernizações, outros equipamentos

DADOS TÉCNICOS: Chippis
POTÊNCIA: 4 x 12,1 MW
QUEDA LÍQUIDA: 80,4 m
VELOCIDADE: 428,6 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 1.412 mm

12.05.2011 9:27:37 Uhr

Novos projetos HYDRONEWS

09

Sala de máquinas da UHE Bärenburg

Bärenburg
Modernização de turbinas tipo Francis na Suíça

E

m outubro de 2010, a ANDRITZ
HYDRO foi contratada pela KHR
(Kraftwerke Hinterrhein) para efetuar a modernização das turbinas
da sala de máquinas M2 da UHE
Bärenburg. No escopo de fornecimento está previsto: projeto,
forneci mento de quatro rotores
Francis, reguladores de velocidade, modernização e o recomissionamento das unidades geradoras.
As Usinas Hidrelétricas da KHR que
operam em Hinterrheim foram comissionadas em 1963. O reservatório de
Hinterrheim é do tipo cascata, e possui uma capacidade de geração total
instalada de 650 MW.
Após 45 anos em operação, todas as
instalações precisam ser recuperadas
e modernizadas, a fim de garantir a
disponibilidade e a confiabilidade dos
sistemas. São necessários reparos em
todas as estruturas de concreto, equipamentos hidromecânicos, equipamentos eletromecânicos e nos sistemas de controle, já que possuem uma
tecnologia ultrapassada. Por este
motivo, a KHR lançou um amplo programa de modernização no período
entre 2011 e 2017. A UHE Bärenburg
está localizada entre outras duas UHEs
na cascata, beneficiando-se da queda
líquida proveniente entre o reservatório
Sufer (1.401 m) e o reservatório de
compensação Bärenburg (1.080 m).
As quatro unidades geradoras estão

PORTUGIESISCH_HN19••••2011_RZ_32er.indd 9

equipadas com turbinas tipo Francis
de eixo vertical e apresentam uma
potência total instalada de 220 MW.
Conforme cronograma de execução,
será modernizada uma unidade por
ano. A análise de profitabilidade
mostrou ao cliente que a produtividade total de suas unidades geradoras
será significativamente maior através
da utilização dos nossos novos e modernos rotores. Esta ótima eficiência
dos rotores foi garantida através da
análise numérica de escoamento CFD
(Computational Fluid Dynamics).
A revisão dos componentes das turbinas será efetuada conforme estabelecido no programa de manutenção, na
fábrica da ANDRITZ HYDRO em Kriens,
com a participação do cliente KHR. O
programa prevê uma análise detalhada
de cada componente e de seus respectivos testes. O objetivo é determinar o escopo de fornecimento final.

Vista da barragem

O resultado deste programa prevê um
grande benefício econômico para o
cliente. A desmontagem da primeira
unidade geradora na UHE Bärenburg
está prevista para maio de 2012, e a
última unidade retorna a operar novamente em 2015.
Martin Haas
Tel.: +41 (41) 329 5354
martin.haas@andritz.com
DADOS TÉCNICOS:
POTÊNCIA: 4 x 55 MW
QUEDA LÍQUIDA: 338 m
VELOCIDADE: 600 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 2.300 mm

Barragem e subestação da UHE Bärenburg

12.05.2011 9:27:41 Uhr
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Antiga UHE Vemork

UHE Såheim

Rjukanstrengen
Um novo contrato assinado com uma importante
empresa norueguesa produtora de alumínio

N

o contrato de fornecimento dado
pela empresa norueguesa HYDRO,
está previsto a modernização e a
repotenciação dos equipamentos
eletromecânicos de diversas UHEs.
O complexo hidrelétrico Rjukanstrengen
é formado por cinco Usinas Hidrelétricas
(UHEs) que são: Frøystul, Vemork,
Såheim, Moflåt e Mæl. Estas usinas representam uma produção anual de energia de aprox. 3 TWh, ou equivalente a
30% da produção de energia elétrica hídrica da empresa HYDRO. Esta região
foi muito importante no desenvolvimento
industrial da Noruega, e possui uma história muito interessante. Em 1906, a
empresa HYDRO deu início à construção
do complexo industrial e hidrelétrico na
região de Rjukan. A UHE Vemork, de
108 MW, inaugurada em 1911, foi considerada a maior do mundo naquela época. A obra foi tão cara que outros países
tiveram que ajudar financeiramente para
a conclusão daquele projeto. Foram instaladas no total dez unidades geradoras
com potência de 10,8 MW cada, cinco
unidades fornecidas pela Voith e AEG e
cinco por Escher Wys e Oerlikon. Inicialmente, o complexo foi responsável pela
produção de nitrofertilizantes. Poucos
anos depois, a empresa expandiu e tornou-se a primeira central mundial a produzir em massa a água pesada, que é
um subproduto da produção de fertilizantes. Durante a Segunda Guerra, o
complexo de Vemork foi controlado pe-
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los alemães e logo após foi bombardeado pelos aliados, que temiam que o
complexo fosse utilizado para a produção de bombas atômicas. O complexo
foi reassumido pelo governo norueguês.
A fábrica que produzia água pesada foi
fechada em 1971, e a UHE Vemork tornou-se um museu no ano de 1988. A
nova e moderna UHE Vemork foi instalada em 1971, do outro lado da montanha
onde encontra-se a antiga, equipada
com duas turbinas tipo Francis com uma
potência total de 180 MW. A empresa
HYDRO decidiu investir aprox. 110 milhões de Euros na modernização de suas
instalações em Rjukanstrengen, que
ocorrerá entre o período de 2011 a 2015,
com o principal objetivo de aumentar a
disponibilidade e a confiabilidade dos
equipamentos, e aumentar significativamente a produção anual de energia elétrica. No contrato de fornecimento dado
à ANDRITZ HYDRO está previsto o fornecimento de três novos rotores, modernização nas unidades de geração, nas
tubulações forçada e nas comportas
existentes. O contrato foi assinado em
2010, e como meta está estabelecida a
conclusão das obras em 2014. Durante
o verão de 2012, os primeiros componentes serão fornecidos nas usinas e
consecutivamente ocorrerá a recuperação nas tubulações forçada, o que será
um enorme desafio em termos de gerenciamento, devido ao curto cronograma
para a execução das tarefas. As empresas da ANDRITZ HYDRO (na Espanha e

na Suíça) serão responsáveis pelo projeto hidráulico e pela fabricação dos novos
rotores destinados às UHEs Frøystul,
Moflåt e Mæl. Este contrato representa
aprox. 65.000 horas de trabalho, que
envolve gerenciamento do projeto, engenharia, fabricação, instalação e comissionamento das unidades para a
ANDRITZ HYDRO em Jevnaker. Serão
mais de 30.000 horas adicionais de trabalhos a executar, caso o cliente decida
incluir serviços opcionais oferecidos no
contrato.
Pål Teppan
Tel.: +47 (61) 9574 3761
pal.teppan@andritz.com
DADOS TÉCNICOS: Frøystul
POTÊNCIA: 41 MW / 50 MVA
TENSÃO: 11 kV
QUEDA LÍQUIDA: 54 m
VELOCIDADE: 214,3 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 3.070 mm
DADOS TÉCNICOS: Vemork
POTÊNCIA: 2 x 90 MW / 110 MVA
TENSÃO: 12 kV
QUEDA LÍQUIDA: 282 m
VELOCIDADE: 375 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 1.916 mm
DADOS TÉCNICOS: Såheim
POTÊNCIA: 63 MW / 70 MVA
TENSÃO: 10 kV
QUEDA LÍQUIDA: 268 m
VELOCIDADE: 500 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 1.625 mm
DADOS TÉCNICOS: Moflåt
POTÊNCIA: 30,4 MW / 32 MVA
TENSÃO: 10 kV
QUEDA LÍQUIDA: 44 m
VELOCIDADE: 166,7 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 3.150 mm
DADOS TÉCNICOS: Mæl
POTÊNCIA: 39,9 MW / 50 MVA
TENSÃO: 10 kV
QUEDA LÍQUIDA: 42,8 m
VELOCIDADE: 150 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 3.574 mm
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Hochalmspitze
3.360 m

Ankogel
3.252 m

Grosser Hafner
3.076 m
Tubulação forçada
Reservatórios Gösskar e Galgenbichl
(Reservatório de jusante de Reisseck II)
Nível 1.704 m
Volume 6,1 milhões de m³

Chaminé de equilíbrio
Schoberboden II

Tubulação forçada
Rua de acesso
Schoberboden

Túnel Hattelberg
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Reservatório Grosser Mühldorfer See
(Coluna d’água de Reisseck II)
Nível 2.319 m
Volume 7,8 milhões de m³

Poço forçado

Chaminé de equilíbrio
Burgstall

Usina Hidrelétrica Reversível Reisseck II,
el.1.585 m

Chaminé de equilíbrio Hattelberg
Tubulação à jusante
Túnel com condutores
elétricos em Burgstall

Riekenbach

Novos projetos HYDRONEWS

Sala da válvula em
Burgstall

Tubulação forçada
Linha de tensão
220 kV

Dupla tubulação forçada
Estação Ferroviária da ÖBB –
Salzburg / Villach

<<< Obervillach

Rodovia Mölltal B106
Hidrelétrica
Kolbnitz

Córrego Mühldorf

Hidrelétrica
Rottau

Estrada de acesso
Burgstall

Subestação

Vista do reservatório montante Mühldorfer

LEGENDA:

Möll
Estrada existente
Nova estrada planejada
Tubulações superficiais existentes
Tubulações subterrâneas existentes
Tubulações subterrânea planejada
Linha de energia planejada
Sala de máquinas subterrânea da
UHER Reisseck II

Reservatório de jusante
Rottau (598 m)
Mühldorf >>>

Esquema hidráulico da Usina Hidrelétrica Reversível Reisseck II

Reisseck II
Fornecimento de dois motores-geradores

A

VERBUND Hydro Power contratou a ANDRITZ HYDRO para o
fornecimento e instalação de dois
motores-geradores e seus correspondentes sistemas de excitação,
destinados à Usina Hidrelétrica
Reversível Reiseck II.
Esta nova Usina Hidrelétrica Reversível
pertencerá ao complexo hidrelétrico
Malta / Reisseck / Kreuzeck na região
da Caríntia, no sul do país. As duas
unidades reversíveis serão instaladas
numa sala de máquinas localizada em
caverna, e aumentará a capacidade da
produção de energia elétrica do complexo hidrelétrico em mais de 40% no
modo turbina. E quando operar no
modo bomba, sua capacidade será dobrada. As novas unidades reversíveis

serão conectadas nas tubulações forçada existentes e compostas pelo reservatório superior Mühldorfer, e pelos
dois reservatórios inferiores Gösskar e
Galgenbichl. Conforme o requerimento do cliente, as novas unidades terão
que ser projetadas para um mínimo de
seis partidas diárias e um ciclo de vida
operacional de 70 anos. Esta exigência
do cliente pode ser facilmente garantida pela ANDRITZ HYDRO em relação
aos componentes que serão utilizados.
Graças à vasta experiência em projetos
de motores-geradores de alta rotabilidade, a ANDRITZ HYDRO pôde desenvolver a assim chamada “tecnologia de
polos combinados por fixação”. Esta
tecnologia protege os componentes
em rotação, mesmo sob extremos níveis de tensão, pelo fato do núcleo do

Pólo tipo combinado

Modelagem em CFD
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componente ter um corpo maciço forjado e uma geometria oca. A eficiência deste moderno motor-gerador da
ANDRITZ HYDRO foi confirmada a ser
maior do que 99%. A cerimônia de assinatura do início do projeto Reisseck II
ocorreu no dia 8 de outubro de 2010, e
estabeleceu como meta o comissionamento das unidades reversíveis já para
2014. Os projetos Kops II, Hintermuhr,
Limberg II e este projeto adicional,
representam a prova de confiança na
ANDRITZ HYDRO, que foi adquirida
pelas empresas austríacas fornecedoras de energia elétrica.
Martin Ranftler
Tel.: +43 (1) 89100 2057
martin.ranftler@andritz.com

DADOS TÉCNICOS:
POTÊNCIA: 2 x 240 MVA
TENSÃO: 15,5 kV
VELOCIDADE: 750 rpm
VELOCIDADE DE DISPARO: 1.140 rpm
DIÂM. DO ESTATOR: 6.200 mm (hexagonal)

12.05.2011 9:27:53 Uhr
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Montagem do estator na fábrica da ANDRITZ
HYDRO em Mandideep na Índia

Fabricação do rotor Pelton na fábrica da ANDRITZ HYDRO em Prithla na Índia

Kashang e Pare
Mais um grande sucesso na Índia

A

ANDRITZ HYDRO obteve dois
grandes contratos de fornecimento na Índia. Isto demonstra mais
uma vez o empenho e a sustentabilidade de seus negócios no país.
A ANDRITZ HYDRO está muito orgulhosa em participar atualmente
de vários outros projetos. Quando
estiverem concluídos, irão representar uma capacidade hidrelétrica instalada equivalente a mais de
3.000 MW, contribuindo de maneira
significativa para o desenvolvimento do país.
Em 29 de abril de 2010, a ANDRITZ
HYDRO assinou na Índia um contrato
com a HPPCL (Himachal Pradesh
Power Corporation Ltd.) para o projeto da Usina Hidrelétrica Kashang. Este
é um dos projetos financiados pelo
Banco Asiático de Desenvolvimento.
Em 2009, a ANDRITZ HYDRO obteve
o primeiro contrato para o projeto da
UHE Sawra Kuddu. A HPPCL tem a
meta de atingir até março de 2017
uma capacidade hidrelétrica instalada
de 3.000 MW, alcançando os 5.000
MW em 2022. O projeto está situado
no estado de Himachal Pradesh, no
norte do país. No escopo de fornecimento está previsto: projeto, gerenciamento, suprimento, instalação e
comissionamento de três turbinas tipo
Início da construção da UHE Kashang
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Pelton de eixo vertical, geradores,
todos os auxiliares e sistemas de
controle. A ANDRITZ HYDRO recebeu
o contrato para a Hidrelétrica Kashang
após concorrer com grandes empresas de hidrogeração como: a Alstom,
Voith Hydro e BHEL Índia. O projeto
será executado em duas etapas.
Etapa I – Instalação das Unidades
Geradoras 1 e 2 em 39 meses, e
Etapa II – Instalação da Unidade Geradora 3 em 24 meses.
No final do ano de 2010, mais precisamente no dia 23 de dezembro de
2010, na Índia, a ANDRITZ HYDRO
assinou um contrato adicional de fornecimento com a NEEPCO (North
Eastern Electric Power Corporation
Ltd.), para a execução do projeto da
Usina Hidrelétrica Pare. A NEEPCO,

que foi criada pelo governo da Índia
em 1976, e é controlado pelo Ministério de Energia, e tem como principal
objetivo operar as centrais hidrelétricas localizadas na região nordeste do
país. O projeto será executado num
períoda de 35 meses.
A NEEPCO possui uma capacidade
hidrelétrica instalada de 1.130 MW, o
que representa 40% da capacidade
total da região.
A KfW (Kreditanstalt fuer Wiederaufbau) está financiando parcialmente
este projeto. Esta UHE é do tipo fio
d’água e será instalada no Rio Dikron,
próxima à UHE Ranganadi, no estado
de Arunachal Pradesh. No escopo de
fornecimento está previsto: o projeto,
gerenciamento, suprimento, instalação
e comissionamento de duas turbinas
tipo Francis de eixo vertical, geradores, auxiliares mecânicos, válvulas
principais de acionamento, cablagem,
sistemas de controle e proteção.
Moreshwar Daflapurkar
Tel.: +91 (7480) 400380
moreshwar.daflapurkar@andritz.com

Após assinatura do contrato do projeto Pare

DADOS TÉCNICOS: Kashang
POTÊNCIA: 3 x 65 MW / 72 MVA
TENSÃO: 11 kV
QUEDA LÍQUIDA: 818,3 m
VELOCIDADE: 600 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 1.920 mm
DIÂMETRO DO ESTATOR: 3.920 mm

DADOS TÉCNICOS: Pare
POTÊNCIA: 2 x 55 MW / 61,12 MVA
TENSÃO: 11 kV
QUEDA LÍQUIDA: 67,36 m
VELOCIDADE: 187,5 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 3.210 mm
DIÂMETRO DO ESTATOR: 7.440 mm
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Assinatura do contrato do projeto La La Shan

La La Shan e Gong Ge Er

13

China um contrato com a empresa
Kunming Electrical Machinery Co. Ltd.,
para o projeto da UHE Gong Ge Er,
prevendo: engenharia, fabricação,
transporte, supervisão e comissionamento de três turbinas tipo Pelton de
eixo vertical e seis jatos. Esta será a
primeira turbina tipo Pelton a ser fornecida pela ANDRITZ HYDRO para a
China. Com exceção dos rotores
Pelton e dos injetores, todos os outros
equipamentos relacionados às turbinas serão fabricados na China pela
nossa parceira, a empresa Tianbao. A
UHE Gon Ge Er está localizada em Bu
Lun Kou, uma região autônoma de
Xinjiang, a aproximadamente 135 km
da cidade de Kashi, na China. A empresa Xin Jiang Ke Zhou Hydropower
Co. Ltd., faz parte do Grupo Guang Xi

A ANDRITZ HYDRO foi premiada na China com
importante contratos de fornecimentos

E

m setembro de 2010, a ANDRITZ
HYDRO assinou um contrato na
China com a empresa Huaneng
Batang Hydropower Project Construction Preparation Division, para
a execução do projeto da UHE
La La Shan, prevendo: engenharia,
fabricação, transporte, supervisão
e comissionamento de duas turbinas tipo Francis, geradores, válvulas e auxiliares.
Esta encomenda é um novo marco na
continuidade dos negócios da antiga
GE Hydro neste mercado. Os rotores
serão fabricados na fábrica da
ANDRITZ HYDRO em Foshan, na
China. Todos os outros componentes,
assim como os equipamentos relacionados aos geradores, serão fabricados na empresa parceira Tianbao.
As bobinas serão provenientes de nossa fábrica na Índia. A UHE La La Shan
está localizada na província de
Tubo de sucção – UHE La La Shan

Sichuan, no oeste da China. O tempo
de execução do projeto foi determinado para 54 meses. A Huaneng Batang
Hydro power Project Construction Preparation Division faz parte do Grupo
Huaneng, uma das maiores empresas
de hidrogeração na China, que tem
um longo relacionamento cooperativo
com a ANDRITZ. Em 1988, ainda sob
o nome GE Hydro, recebemos de Leng
Zhuguan o contrato para o fornecimento da primeira turbina hidráulica
destinada a operar grande queda
líquida, além de outros projetos importantes em que estávamos envolvidos,
como: Xiaotiandu, Ziyili, Baoxing,
Yinping e outros. Atualmente na
China, a ANDRITZ HYDRO foi novamente premiada pelo mesmo cliente
para executar o projeto da UHE La La
Shan. O projeto está atualmente numa
fase inicial, sendo que a fabricação
dos primeiros tubos de sucção foi
concluída em janeiro, assim como a
finalização da engenharia detalhada
para o sistema especial de anteparo,
que previne o movimento longitudinal
dos eixos da turbina. Em agosto de
2010, a ANDRITZ HYDRO assinou na
DADOS TÉCNICOS: La La Shan
POTÊNCIA: 2 x 48 MW
QUEDA LÍQUIDA: 212 m
VELOCIDADE: 428,6 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 1.640 mm
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Gong Ge Er

La La Shan

Localização dos projetos

Water Resources & Electric Power. A
UHE Gong Ge Er será a primeira a ser
instalada na parte central do Rio Gez, na
região de Xinjiang. O cliente planeja,
para um futuro próximo, a instalação
neste mesmo rio de mais seis UHEs a
operarem grandes quedas líquidas.
Heinz Pichler
Tel.: +86 (10) 6561 3388 887
heinz.pichler@andritz.com
DADOS TÉCNICOS: Gong Ge Er
POTÊNCIA: 3 x 68,72 MW
QUEDA LÍQUIDA: 607 m
VELOCIDADE: 500 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 2.556 mm

12.05.2011 9:28:05 Uhr
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fibra de vidro. O gerador será sincronizado por um disjuntor de baixa tensão,
e o transformador 1000 kVA (400 V /
20 kV) conectado à rede pública de
distribuição elétrica por intermédio de
um disjuntor de 20 kV.
A ANDRITZ HYDRO irá fornecer uma

Grande Sucesso
para o segmento COMPACT HYDRO em 2010

E m 2010, o segmento COMPACT
HYDRO da ANDRITZ HYDRO obteve um grande sucesso com um
total de 131 turbinas encomendadas, representando uma potência
total instalada de 580 MW. A seguir
mais detalhes deste sucesso:
Miedl, Kreuzer e Rössler, Áustria
No início do ano de 2010, a ANDRITZ
HYDRO recebeu encomendas de três
fazendeiros independentes para o fornecimento de turbinas tipo Pelton compactas, para que fossem instaladas na
província da Estíria, no distrito de
Murau, na Áustria. As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) localizadas
nos Alpes possuem uma característica
em comum, apresentam uma vazão
de escoamento relativamente baixa.
Cálculos mostram que após a dedução
da vazão ecológica obrigatória, sobram
apenas 5% da real descarga que
será turbinada. Todas estas PCHs
são do tipo fio d’água, e encontram-se
equipadas com tomadas de água tipo
“Tirolês”. Estes Clientes receberam tur-

binas modernas extremamente eficientes, provenientes do nosso programa
COMPACT HYDRO. Mesmo no inverno, onde a descarga líquida é mínima,
estas unidades continuam a produzir
energia. Para cada uma destas PCHs
foi previsto o fornecimento, instalação
e comissionamento de uma turbina tipo
Pelton de eixo vertical com múltiplos
jatos, válvula esférica, tubulação forçada e gerador síncrono. As PCHs foram
conectadas à rede pública de distribuição elétrica através de uma subestação de 30 kV. No final de 2010 todas
as PCHs foram comissionadas com
sucesso num período de apenas 9
meses.
Budac 1, Romênia
Em meados de outubro de 2010, a empresa SC ROTT HAUS CONSTRUCT
SRL e Haider Energy Ltd. premiaram a
ANDRITZ HYDRO com um contrato
para o fornecimento de uma unidade
geradora para a PCH Budac 1. A construção da barragem, do vertedouro, da
tubulação forçada e da sala de máquinas será executada pela empresa de
construção civil Gebr. Haider.
A tomada d’água associada ao vertedor é do tipo “Tirolês”, que está equipado com um tanque desarenador
conectado à tubulação forçada, que
possui 1,5 km de comprimento e é
fabricado por poliéster reforçado com
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turbina tipo Pelton de seis jatos, regulador de velocidade, tubos para a
conexão na tubulação forçada, uma
válvula Borboleta (DN600), gerador síncrono, além dos serviços de instalação
e comissionamento. Já está previsto
que a PCH inicie sua operação comercial em maio de 2011.
Edwin Walch
Tel.: +43 (732) 6986 3473
edwin.walch@andritz.com
Pederobba & Croce del Gallo, Itália
AS PCHs Pederobba e Croce del Gallo
estão localizadas no nordeste da Itália,
próximas da cidade de Treviso, no
Rio Piave. As duas centrais foram comissionadas em 1929, e hoje o cliente
ENEL decidiu modernizar ambas as
centrais para usufruir das novas regras
do “Certificado Verde”, na Itália.
As antigas turbinas tipo Francis de
eixo vertical na PCH Croce del Gallo e
as Kaplan de eixo vertical na PCH
Pederobba, foram fabricadas e instaladas pela empresa Riva em 1928, e serão agora substituídas por duas turbinas
tipo Kaplan de eixo vertical de dupla
regulação com tamanhos distintos.
Conforme o escopo, está previsto o fornecimento destas turbinas e dos reguladores de velocidade num período de
apenas 13 meses. O projeto destas unidades de baixa potência significou um
desafio inovador para o nosso segmento COMPACT HYDRO. A aquisição deste projeto é a prova da confiança que a
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ENEL tem em nossos produtos, seja
para grandes e/ou unidades compactas
de geração.

gerador síncrono (400 V), todos os sistemas de controle, auxiliares mecânicos
e elétricos, além dos serviços de instalação e comissionamento. A edificação
receberá uma nova camada de isolamento, e a sala de máquinas será completamente reabilitada. Os mancais de
guia, de escora da turbina e do gerador,
serão do tipo luva deslizante. O gerador
será refrigerado por um circuito de
água. Todas estas medidas diminuirão a
emissão de barulho do gerador. O comissionamento da unidade está previsto
para agosto de 2011.

Stefano Rizzi
Tel.: +39 (0445) 678247
stefano.rizzi@andritz.com

Martin Reisser
Tel.: +49 (751) 29511 489
martin.reisser@andritz.com

Haslen, Suíça

Daran I & II, Turquia

A ANDRITZ HYDRO foi contratada pela
empresa Jenny Daniel & Co. para o fornecimento de uma unidade de geração
compacta, que utiliza uma turbina tipo
Kaplan.

Estas duas PCHs na Turquia serão
instaladas entre as regiões de Daran e
Dumlugöze, distrito de Ermenek, na
Província de Karaman.

A Pequena Central Hidrelétrica Haslen
será instalada no Rio Linth, em Glarnerlan, na Suíça, onde já foram instaladas
as PCHs Linthal, Mühlefuhr, Hätzinger e
Zielgelbrücke; todas equipadas com as
modernas turbinas compactas tipo Axial
fornecidas pela ANDRITZ HYDRO. A
nova turbina hidráulica irá substituir a
atual que é do tipo Francis, que possui:
rotor duplo, eixo horizontal, caixa espiral aberta e apresenta uma potência de
420 kW. Este modelo foi instalado pela
empresa Bell/Kriens da Suíça há mais
de 100 anos. Será fornecido, conforme
o contrato, uma unidade compacta com
turbina tipo Kaplan de eixo vertical, um

O projeto das PCHs Daran I e II pertencem à empresa Kurtsuyu Elektrik
Uretim A.S, criada pela parceria entre
as empresas Yılsan Investment Holding
e Nokta Investment Holding, que são
proprietárias também da PCH Caldere,
que está equipada com uma turbina
tipo Pelton de 9 MW fornecida pela
ANDRITZ HYDRO, em 2007. O projeto
prevê que a PCH Daran I será equipada pela ANDRITZ HYDRO com duas
turbinas tipo Francis de eixo horizontal
provenientes da França, os geradores
da Índia, e os auxiliares mecânicos
e elétricos da ANDRITZ HYDRO Ltd.
Stina Turquia, que é responsável também pelos serviços de instalação e comissionamento de todos os equipamentos eletromecânicos. A PCH Daran
II terá o mesmo fornecimento e prestações de serviços da ANDRITZ HYDRO
que a da PCH Daran I, sendo que os
geradores serão fornecidos pela empresa francesa contratada, a Moteurs
Leroy Somer. O contrato de ambos os
projetos foi assinado em novembro de
2010, com previsão para entrar em
operação comercial num período de
24 meses.

15

DADOS TÉCNICOS: Miedl
POTÊNCIA: 709 kW
QUEDA LÍQUIDA: 115 m
VELOCIDADE: 600 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 710 mm
DADOS TÉCNICOS: Kreuzer
POTÊNCIA: 670 kW
QUEDA LÍQUIDA: 112,9 m
VELOCIDADE: 600 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 710 mm
DADOS TÉCNICOS: Rössler
POTÊNCIA: 837 kW
QUEDA LÍQUIDA: 317,0 m
VELOCIDADE: 1.500 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 480 mm
DADOS TÉCNICOS: Pederobba
POTÊNCIA: 2.800 kW
QUEDA LÍQUIDA: 8,80 m
VELOCIDADE: 167 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 2.600 mm
DADOS TÉCNICOS: Croce del Gallo
POTÊNCIA: 3.000 kW
QUEDA LÍQUIDA: 22,4 m
VELOCIDADE: 375 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 1.600 mm
DADOS TÉCNICOS: Haslen
POTÊNCIA: 926 kW
QUEDA LÍQUIDA: 9,64 m
VELOCIDADE: 333,3 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 1.450 mm
DADOS TÉCNICOS: Budac 1
POTÊNCIA: 691 kW / 850 kVA
TENSÃO: 400 V
QUEDA LÍQUIDA: 74,87 m
VELOCIDADE: 428,6 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 790 mm
DADOS TÉCNICOS: Daran I
POTÊNCIA: 2 x 24.400 kW
QUEDA LÍQUIDA: 129 m
VELOCIDADE: 500 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 1.500 mm
DADOS TÉCNICOS: Daran II
POTÊNCIA: 2 x 10.000 kW
QUEDA LÍQUIDA: 50,8 m
VELOCIDADE: 428,6 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 1.500 mm

Alp Toereli
Tel.: +90 (312) 4088020
alp.toereli@andritz.com
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Stanley Adamson, Canadá
Em outubro de 2010, a Tren University
decidiu modernizar a sua PCH instalada
em 1890, que está equipada com quatro
turbinas tipo Francis. A ANDRITZ HYDRO
foi premiada com um contrato para o
fornecimento de três unidades geradoras EcoBulbTM, considerada a melhor solução compacta destinada para aplicações em situações de baixa queda
líquida.

Pedregalito II e Cochea, Panamá
Em abril de 2010, a ANDRITZ HYDRO da
Espanha foi premiada pela empresa
Cobra Infraestructuras Hidráulicas S.A
para o fornecimento, instalação e comissionamento dos equipamentos eletromecânicos destinados às PCHs Pedregalito
II e Cochea, ambas localizadas na província de Chiriqui, no lado leste do Panamá.
Devido à liberação do mercado de energia elétrica no Panamá, diversos novos
projetos hidrelétricos estão sendo desenvolvidos em todo o país. A ANDRITZ
HYDRO da Espanha está participando
ativamente desta expansão por intermédio de empresas espanholas de construção civil ativas no país. No escopo dos
projetos está previsto o fornecimento de
duas turbinas tipo Francis de eixo vertical para a PCH Pedregalito II, e duas turbinas tipo Francis de eixo horizontal para
a PCH Cochea, além dos geradores, válvulas borboleta, reguladores de velocidade, e os serviços de instalação e comissionamento para ambas as centrais.
A divisão COMPACT HYDRO, tomando
como base os projetos similares já executados, pôde otimizar desta forma o
seu prazo de entrega, gerando assim um
enorme benefício financeiro para o cliente. Graças à enorme satisfação do cliente com a execução do projeto da PCH
Pedregalito I realizado pela ANDRITZ
HYDRO na Espanha, os novos projetos
serão realizados utilizando o mesmo processo, já que esta forma de execução
tornou-se confiável garantindo o sucesso total dos projetos.

Uma longa história une a Trent University
e a ANDRITZ HYDRO. A PCH foi instalada no terreno da Trent University, doado
pelo Sr. Stanley Adamson, ex. diretor da
GE, empresa que hoje faz parte da
ANDRITZ HYDRO. Pode-se dizer praticamente que a ANDRITZ HYDRO instalou a
PCH naquela época na universidade.
Para preencher as atuais necessidades
do cliente, a ANDRITZ HYDRO instalará
as Unidades Geradoras EcoBulbTM, para
minimizar os investimentos em obras civis e reduzir os custos de manutenção
ao longo do ciclo de vida útil das unidades. As unidades são bastante compactas, graças ao acoplamento direto turbina-gerador, com regulação simples pelo
distribuidor e pelo rotor. Deste modo, as
unidades são de fácil operação e apresentam uma enorme eficiência. Esta solução servirá como uma excelente referência futura para a promoção da
tecnologia EcoBulb TM, principalmente
pelo fato do cliente ser uma universidade

e demonstrar interesse em novas aplicações técnicas. O contrato é do tipo
“Water-to-Wire” (da água para o fio), que
além do fornecimento das unidades de
geração EcoBulbTM prevê também todos
os auxiliares, os reguladores de velocidade, cubículos de baixa e média tensão,
transformadores, sistemas de proteção,
controle e sistema SCADA. Está previsto
que todas as unidades geradoras já
estarão operando comercialmente em
agostos de 2012.
Michele Stocco
Tel.: + 1 (514) 428 854
michele.stocco@andritz.com
Nam Song, Laos
A ANDRITZ HYDRO na Índia, foi premiada pela empresa M/s Angelique International Ltd, para o fornecimento de três
turbinas tipo Tubular “S” com rotor
Kaplan de eixo horizontal.
Este projeto é o lançamento da
COMPACT HYDRO da Índia, no mercado de PCH do Laos. O país está planejando a implementação de novos projetos hidrelétricos, e a ANDRITZ HYDRO
está posicionada como uma das líderes
para este importante mercado. No escopo do projeto está previsto: fabricação,
controle de qualidade, fornecimento,
transporte para o porto de Mumbai, supervisão durante a instalação, e comissionamento dos equipamentos eletromecânicos, além de turbina, gerador, caixa

Leticia Arenas
Tel.: +34 (91) 425 1049
leticia.arenas@andritz.com
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DADOS TÉCNICOS: Pedregalito II
POTÊNCIA: 2 x 6.630 kW
QUEDA LÍQUIDA: 36,87 m
VELOCIDADE: 400 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 1.560 mm
DADOS TÉCNICOS: Cochea
POTÊNCIA: 2 x 7.750 kW
QUEDA LÍQUIDA: 121,85 m
VELOCIDADE: 600 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 1.020 mm
DADOS TÉCNICOS: Stanley Adamson
POTÊNCIA: 1.300 kW
QUEDA LÍQUIDA: 4,0 m
VELOCIDADE: 180 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 2.350 mm

de transmissão (multiplicador de velocidade) e auxiliares.

PCH Joingini: 2 Turbinas tipo Pelton
6 MW / Queda líquida 266 m.

Sumez, Índia

Sanjay Panchal
Tel.: +91 (1275) 262161 163
sanjay.panchal@andritz.com

A ANDRITZ HYDRO na Índia, foi premiada em Hyderabad por uma renomada
empresa de desenvolvimento energético,
a M/s Ranga Raju Warehousing Pvt. Ltd.,
para o fornecimento de duas turbinas
tipos Pelton de eixo horizontal de dois
jatos.
No escopo de fornecimento está previsto:
o projeto, fabricação, inspeção de qualidade, transporte, instalação e comissionamento de duas turbinas tipo Pelton,
válvulas esféricas DN 450 mm, geradores
e todos os auxiliares mecânicos e elétricos. Este projeto está situado no distrito
de Shimla em Himachal Pradesh. O grande desafio deste projeto é o transporte do
gerador e da ponte rolante por estradas
extremamente sinuosas. Para contornar
este problema, o gerador será transportado em partes, fato que não é normal para
unidades de geração compactas. A premiação deste projeto ocorreu após uma
série de longas negociações com o cliente, além da forte concorrência com grandes empresas de hidrogeração da Índia e
da China.
O contrato para o projeto da PCH Sumez
é um de outros quatro que a ANDRITZ
HYDRO já obteve para esta mesma
região, que são:
PCH Nanti: 2 Turbinas tipo Francis 6 MW
/ Queda líquida 207 m;
PCH Nanti Superior: 2 Turbinas tipo
Pelton 6 MW / Queda líquida 253 m;
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Irisan 1, Filipinas
A ANDRITZ HYDRO em Ravensburg, foi
contratada para o fornecimento de uma
turbina tipo Pelton pela empresa Hedcor
Inc., um grande empreendedor em projetos de hidrelétricas tipo fio de água,
nas Filipinas. A PCH Irisan será instalada
na região de Tuba, em Luzon, e será comissionada em setembro de 2011.

DADOS TÉCNICOS: Nam Song
POTÊNCIA: 3 x 2.000 kW / 2.350 kVA
TENSÃO: 6,6 kV
QUEDA LÍQUIDA: 5,5 m
VELOCIDADE: 130 / 750 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 2.800 mm
DADOS TÉCNICOS: Sumez
POTÊNCIA: 7.000 kW / 8.750 kVA
TENSÃO: 6,6 kV
QUEDA LÍQUIDA: 614 m
VELOCIDADE: 750 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 1.310 mm
DADOS TÉCNICOS: Irisan 1
POTÊNCIA: 4.017 kW
QUEDA LÍQUIDA: 444,5 m
VELOCIDADE: 1.200 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 710 mm

Conforme contrato dado à ANDRITZ
HYDRO, está previsto o fornecimento de
uma turbina compacta tipo Pelton,
regulador de velocidade, válvula esférica,
gerador e cubículos de controle. A
INDAR da Espanha, que é a nossa
consorciada, participará fornecendo o
gerador síncrono. A ANDRITZ HYDRO
ganhou este contrato competindo contra
empresas internacionais de hidrogeração, apresentando ao cliente os inúmeros benefícios na utilização da moderna
turbina compacta tipo Pelton de quatro
jatos. A velha relação estabelecida ao
longo dos anos que o nosso representante possui com o cliente Hedcor Inc.
(nas Filipinas) foi de suma importância
para a obtenção deste contrato.
Roland Brielmann
Tel.: +49 751 29511 474
roland.brielmann@andritz.com

12.05.2011 9:28:24 Uhr
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Rotor da turbina pronto para instalação final

Barragem Bajina Basta com um vertedouro aberto

Bajina Basta
A Primeira unidade geradora operando na Sérvia

Em

novembro de 2007, a EPS
(Electric Power Industry of Serbia)
premiou a ANDRITZ HYDRO com o
contrato para modernizar a Usina
Hidrelétrica Bajina Basta. O financiamento do projeto está sendo coberto pelo cliente DLBB (DRINKSO
LIMSKE HE Bajina Basta) em conjunto com o banco Alemão KfW.
A UHE Bajina Basta, que entrou em
operação em 1966, está localizada no
Rio Drina, na fronteira entre a BósniaHerzegóvina e a Sérvia. Está equipada
com quatro turbinas tipo Francis, resultando numa capacidade total instalada
de 438 MVA. Nesta mesma hidrelétrica
encontra-se uma usina reversível, aumentando assim a capacidade total
instalada para 1.000 MW.
Com esta potência instalada, a Basjina
Basta torna-se a segunda maior hidrelétrica do país, representando 8%
da capacidade total de produção. No
contrato de modernização está previsEquipe responsável pelo comissionamento da
primeira unidade geradora

to, projeto, repotenciação, fabricação,
transporte, instalação e comissionamento de quatro turbinas tipo Francis,
além de geradores, sistema de controle, sistema de excitação, transformadores principais e os sistemas de média e
alta tensão.
Esta repotenciação aumentará a potência das unidades em 13%. A nova turbina oferece 3% a mais de eficiência
que o valor estipulado em contrato,
e o gerador 0,1% a mais. Durante a
celebração de entrega oficial da primeira unidade de geração ao cliente CFO,
a DLBB e a Mijodrag Citakovic manifestaram sua satisfação com a experiência
positiva obtida em relação a sua principal contratada, a ANDRITZ HYDRO
e as empresas sub fornecedoras
da Sérvia. O Embaixador austríaco
Sr. Clemens Koja e o Embaixador
alemão Sr. Wolfram Mass expressaram
que o sucesso deste projeto é um
exemplo da ótima cooperação entre
os países europeus, enquanto o
Ministro de Energia da Sérvia Sr. Petar
Skundric enfatizou a importância da
produção de uma energia ecologicamente limpa.
O Vice-presidente da ANDRITZ HYDRO
Sr. Alexander Schwab expressou a sua
satisfação com este comissionamento
de sucesso, frisando que o mesmo é a
base para os futuros projetos com a
DLBB, destinados ao mercado hidroe-
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Gerador pronto para içamento e instalação final

Mecanismo da palheta diretriz com servomotor
individual

nergético da Sérvia. Este sucesso é
fruto do envolvimento das equipes
da ANDRITZ HYDRO em Viena, Weiz,
Ravensburg e na Sérvia.
Harald Taubenschmid
Tel.: +43 (1) 89100 2052
harald.taubenschmid@andritz.com
DADOS TÉCNICOS:
POTÊNCIA: 4 x 105,6 MW / 109,5 MVA
TENSÃO: 15,56 kV / 50Hz
QUEDA LÍQUIDA: 66,5 m
VELOCIDADE: 136,4 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 4.336 mm
DIÂMETRO EXT. DO ESTATOR: 10.470 mm
TRANSFORM. ELEVADORES DE TENSÃO
POTÊNCIA: 4 x 112 MVA OFAF
TENSÃO: 15,56 / 242 kV

12.05.2011 9:28:31 Uhr
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Astha II está bem adiantada, conforme
as metas do programa de execução.

Ashta I e II
As maiores centrais HYDROMATRIX®
do mundo

Vista da construção da Central Ashta II em abril de 2011

D

esde a assinatura do contrato
de concessão para a construção
do projeto Astha I e II na Albânia
em 2008, foram executadas muitas
tarefas de obra civil, engenharia,
fabricação e transporte para os
componentes eletromecânicos destinadas às duas maiores centrais
HYDROMATRIX® do mundo. As empresas envolvidas no projeto são:
Enerji Ashta, joint venture VERBUND
AG e EVN, PYÖRY, PORR e ANDRITZ
HYDRO.
Duas grandes obras em plena atividade
A instalação das centrais hidrelétricas
Ashta I e II está a pleno vapor. Elas
estão localizadas no Rio Drin, próximas
da cidade de Shkodra, na Albânia.
Foram retiradas toneladas de terra
para o início da construção do canal
de 6 km, onde as duas centrais hidrelétricas serão conectadas. Enquanto o
tubo de sucção da primeira unidade
geradora da central Ashta II está sendo
instalado para ser concretado, os
tubos de sucção das 45 unidades
geradoras da central Ashta I já foram
finalizados com sucesso. Em março, a
concretagem na central Ashta I atingiu
o nível que permitirá a instalação da
ponte rolante e do pórtico limpa-grades.
Após o comissionamento da ponte
rolante, será possível iniciar com a
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instalação dos principais equipamentos
das unidades geradoras.
A fabricação e os testes dos componentes HYDROMATRIX®
Em janeiro de 2010, a ANDRITZ HYDRO
iniciou um intenso e complexo programa
logístico para garantir que as 90 unidades geradoras tipo HYDROMATRIX®
fabricadas fossem finalizadas e transportadas para as centrais, obedecendo
ao cronograma inicial de execução do
projeto. Após o final da bem-sucedida
fase de testes em modelo reduzido
no laboratório hidráulico da ANDRITZ
HYDRO, a empresa GAMESA foi contratada para a fabricação e fornecimento
dos geradores de imãs permanentes.
O primeiro lote de turbinas geradoras
tipo HYDROMATRIX®, a ponte rolante, o
pórtico limpa-grades e os equipamentos
hidromecânicos foram fabricados e já estão na central Ashta I aguardando para
serem instalados. Paralelamente, foram
executados os últimos testes de aceitação em fábricas nos reguladores hidráulicos de velocidade, nos 45 servomotores
e nos transformadores elevadores de
tensão. Todos os testes foram finalizados
com sucesso, deixando os equipamentos prontos para serem transportados e
instalados na galeria da central da
Ashta I até julho de 2010. A fabricação
dos equipamentos destinados à central

Uma construção veloz
O término dos trabalhos de construção
civil na central Ashta I está previsto para
junho de 2011. A equipe da ANDRITZ
HYDRO prepara-se agora para adiantar
e finalizar os trabalhos na central
Ashta II. O cronograma de execução
inicial foi afetado devido às dificuldades
encontradas durante os trabalhos iniciais
das escavações, principalmente em
relação ao fato de ter ocorrido uma
inundação. Esta perda está sendo agora
rapidamente reparada, graças à ótima
relação e cooperação da Energji Ashta
com as outras empresas envolvidas
na execução deste grande projeto.
Se os trabalhos continuarem acelerados
desta forma, a primeira central poderá
entrar em operação comercial no final
de 2012, e a outra no início de 2013.
Alexander Bihlmayer
Tel.: +43 (732) 6986 74261
alexander.bihlmayer@andritz.com

Vista a jusante da Central Ashta I

DADOS TÉCNICOS: Ashta I
POTÊNCIA TOTAL: 24,03 MW / 24,64 MVA
TENSÃO: 3,3 kV
QUEDA LÍQUIDA: 4,98 m
VELOCIDADE: 300 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 1.320 mm
DADOS TÉCNICOS: Ashta II
POTÊNCIA TOTAL: 45,14 MW / 46,29 MVA
TENSÃO: 3,3 kV
QUEDA LÍQUIDA: 7,53 m
VELOCIDADE: 375 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 1.320 mm
Unidades geradoras HYDROMATRIX®

12.05.2011 9:28:46 Uhr
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Instalação do rotor Francis

Guri II
Finalizada a modernização da Unidade Geradora n° 12

T

odo começo tem seu fim! No
final do ano passado, o consórcio
EUROBRAS, liderado pela ANDRITZ
HYDRO na Venezuela, finalizou
os trabalhos de modernização e
efetuou o comissionamento com
sucesso da Unidade Geradora
n° 12 para o cliente EDELCA, num
período total de aproximadamente
18 meses de trabalho. Esta é a
primeira das cinco unidades geradoras que serão modernizadas
na Usina Hidrelétrica Guri II.
Todas as equipes de profissionais
envolvidos neste projeto estão

muito orgulhosos com os resultados e o sucesso obtido com esta
primeira unidade.
A modernização de uma usina hidrelétrica cobre um campo muito amplo de
atividades, podendo trazer muitas
vezes imprevistos que não foram
determinados no contrato e nem no
cronograma geral de execução do
projeto do cliente.
Este grande projeto de modernização
da Usina Hidrelétrica Guri II é um
exemplo destes imprevistos. Todas as

Inspeção do segundo rotor Francis na fábrica em Ravensburg, Alemanha

atividades relacionadas à modernização da Unidade Geradora n° 12 foram
executadas com sucesso conforme o
contrato, juntamente com várias tarefas difíceis e desafiadoras. Alguns
destes imprevistos foram solucionados logo no início, graças ao grande
know-how que a ANDRITZ HYDRO
possui nesta área de atuação.
Abaixo alguns exemplos das atividades adicionais: tratamento de trincas
e outros defeitos no concreto com
o intuito de estabilizar as fundações
da unidade geradora; remoção do
anel de descarga do rotor Francis e
do concreto envolvente para a instalação de um novo; recuperação do
cone do tubo de sucção que foi
danificado durante a desmontagem
do rotor original; recuperação completa do eixo da turbina diretamente
na usina hidrelétrica; reordenação
de vários equipamentos para gerar
espaço físico e permitir a instalação
do novo sistema de injeção de ar
no tubo de sucção da unidade; e
diversos trabalhos de usinagem em
vários outros equipamentos.
Uma atividade que foi completamente
inesperada exigindo muito trabalho
de gerenciamento da equipe para
ser solucionada, foi a necessidade da
completa reabilitação dos dois servomotores hidráulicos das palhetas
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Remontagem do servomotor

diretrizes (70 toneladas / 51 bar)
desta unidade geradora. Devido ao
curto crono-grama de execução do
projeto, não foi possível enviar estes
componentes para que fossem recuperados numa fábrica especializada
na Europa, sendo assim, os trabalhos foram efetuados por profissionais diretamente na Venezuela. A satisfação do cliente com o resultado
foi total.
Todas estas atividades extras acabaram por atrasar em aproximadamente
5 meses o cronograma original de execução do projeto.
O novo e moderno rotor Francis instalado possui um perfil arrojado e
muito diferente do antigo, e a ótima
eficiência da Unidade Geradora n° 12
foi confirmada com enorme sucesso
durante o comissionamento.
O grande esforço efetuado pela equipe da ANDRITZ HYDRO para solucionar todos estes problemas não previstos em contrato durante as tarefas de
modernização, foi reconhecido pelo
cliente como um trabalho extremamente profissional, resultando em
vários novos contratos com várias
encomendas feitas nos últimos
18 meses.

nada na usina, foram concluídos com
sucesso os testes de aceitação na
fábrica do segundo novo rotor
Francis em Revensburg, na Alemanha.
Em dezembro de 2010, iniciou-se o
transporte para a Venezuela do rotor
que possui um diâmetro de 7,3 m e
peso total de 200 toneladas. Profissionalismo, experiência, dinamismo e
espírito de equipe, são os sinônimos
para este grande sucesso.
Todos estes fatores mostraram ao
cliente que a ANDRITZ HYDRO continua sendo o melhor parceiro para os
serviços de modernização e reabilitação, além de ser um grande fornecedor de equipamentos eletromecânicos
e hidromecânicos. No dia 11 de fevereiro de 2011, a ANDRITZ HYDRO
comemorou dois grandes eventos em
suas instalações em Ravensburg,
Alemanha.

Instalação do eixo do gerador

A inauguração de um novo edifício de
escritórios e o sucesso do desenvolvimento deste grande e desafiador projeto de modernização.
Oscar González
Tel.: +49 (751) 29511 431
oscar.gonzalez@andritz.com

DADOS TÉCNICOS: Guri II
POTÊNCIA: 770 MW
QUEDA LÍQUIDA: 144 m
VELOCIDADE: 112,5 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 7.300 mm

Instalação do gerador rotor

Como exemplo: as quatro unidades
geradoras restantes que serão modernizadas vão ser equipadas com
novos servomotores hidráulicos, e
as já existentes reabilitadas e mantidas pela EDELCA como unidades de
reposição. Enquanto a Unidade de
Geração n° 12 estava sendo comissio-
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Arte gráfica da unidade em 3D

Vista da Usina Maremotriz Sihwa e da ensecadeira

Sihwa
A maior Usina Maremotriz do mundo na Coreia
está pronta para os primeiro testes operacionais

C

om o objetivo de diversificar
as fontes geradoras de energia
elétrica, a empresa K-water (Korean
Water Resources Corporation) decidiu construir a maior Usina
Maremotriz do mundo no lago de
Sihwa, no meio-oeste da península da Coreia. O lago de Sihwa
é artificial, formado em 1994
por intermédio da construção de
uma barragem destinada ao desenvolvimento de uma área agrícola
de 56 m².
Com o grande desenvolvimento daquela
região, o lago que recebia somente a
água doce de rios adjacentes, infelizmente passou a receber também a poluição das fábricas e esgotos residenciais que causaram graves impactos
ambientais. Para encontrar uma solução,
muitos estudos ambientais foram desenvolvidos, ficando estabelecido que a
melhor solução seria a instalação de
uma usina de maré, pois além de produzir energia elétrica iria melhorar a
água do Lago de Sihwa. No projeto foi
feita a opção pela utilização de turbinas
Arte gráfica da unidade em 3D

PROJETO
LINZ - ÁUSTRIA

tipo Bulbo, que durante a maré cheia
turbinam a água do mar que escoa para
o lago, e durante a máre de vazante a
água do lago retorna ao mar pelas comportas da barragem, possibilitando
assim uma grande troca. A ANDRITZ
HYDRO é subcontratada da empresa
DAEWOO Engineering & Construction
Co., Ltd., que lidera um consórcio em
caráter de joint venture na Coreia,
atuando como a principal contratada
para a execução do projeto da
Usina Maremotriz Sihwa. No contrato
de fornecimento passado à ANDRITZ
HYDRO estava previsto o projeto e o
fornecimento das unidades geradoras
tipo Bulbo de três pás, além dos auxiliares. Em linhas gerais, a ANDITZ HYDRO
é responsável pelo fornecimento dos
principais componentes das turbinas,
geradores, sistema de automação e
responsável pelos serviços de supervisão durante a montagem, e também
o comissionamento das unidades geradoras. Foram realizados inclusive os
testes a seco.
Devido ao tamanho dos componentes
principais e às várias restrições para o
transporte, o estator, o rotor, e o mecanismo das palhetas diretrizes foram prémontados diretamente na usina, antes
de serem finalmente instalados. Os
componentes mais pesados de cada
unidade são: estator (127 t), rotor (110 t)
e o mecanismo das palhetas (104 t).
A inundação da área entre a barragem e
a ensecadeira foi finalizada em março, e
agora será iniciada a retirada da ensecadeira com o intuito de permitir a passagem da água nas unidades geradoras.

Instalação do distribuidor

Instalação do rotor do gerador

Inundação das unidades geradoras

A grande diferença desta usina maremotriz para uma a fio d’água é que produzirá energia elétrica apenas algumas
horas por dia, isto requerendo um extenso e detalhado plano nas atividades
do processo de comissionamento. Conforme o cronograma do projeto, as unidades geradoras entrarão definitivamente em operação comercial em
meados de 2011.
Leopold Losbichler
Tel.: +43 (732) 6986 3465
leopold.losbichler@andritz.com

DADOS TÉCNICOS:
POTÊNCIA: 26 MW / 26,76 MVA
TENSÃO: 10,2 kV
QUEDA LÍQUIDA: 5,82 m
VELOCIDADE: 64,29 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 7.500 mm
DIÂMETRO DO ESTATOR: 8.200 mm

USINA MAREMOTRIZ
SHIWA - COREIA
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permitindo aos funcionários da HT,
configurar, instalar e modificar o novo
sistema de controle conforme suas
necessidades operacionais. Em 2010,
o contrato foi finalmente assinado e
logo após foi dado início aos trabalhos
para a criação do novo sistema SMD
(Standard Model Design), destinado
aos equipamentos de controle das
unidades de geração. O sistema SMD
suprirá 80% dos requisitos operacionais da HT, e os 20% restantes receberão uma adaptação específica feita sob
medida. Em dezembro de 2010, foram
concluídas com sucesso as fases de

Sala de máquinas na UHE Tungatinah

Tungatinah
Projetos de modernização em forma de cooperação
na Península da Tasmânia

A

Tasmânia é uma ilha Estado que
está situada a 240 km da costa
sudeste da Austrália, separada pelo
Bass Strait (estreito marítimo que
separa a Tasmânia do sul da
Austrália). A Tasmânia destaca-se
pela exuberância de sua natureza
virgem pouco explorada. A empresa
Hydro Tasmania preocupa-se em
produzir energia elétrica ecologicamente limpa, com o principal objetivo de manter a natureza protegida
para as futuras gerações.
A empresa HT (Hydro Tasmania) tem
como objetivo modernizar 27 das suas
usinas hidrelétricas utilizando tecnologias de ponta destinadas a melhorar a
produção anual de energia elétrica.
Empresas de hidrogeração foram convidadas a participar do processo de
UHE Tungatinah
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pré-qualificação. Um dos principais requisitos para este processo qualificativo é que a empresa selecionada deverá
trabalhar com a HT mediante um acordo de cooperação para o desenvolvimento e a implementação de soluções
feitas sob medida, utilizando sofisticadas tecnologias para a melhoria e a eficiência operacional de suas usinas hidrelétricas. A HT estava particularmente
interessada nas soluções oferecidas
pelas empresas participantes do setor
de hidrogeração. A ANDRITZ HYDRO
apresentou à HT as melhores soluções
técnicas conforme os objetivos descritos. Desta forma, a HT ficou convencida de que somos o parceiro ideal para
a execução deste projeto desafiador,
numa base de cooperação. Os resultados dos estudos sistemáticos para a
aplicação das tecnologias feitas sob
medida foram: o aumento da disponibilidade e confiabilidade nos equipamentos; das novas soluções operacionais;
redução nos custos das manutenções;
execução de um programa detalhado
de modernização; além das análises
profundas dos custos x benefícios. Todos estes foram considerados critérios
relevantes para a satisfação plena do
cliente com a nossa contratação. A
ANDRITZ HYDRO também ofereceu um
programa detalhado de treinamento,

As tubulações forçadas na UHE Tungatinah

engenharia básica e engenharia de
detalhamento do sistema SMD. Em
seguida, no mesmo mês, foi assinado o
contrato para a instalação do SMD
nos sistemas de monitoramento das
vibrações, nas unidades de controle
das três unidades geradoras da UHE
Tungatinah e também na sala de controle geral da HT, localizada na cidade de
Hobart. Todos os subsistemas relacionados estão na fase final de engenharia
de detalhamento, assim como, respectivamente, os novos cubículos sob a responsabilidade da HT, que estão sendo
fabricados na Tasmânia. Faremos em
breve, em conjunto, os testes FAT
(Factory Acceptance Tests) nestes novos equipamentos. O comissionamento
está planejado para junho de 2011.
Ernst Gwiss
Tel.: +43 (1) 811 95 6719
ernst.gwiss@andritz.com
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Para a economia local, a EDP prevê a
criação de mais de 30.000 novos empregos. Os grupos espanhóis Endesa e
Iberdrola serão responsáveis pela
construção e operação de quatro barragens, previstas para serem finalizadas até 2018. Atualmente, o país possui uma capacidade de produção de
energia elétrica via fontes de energia
renováveis, da ordem de 9.000 MW,
conseguindo suprir a demanda de
2,2 milhões de habitantes utilizando
uma energia limpa. Nos últimos quatro
anos, Portugal lançou seis grandes e
importantes projetos de desenvolvimento hidrelétrico. A ANDRITZ HYDRO
foi premiada com três destes projetos,
representando no total oito novas
unidades de geração que serão fornecidas. A seguir mais detalhes destes
importantes projetos:

O reservatório Salamonde

Hidrelétricas em Portugal
Grandes metas para aumentar a produção de energia
por fontes renováveis

P

ortugal irá aumentar sua produção
de energia elétrica utilizando fontes
de energia renováveis, com o intuito
de alcançar sua meta de 31% da utilização deste tipo de energia, superando assim a meta de 20% estipulada
pela União Européia até 2020.

desta década para a ampliação das
hidrelétricas existentes, e também
na construção de novas barragens.

Foi anunciado em Portugal pela
PNBEHP (Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidrelétricas), que além de investimentos nos
futuros parques de usinas eólicas,
grandes investimentos serão feitos em
usinas hidrelétricas. A EDP (Energias
de Portugal) vai investir aproximadamente três bilhões de Euros até o fim

Usina Hidrelétrica Bemposta II
Este contrato foi assinado em março
de 2008. O objetivo do projeto é
a ampliação da Usina Hidrelétrica
Bemposta I equipada com três turbinas Francis de 72 MW cada, instalada nos anos 60 no Rio Douro, que faz
fronteira com a Espanha. No fornecimento está previsto: uma turbina tipo

Energia Renovável em 2020
% da energia consumida

49%
40%

38%

EU 27
20%

34%

31%
20%

Suécia

Lituânia

Finlândia

Áustria

Portugal

Espanha

Previsão da energia renovável em 2020

Lista dos projetos da EDP

NOVAS HIDRELÉTRICAS
Baixo Sabor (em construção)
Ribeiradio – Ermida (em construção)
Foz Tua
Alvito
Fridao

Início do
projeto
2008
2011
2011
2011
2012

Finalização
2013
2014
2015
2015
2016

Capacidade
instalada
171 MW
77 MW + 7,6 MW
251 MW
225 MW
238 MW

HIDRELÉTRICAS EXISTENTES
Picote II (em construção)
Bemposta II (em construção)
Alqueva II (em construção)
Venda Nova III (em construção)
Salamonde II (em oferta)
Paradela II

2007
2008
2008
2010
2011
2014

2011
2011
2012
2015
2015
2017

246
191
256
796
204
318
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MW
MW

Esboço da unidade geradora – UHE Bemposta II
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Francis, regulador de velocidade, auxiliares para turbina, um gerador, sistema
de excitação, auxiliares para gerador,
BoP (Balance of Plant), sistemas de
média e alta tensão, disjuntores, transformadores, equipamentos hidromecânicos, comportas e tubulação forçada,
e a instalação completa dos equipamentos acima mencionados.
Usina Reversível Baixo Sabor
O contrato foi assinado no dia 25 de
fevereiro de 2009. O complexo Baixo
Sabor está localizado na parte inferior
do Rio Sabor, uma ramificação do Rio
Douro, a aproximadamente 65 km da
UHE Bemposta II. O complexo hidrelétrico Baixo Sabor será constituído de
duas barragens e duas Usinas Reversíveis, uma a Montante e outra a Jusante
(rio acima e rio abaixo) do Rio Sabor.
Além de permitir a produção imediata
de energia elétrica, as barragens dobrarão a contenção de água na região,
permitindo assim um gerenciamento
melhor da energia produzida e da água

Instalação da barragem em Baixo Sabor Montante

durante o verão, por ser uma época
seca. As unidades reversíveis da Usina
Baixo Sabor Jusante serão as primeiras projetadas para operar em baixa
queda líquida, significando um grande
desafio para a ANDRITZ HYDRO, e ao
mesmo tempo uma ótima referência
para futuros projetos semelhantes.

Montagem do Rotor Francis – UHE Bemposta II

Montagem do estator – UHE Bemposta II
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Fornecimento para a Usina Reversível
Jusante: duas unidades reversíveis
(turbina/bomba), reguladores de velocidade, todos os auxiliares, dois motores-geradores, sistemas de excitação,
BoP (Balance of Plant), sistemas de
média e alta tensão, disjuntores, transformadores, equipamentos hidromecânicos, comportas e tubulação forçada,
além da instalação dos equipamentos
acima mencionados.
Fornecimento para a Usina Reversível
Montante: duas unidades reversíveis
(turbina/bomba) equipadas cada uma
com comporta tipo cilindro, reguladores de velocidade, todos os auxiliares,
dois motores-geradores, sistemas de
excitação, BoP (Balance of Plant), sistemas de média e alta tensão, disjuntores, transformadores, equipamentos
hidromecânicos, comportas e tubulação forçada, além da instalação dos
equipamentos acima mencionados.

Ribeiradio e Ermida:
O contrato foi assinado no dia 10 de
dezembro de 2010. Para maiores detalhes deste projeto, favor verificar na
página n° 7 desta revista.
Manfred Motz
Tel.: +49 (751) 29511 438
manfred.motz@andritz.com

DADOS TÉCNICOS: Bemposta II
POTÊNCIA: 193 MW / 212 MVA
TENSÃO: 15 kV
QUEDA LÍQUIDA: 65 m
VELOCIDADE: 115,4 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 5.905 mm
DIÂMETRO DO ESTATOR: 13.000 mm
DADOS TÉCN.: Baixo Sabor Jusante
POTÊNCIA: 2 x 18 MW / 20 MVA
TENSÃO: 6 kV
QUEDA LÍQUIDA: 35 m
VELOCIDADE: 150 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 3.948 mm
DIÂMETRO DO ESTATOR: 7.500 mm
DADOS TÉCN.: Baixo Sabor Montante
POTÊNCIA: 2 x 77 MW / 85 MVA
TENSÃO: 15 kV
QUEDA LÍQUIDA: 99 m
VELOCIDADE: 214,3 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 4.110 mm
DIÂMETRO DO ESTATOR: 8.200 mm
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ÁUSTRIA
GÖSSENDORF /
KALSDORF
N o outono de 2010, a

ANDRITZ
HYDRO AUTOMATION foi contratada para fornecer os equipamentos
de controle e os instrumentos
necessários às PCHs Gössendorf e
Kalsdorf.
As duas PCHs estão localizadas no Rio
Mur e possuem uma capacidade instalada combinada de 36 MW. Ambas as
centrais estão equipadas com unidades de geração tipo Bulbo. Foi passa-

do para a ANDRITZ HYDRO o contrato
da engenharia básica para a turbina,
para o gerador, e para o sistema de excitação antes do recebimento do contrato final. Neste contrato bem-sucedido está previsto o fornecimento: dos
sistemas de controle configurados com
as sequências de partida/parada, sistema de proteção mecânica para todos
os sistemas de controle dos equipamentos do vertedouro, e a conexão remota das duas PCH´s com a central de
controle localizada na Estíria. O conhecido sistema NEPTUN está sendo aplicado em ambas as centrais. O comissionamento da primeira unidade está
previsto já para final de 2011. Este cronograma de execução apertado é um
grande desafio para a ANDRITZ
HYDRO.
Clemens Mann
Tel.: +43 (1) 81195 6884
clemens.mann@andritz.com
DADOS TÉCNICOS:
POTÊNCIA: 4 x 9 MW
VELOCIDADE: 150 rpm
VERTEDOUROS: 3 Comportas
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ALEMANHA

SUÍÇA

SCHLUCHSEEWERK

THUN-AAREWERK 62

Em

A ANDRITZ HYDRO na Suíça foi
premiada com um contrato para
modernizar por completo todos os
equipamentos secundários da PCH
Thun-Aarewerk 62.

abril de 2010, a ANDRITZ
HYDRO AUTOMATION foi contratada pela empresa Schluchseewerk
AG, para a modernização do
sistema de excitação utilizado
pelas Usinas Reversíveis Witznau,
Häusern e Waldshut.
A e m p re s a S c h l u c h s e e w e r k A G
opera as Usinas Reversíveis Witznau,
Häusern e Waldshut. Cada uma é
equipada com quatro unidades reversíveis. No contrato recebido está previsto a substituição do antigo sistema
de excitação instalado pela empresa
Siemens há 20 anos atrás, pelo nosso
moderno sistema de excitação Thyne
5. O motivo que favoreceu a aquisição
deste novo contrato foi o ótimo preço
oferecido, associado a uma modernização bem-sucedida alcançada
com a aplicação deste mesmo sistema de excitação nas Usinas Reversíveis Wehr e Albbruck Dorgern. Todos
os sistemas de excitação Thyne 5 estão operando perfeitamente, resultando em plena satisfação para o cliente.
O grande desafio deste novo projeto é
que apenas um sistema de excitação
Thyne 5 será instalado e conectado
em todas as unidades reversíveis.
Conseguimos superar todas estas
dificuldades através da utilização
do sistema modular, que facilita as
futuras manutenções e reduz os
custos totais de instalação. A unidade
reversível B3 foi conectada ao novo
sistema de excitação da Usina Reversível Witznau, que retornará a operar
comercialmente com sucesso em dezembro de 2010.
Thomas Gern
Tel.: +43 (1) 81195 6906
thomas.gern@andritz.com

DADOS TÉCNICOS:
POTÊNCIA: 4 x 75 / 4 x 45 / 2 x 55 MVA
VELOCIDADE: 333 / 250 rpm
UG NOM.: 10,5 kV
IE NOM.: 714 – 1.100 ADC
UE NOM.: 155 – 342 VDC

Está previsto conforme contrato: o fornecimento do moderno sistema de automação NEPTUN, sistema de controle
do regulador de velocidade, sistema de
proteção em bloco, assim como a modernização do sistema de monitoramento da PCH. Os antigos reguladores
de velocidade serão substituídos pelo
sistema de controle TM 1703 ACP
para operações automáticas de partida/parada que garantem um controle
total durante as operações, além do
controle no sistema de gerenciamento
da produção. No passado, as opera-

ções da central eram muito complicadas e ineficientes; agora o cliente detém de forma automática o controle
total de suas unidades geradoras. O
sistema de visualização SCALA 250 foi
modificado e atualizado, podendo agora controlar uma segunda unidade,
além dos vertedouros e todos os auxiliares. Além dos vários cubículos de
controle que serão fornecidos, recuperações deverão ser realizadas nos auxiliares elétricos e nos instrumentos,
além da completa integração da unidade de geração n° 2 com o novo sistema de controle.
Marcel Bütler
Tel.: +41 (41) 329 5429
marcel.buetler@andritz.com
DADOS TÉCNICOS:
POTÊNCIA: 2 x 3,92 MW
VELOCIDADE: 107,14 rpm
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PERU

MATUCANA
BENDERA
REGULADOR DE
VELOCIDADE DIGITAL
No início de 2010, a empresa SNEL N o final de 2009, a EDEGEL preU m grande projeto de moderni- contratou a ANDRITZ HYDRO para miou a ANDRITZ HYDRO para o
zação da EDP, denominado de
RenouvEau, envolve 540 unidades
de geração que deverão ser recuperadas nos próximos dez anos.
Em setembro de 2010, empresas
foram convidadas pela EDP para
oferecer suas propostas para a
modernização nos reguladores de
velocidade das unidades geradoras.
Pelo fato do projeto RenouvEau ser
muito atraente, muitas empresas participaram com suas propostas técnicas e
comerciais, mas a ANDRITZ HYDRO
manteve sua posição de sucesso e de
líder com o seu produto MIPREG 620,
recebendo finalmente o contrato de encomenda do cliente. A ANDRITZ
HYDRO, conforme citado no contrato,
fornecerá à EDP todos os MIPREG 620
com uma confi guração idêntica, independentemente da usina em que será
instalado. Entre 2011 e 2012, a
ANDRITZ HYDRO realizará uma modernização completa dos reguladores de
velocidade destinados às PCHs Auzat,
Soulcem e Pyrennes, cada uma equipa-

a modernização, supervisão, montagem e comissionamento de dois
reguladores de velocidade completos para a PCH Bendera.

A UHE Matucana está equipada com
duas turbinas tipo Pelton fornecidas
pela empresa Riva, em 1971. Conforme especificado na documentação
técnica do contrato, o uso de novas
tecnologias de fabricação para rotores
Pelton é aceitável. A ANDRITZ HYDRO
é a pioneira no processo de fabricação de rotores Pelton utilizando a tecnologia MicroGuss TM. Desde 1992, foram fabricados aproximadamente
mais de 400 rotores utilizando este
processo de sucesso. A maior vanta-

da com uma turbina tipo Francis de 26
MW. A ANDRITZ HYDRO SA foi premiada com um contrato similar da EDP
destinado à UHE Serren Ponçon, localizada no Rio Durance, e que está equipada com quatro turbinas tipo Francis
de 96 MW cada. Neste projeto está previsto o fornecimento de quatro reguladores de velocidade MIPREG 620. O
comissionamento das unidades ocorrerá entre 2011 e 2013. O contrato de
fornecimento para a UHE Sailant é a
confirmação de que a ANDRITZ HYDRO
é a única fornecedora de reguladores
de velocidade à EDP, desde 2007.

A UHE Bendera foi instalada em 1955,
e está localizada no Rio Kiymbi ao norte de Katanga, na República Democrática do Congo. É interessante observar
que a UHE Bendera é a única no país
equipada com turbina tipo Pelton. A
energia produzida pela usina é fornecida diretamente para a cidade de
Kalemie, localizada nas proximidades
do Lago Tanganyika, o segundo maior
lago da África depois do Lago Vitória. A
linha de distribuição de 132 kV tem uma
extensão de 120 km, e não está conectada à rede local de distribuição de
energia elétrica, desta forma, o regulador de velocidade opera numa rede isolada. A UHE foi completamente desativada devido a um curto-circuito ocorrido
no dia 7 de julho de 2009, que danificou
os seus dois geradores. Desde então, a
região portuária da cidade de Kalemie
estava sem eletricidade. Em 2010, a
primeira unidade geradora foi novamente comissionada para a completa satisfação de nosso cliente SNEL. A segunda unidade geradora voltará a operar no
final de 2011, ou no início de 2012.

Quentin Seringue
Tel.: + 41 (21) 925 7723
quentin.seringue@andritz.com

Serge Ferraresi
Tel.: +41 (21) 925 7776
serge.ferraresi@andritz.com
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for necimento de dois Rotores
Pelton fabricados utilizando a
tecnologia MicroGussTM.

gem deste processo é a confecção do
rotor por forja, apresentando assim
ótimas características mecânicas,
maior tempo de vida útil e alta qualidade quando comparado a um rotor
igual fabricado pelo método de fundição. Este novo contrato representa
para a ANDRITZ HYDRO um fornecimento total de 40 rotores Pelton
MicroGuss TM para diversos clientes
no Peru.
Paul Richard
Tel.: +51 (1) 434 3333
paul.richard@andritz.com
DADOS TÉCNICOS:
POTÊNCIA: 64,99 MW
QUEDA LÍQUIDA: 966 m
VELOCIDADE: 450 rpm
DIÂMETRO DO ROTOR: 2.820 mm
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O novo laboratório hidráulico em Araraquara, Brasil

Inauguração no Brasil
O primeiro ANDRITZ HYDRO laboratório hidráulico da América Latina

E

m novembro de 2010, foi inaugurado o Laboratório de Ensaios
de Modelos Reduzidos para
Turbinas Hidráulicas, o primeiro
laboratório universal construído
no Brasil.

Está localizado no estado de São
Paulo, na cidade de Araraquara, utilizando as instalações industriais da
ANDRITZ HYDRO INEPAR DO BRASIL.
O laboratório permitirá testar os principais tipos de turbinas hidráulicas, des-

de baixas até altas quedas, tais como
turbinas tipo Bulbo, Kaplan, Francis,
Pelton, além das bombas e turbinas
reversíveis. Com este laboratório passamos a ser o único fabricante a possuir
no Brasil todas as etapas para o fornecimento de turbinas hidráulicas, desde
a pesquisa e desenvolvimento, projeto, fabricação, instalação e colocação
em serviço. O projeto e os equipamentos do laboratório foram desenvolvidos
e fabricados no Brasil, mas englobam
os conceitos dos principais laboratórios da ANDRITZ HYDRO instalados
ao redor do mundo. Contempla o
“estado da arte” em instrumentação e
sistemas de aquisição de dados. O
sistema de comando e controle do laboratório é repleto de recursos que
permitem a automação de testes a níveis superiores dos demais laboratórios
no mundo, e será o motor definitivo
para Araraquara se consolidar como
pólo industrial de engenharia hidráulica
no Brasil.
Jens Päutz
Tel.: +43 (1) 89100 2675
jens.paeutz@andritz.com

Arte gráfica em 3D do novo laboratório hidráulico no Brasil
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Ravensburg, Alemanha
Cerimônia de inauguração do prédio de escritórios novo

O parque industrial da ANDRITZ
HYDRO na cidade de Ravensburg,
na Alemanha, exerce uma grande
influência na posição de líder de
mercado, que a empresa tem internacionalmente. Nos últimos anos,
o mercado de hidrogeração cresceu bastante, e para atender a essa
demanda, a ANDRITZ HYDRO em
Ravensburg ampliou suas instalações com a adição de um novo e
moderno edifício.

na tipo Francis. Este novo e moderno
edifício garante as melhores condições
de trabalho para os funcionários e
pode inclusive ser ampliado, caso exista
necessidade no futuro.
Rita Hütter
Tel.: +49 (751) 29 511 411
rita.huetter@andritz.com

A cerimônia de inauguração desta nova
instalação ocorreu no dia 11 de fevereiro de 2011. O evento contou com a
participação de muitos clientes, políticos, funcionários, e toda a diretoria da
ANDRITZ HYDRO. Em apenas um ano,
o antigo prédio deu lugar a um moderno edifício, contando com uma completa infraestrutura e com capacidade
para mais de 320 funcionários. Este
edifício, também chamado de “edifício inteligente”, traduz a combinação
perfeita entre funcionalidade e design.
Foi dada uma atenção especial a este
projeto, no intuito de criar ambientes
de trabalho modernos e ergométricos
para os funcionários. Foi criada uma
competição interna entre os funcionários da empresa para decidir como
seria o acesso principal ao edifício.
A melhor ideia então foi finalmente escolhida, podendo destacar um detalhe
do projeto escolhido: a área da recepção foi decorada com uma cascata de
água, protegida por vidro; a água escoa para um reservatório no lado externo do edifício, acionando uma turbi-
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HYDRONEWS Eventos

Longa Noite de Pesquisa
O Laboratório de Ensaios em Modelos Reduzidos em Linz, Áustria,
abriu suas portas aos visitantes para o evento anual e noturno “Longa Noite
de Pesquisa”

O

“Longa Noite de Pesquisa
(Lange Nacht der Forschung)”, é um
evento anual destinado à popu-

lação. Ele ocorre durante uma
noite, com diferentes programas
ao redor da cidade de Linz.

O Laboratório de Ensaios em Modelos Reduzidos participou deste
evento abrindo suas portas aos visitantes, proporcionando várias palestras, inclusive visitas às suas instalações.
Em uma das visitas organizadas os
participantes puderam presenciar os
testes que estavam sendo executados
em modelo reduzido.
Este evento teve a participação de
aproximadamente 750 visitantes de
todas as faixas etárias, e foi considerado um enorme sucesso.
Peter Grafenberger
Tel.: +43 (732) 6986 5837
peter.grafenberger@andritz.com

PORTUGIESISCH_HN19••••2011_RZ_32er.indd 30

12.05.2011 9:30:50 Uhr

HYDRONEWS

Evento Viennahydro
em Laxenburg, Áustria
16° Seminário Internacional de Hidroenergia

Um

grande número de participantes esteve presente neste evento de sucesso.
No dia 16 de novembro de 2010, ocorreu em Laxenburg o 16° Seminário Internacional de Hidroenergia. O principal
objetivo deste evento foi trazer novas
ideias e inovações que garantam um
desenvolvimento sustentável, utilizando
as futuras tecnologias. Seguindo o slogan – “Geração Garantida por intermédio de uma Produção Sustentável e
Segura”, vários tópicos distintos relacionados à hidrogeração foram debatidos.
Mais de 300 profissionais participaram
deste evento, entre especialistas no
mercado hidroenergético, operadores
das centrais e fornecedores de equipa-
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mentos e serviços. A ANDRITZ HYDRO
participou com um estande e efetuou
diversos seminários que estavam relacionados aos temas a seguir: Últimos
desenvolvimentos de projetos hidráulicos para turbinas tipo Kaplan e Pelton;
Novas tecnologias de proteção por
revestimento, além das experiências
adquiridas com as turbinas geradoras
que utilizam a tecnologia HYDROMATRIX®. O nosso moderno estande foi
o ponto principal para as principais discussões e para a troca de experiências
entre todos os participantes ao final de
cada seminário.
Jens Päutz
Tel.: +43 (1) 89100 2675
jens.paeutz@andritz.com
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EVENTOS:
HYDRO Automation Day
26 de maio de 2011
Viena, Áustria
ICOLD
29 de maio até
3 de junho de 2011
Lucerna, Suíça
HydroVision EUA
19 a 22 de julho de 2011
Sacramento, EUA
HydroVision BRASIL
20 a 22 de setembro de 2011
Rio de Janeiro, Brasil
14° Fórum de PCHs – OTTI
29 a 30 de setembro de 2011
Insbruque, Áustria
HYDRO 2011
17 a 19 de outubro de 2011
Praga, República Tcheca
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A A N D R IT Z H YD RO está desen-

r a s , q u e r e c e b e r a m u m r e ve s t i -

vo lve n d o c o m s u c e s so há m ais

m e n t o p r o t e t o r, t u d o i s t o p a r a a

d e 2 5 a n o s a te c n ologia de re-

plena satisfação de nossos clien-

ve s tim e n to p ro te to r. M u n d i a l m e n -

t e s. E s t a m o s s e m p r e à p r o c u r a d a

t e, j á s ã o m a i s d e 3 8 0 r o t o r e s e

melhor solução tecnológica para

mais de 2000 outros componentes

vo c ê , d e s d e a á g u a a t é o f i o.

destinados às unidades gerado-

Nós investimos no futuro.

ANDRITZ HYDRO AG
Obernauerstrasse 4, 6010 Kriens, Suíça
Tel.: +41 (41) 329 5360, Fax: +41 (41) 329 5158
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Revestimento protetor para turbinas
Muito mais que apenas uma película!

contact-hydro.ch@andritz.com
www.andritz.com
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