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02 HYDRONEWS02

Últimas
Novidades

A ANDRITZ HYDRO é parceira do 
consórcio formado pela Alstom França 
(Líder) e Voith da Alemanha, e será 
responsável pelo fornecimento dos 
equipamentos eletromecânicos para 
a Usina Hidrelétrica (UHE) Pimental, 
que é parte integrante do projeto 
Belo Monte. O contrato entrará em 
vigor no terceiro trimestre de 2011.

No d ia  26  de  junho de  2011,  a 
ANDRITZ HYDRO foi contratada pela 
concessionária de energia russa TGC1 
para o pro jeto de modern ização 
da UHE Iovskaya, em Murmansk, na 
Rússia. Este é o primeiro grande con-
trato obtido pela nova sede da ANDRITZ 
HYDRO LLC criada há apenas um ano, 
na Rússia, e que terá plena responsabi-
lidade pela execução deste ambicioso 
projeto. A TGC1 (Territorial Generating 
Company N° 1) é a principal produtora 
de energia elétrica e térmica da região 
noroeste da Rússia, e a terceira maior 
empresa geradora de energia elétrica 

no país. No projeto está previsto a 
subst i tu ição de 2 rotores Kaplan 
(48 MW cada), modernização dos gera-
dores, substituição dos sistemas de 
automação, proteção, excitação, e dos 
reguladores de velocidade, inclusive 
os serviços de desmontagem, monta-
gem e comissionamento. Conforme o 
plano de execução, a finalização do 
projeto está prevista para novembro de 
2014.

No d ia 26 de junho de 20011111, a

Primeiro grande contrato 
na Rússia, Iovskaya

A ANDRITZ HYDRO é parceira d

Belo Monte, Brasil

Aquisição da Hemi 
Controls, Canadá

A ANDRITZ HYDRO expande seus 
se rv i ços  de  au tomação  a t ravés 
da aquisição da empresa canaden-
se Hemi Contro ls,  local izada em 
Chambly. A Hemi Controls é uma em-
presa bem estabelecida, l íder em 
projetos e soluções de automação, 
dos sistemas de controle e proteção 
para as hidrelétr icas canadenses. 
Esta aquisição é parte da estratégia 
da ANDRITZ HYDRO, com o intuito 
de aumentar o seu volume de negó-
c i os  na  á rea  de  au tomação  no 
mercado canadense e no mercado 
mundial. Os renomados reguladores 
de velocidade e de excitação da 
ANDRITZ HYDRO serão incluídos 
ao portfólio da Hemi Controls.

Após oito anos de intensos trabalhos, o 
projeto de modernização do sistema de 
controle das Usinas Hidrelétricas locali-
zadas no Rio Danúbio, na parte austría-
ca, foram fi nalizados com sucesso. Este 
amplo projeto envolveu a modernização 
de 43 sistemas de controle de turbinas, 
renovação do sistema de controle do 
nível da coluna d’água, e da vazão 
ao longo do rio. Um outro importante 
objetivo do projeto foi a integração 
de todos os sistemas de controle na 
sala de controle, localizada na UHE 
Freudenau. A integração das UHEs foi 
realizada utilizando a nossa solução 
tecnológica NEPTUN, que garante uma 
operação segura e consistente de todos 
os sistemas.

Augst-Wyhlen / Laufenburg, 
Alemanha / Suíça

No verão de 2011, a ANDRITZ HYDRO 
Automação comemorou a conclusão 
bem sucedida deste ambicioso pro-
jeto. O objetivo foi a renovação dos 
sistemas de controle das 23 turbinas 
t ipo Straf lo e das 7 turbinas t ipo 
Francis. Para cada uma destas unida-
des geradoras foram modernizadas as 
sequências de partidas e de paradas, 
os sistemas de proteção mecânica e 
elétrica, o controle das turbinas e do 
sistema SCADA. 

HYDRONEWS

Sihwa, Coreia

No dia 20 de agosto de 2011 ocorreu 
a cerimônia oficial de inauguração 
d a  m a i o r  U s i n a  M a re m o t r i z  d o 
mundo, na Coreia, contando inclusive 
com a presença do presidente do 
país (veja o artigo na página 20-21).

Após oito anos de intensos trabalhos o

Rio Danúbio,  Áustria
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02 New projects

Prezados parceiros de negócios

Aenergia elétrica proveniente 
de fontes de energia renová-
veis é ecológica, segura, e 

base para uma economia sólida 
cada vez mais importante para o 
futuro de um país, diante de seu 
mix energético. Existe uma ten-
dência mundial em pleno cresci-
mento para o desenvolvimento de 
projetos hidroenergéticos. Esta 
tendência se confirma por intermé-
dio dos inúmeros projetos execu-
tados desde o início de 2011. 

Vár ios  p ro j e tos  de  h id roge ração 
implementados mundialmente pela 
ANDRITZ HYDRO enfatizam o desen-
volvimento neste setor. Este grande 
volume de projetos executados é fruto 
de nossa vasta experiência, resultando 
num alto padrão de qualidade, além 
do nosso desenvolvimento contínuo 
de novas tecnologias, e principalmen-
te, na conf iança demonstrada por 

nossos clientes em nossos produtos. 
Os contratos recebidos para a execu-
ção de grandes projetos, como a Usi-
na Hidrelétrica Belo Monte no Brasil e 
Usina Hidrelétrica Reversível Nant de 
Drance na Suíça, além da moderniza-
ção das enormes unidades geradoras 
da Usina Hidrelétrica Grand Coule nos 
EUA e outras modernizações meno-
res, confirmam também esta tendên-
cia de grande atividade no setor hídri-
co .  A  cons tan te  mudança  nes te 
mercado s ign i f ica também para a 
ANDRITZ HYDRO uma constante atu-
alização em seus níveis técnicos e de 
qual idade. Este r i tmo de mudança 
com qualidade ocorre de forma contí-
nua em todas as suas áreas de negó-
cios,  desde os departamentos de 
pesquisa e desenvolvimento, fábricas, 
e até nas equipes responsáveis pela 
execução dos projetos. Estamos sem-
pre acompanhando as tendências de 
mercado que estão relacionadas atu-

almente com a flexibilidade de opera-
ção das unidades geradoras e com as 
novas demandas das redes elétricas. 
A ANDRITZ HYDRO está muito bem 
preparada para enfrentar todos estes 
enormes desafios tecnológicos. Atual-
mente, a Usina de Shiwa, na Coreia, 
considerada a maior Usina Maremotriz 
do mundo, está entrando em opera-
ção comercial. A Usina Hidrelétrica 
Ashta, na Albânia, equipada com tur-
binas tipo HYDROMATRIX®, está em 
fase final de instalação. Estes dois 
projetos são exemplos da utilização de 
tecnologias totalmente desenvolvidas 
pela ANDRITZ HYDRO. A possibilida-
de de se efetuar rápidas modificações 
de forma flexível nos equipamentos 
das unidades geradoras revela a ten-
dência futura do setor. A ANDRITZ 
HYDRO está bem preparada para es-
tes novos desafios, apresentando seus 
produtos e suas soluções inovadoras.
Cordialmente,

HYDRONEWS04 IntrodcçãoHYDRONEWS

M. Komböck H. HeberW. Semper
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Oaumento da produção de 
energia elétrica por fontes re-
nováveis, e o aumento do 

consumo de energia elétrica associa-
do à privatização do setor elétrico, 
são os novos desafi os para a garan-
tia da operação contínua e segura 
das redes de distribuição elétrica. 
Um exemplo: a Alemanha pretende 
cobrir em até 80%, até 2050, a sua 
produção de energia elétrica por in-
termédio das fontes renováveis, co-
meçando assim de forma gradativa a 
desativar suas geradoras atuais, que 
são constituídas principalmente por 
usinas nucleares e termoelétricas a 
carvão.

Desta forma, o gerenciamento e o arma-
zenamento de energia elétrica ecologica-
mente correta produzida em função da 

demanda real da rede torna-se o proble-
ma mais importante para ser solucionado 
no futuro, a fi m de garantir a estabilidade 
das redes elétricas. A utilização de Usinas 
Hidrelétricas Reversíveis (UHRs), e o de-
senvolvimento de novas tecnologias de 
geração de energia são opções para que 
a estabilidade das redes sejam garanti-
das.

Redes como área de aplicação 
As atuais redes elétricas foram criadas 
em função das demandas geradas no 
início do século XX, para garantir a trans-
missão de energia elétrica produzida para 
os grandes polos industriais e centros 
urbanos. As redes permaneceram um 
século praticamente inalteradas, e so-
mente agora estão sendo revistas em 
função da privatização do setor elétrico. 
Com o processo de privatização, houve a 

desverticalização das diferentes esferas 
do setor elétrico, que passou a se dividir 
em geração, transmissão, distribuição e 
comercialização. Esta desverticalização 
causou as primeiras alterações no mode-
lo de operação utilizado pelas empresas 
de distribuição elétrica. Desde então, as 
redes com linhas de transmissão de alta 
tensão estão sujeitas a constantes mu-
danças operacionais, gerando altas ten-
sões e deformações mecânicas no siste-
ma. A mesma situação é observada na 
rede de baixa e média tensão, oriundas 
do crescente fluxo de energia elétrica 
proveniente dos parques eólicos e foto-
voltaicos. A próxima etapa será a integra-
ção em larga escala de toda a energia 
elétrica produzida por fonte renováveis, 
adaptando às redes, podendo assim 
substituir a energia gerada por usinas 
nucleares e termoelétricas a carvão.

▲ Futuras aplicações hidrelétricas que possibilitarão a funcionalidade das Redes Elétricas Inteligentes

A ANDRITZ HYDRO em contexto com Redes Elétricas Inteligentes

Redes
Elétricas 
Inteligentes

05Melhor história HYDRONEWS
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HYDRONEWS06 Melhor história

▲ Vista aérea da Usina Hidrelétrica Reversível Goldisthal na Alemanha

Devido ao fato da volatilidade apresenta-
da no fl uxo da energia elétrica provenien-
te de fontes renováveis, pela sua intermi-
tência e a sua falta de gerenciamento, 
será necessário combinar um sistema de 
controle central agregado a um consumo 
real, com a aplicação da tecnologia das 
“Redes Elétricas Inteligentes”. Para ga-
rantir a estabilidade da energia provenien-
te de fontes renováveis de forma estável 
na rede elétrica, é necessária a atuação 
de fontes compensadoras de forma rápi-
da. Esta energia complementar poderá 
ser imediatamente suprida com efi ciência 
e economia pelas hidrelétricas, por exem-
plo.

Hidrelétricas e Redes Elétricas 
Inteligentes no futuro
A aplicação de Rede Elétrica Inteligente 
baseia-se na utilização intensiva de tec-
nologia da informação, automação e co-
municações para monitoração e controle 
da rede elétrica, a qual permitirá a im-
plantação de estratégias de controle e 
otimização da rede de forma dinâmica e 
efi ciente. Com um controle amplo do fl u-
xo da energia elétrica proveniente de 
fontes renováveis e das fontes controlá-
veis (ex. UHEs) na rede, o armazenamen-
to de energia será efetuado em todos os 
níveis de tensão, seja por intermédio das 
grandes UHRs e/ou até mesmo por mi-
cro unidades disponibilizadas pelos pró-
prios consumidores domésticos. O “US 
Department of Energy” nos EUA, defi niu 
em seu relatório que a utilização da Rede 
Elétrica Inteligente oferece: 

As grandes UHRs são praticamente as 
únicas possuidoras de tecnologia para o 
armazenamento de grandes quantidades 
de energia, e são de fundamental impor-

tância para a manutenção da estabilidade 
das redes elétricas. Quando comparadas 
às outras tecnologias, como P2G (Power-
to-Gas), que é a produção de metano 
sintético através de eletrólise e metana-
ção do CO2 armazenado-se em tubula-
ções de gás existentes, ou CAES (Com-
pressed Air Energy Storage), que é o 
armazenamento de ar comprimido em 
grandes reservatórios terrestres, as UHRs 
possuem um elevado ciclo de efi ciência 
de 80 a 90%, quando comparado às ou-
tras tecnologias. Por outro lado, estas hi-
drelétricas geralmente estão localizadas 
distantes dos consumidores, em regiões 
remotas, e precisam de um certo tempo 
para iniciar ou mudar o modo de opera-
ção, o que do ponto de vista atual é uma 
reação extremamente lenta para interagir 
com uma Rede Elétrica Inteligente. A 
ANDRITZ HYDRO oferece tecnologia “es-
tado da arte”, e sempre atualiza-se tec-
nologicamente no intuito de preencher 
estes novos requisitos dinâmicos do mer-

cado, com seus produtos inovadores. 
Uma grande quantidade de energia elétri-
ca proveniente de fontes renováveis não 
pode ser controlada a cada instante 
numa Rede Elétrica Inteligente, se não há 
vento e/ou sol, neste caso não haverá 
energia. De acordo com um estudo ale-
mão, em quase todos os anos existem 
períodos de mais de 10 dias nos parques 

eólicos, onde a capacidade contínua dos 
ventos não alcança 10%. É claro que a 
compensação desta falta de energia na 
rede elétrica proveniente dos parques 
eólicos não poderá ser efetuada apenas 
pelas UHRs, é impossível cobrir esta 
enorme demanda em um curto espaço 
de tempo; mas se forem utilizadas em 
conjunto com outras opções, como as 
UHRs compactas descentralizadas e 
mais algumas Usinas Hidrelétricas (UHEs) 
centralizadas, os períodos sem vento nos 
parques eólicos poderão ser facilmente 
compensados com esta energia extra 
gerada. Portanto, a tendência é que sur-
jam diversos “livres mercados” de ener-
gia, desde sistemas descentralizados de 
pequeno porte que serão carregados e 
descarregados várias vezes ao dia, até os 
grandes sistemas de armazenamentos 
de energia elétrica destinados a compen-
sar os períodos de emergência e de pico. 
É claro que as UHRs não são as únicas 
opções que poderão ser agregadas às 
Redes Elétricas Inteligentes. As UHEs a 
fi o d’água apresentam-se como uma óti-
ma solução, e muitas vezes localizam-se 
próximas dos centros urbanos. Redes 
elétricas de grande interconectividade 
permitem que outras tecnologias atuem 
em conjunto, participando de forma sim-
ples do mercado de eletricidade. Do pon-
to de vista atual, é fácil imaginar um siste-
ma de armazenamento P2G acoplado 

1.  Possibilidade de auto correção 
durante falha

2.  Motivar consumidores a participar 
de uma operação assistida da rede 
elétrica

3.  Resistente a ataques
4.  Cortar desperdícios e prover 

energia elétrica de alta qualidade
5.  Acomodar todas as opções de 

geração e armazenamento
6.  Sistema de grande eficiência
7.  Permitir grande fluxo de energia 

elétrica proveniente de fonte 
renováveis à rede.

▲ Visão da integração de um sistema de 
armazenamento com uma hidrelétrica convencio-
nal

Sistema de 
controle

UHEs 
convencionais

Sistema 
complementar de 
armazenamento

▲ Eficiência acima da capacidade para diferentes 
tecnologias de armazenamento

E
fi

c
iê

n
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ia

Capacidade

P2G

Ultra-C

Volante de
    inércia

Ultra-C

Volante de
i é i

Baterias

            inérinérinérinérinéininérciaciaciaciaciaciaciaaaaa

Bateria

Células 
combustível

as

Células
combustível

Pequena 
UHR

Cél l

Pequena 
UHR

Grande UHRGrande UHR

CAES

ombustível

CAES
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HYDRONEWS 07Melhor história

DADOS TÉCNICOS HS1000

Potência nominal: 1.000 kW

Velocidade: 1.000 rpm

Diâmetro do rotor: 24 m

Velocidade nominal de escoamento: 2,5 m/s

Faixa de vel. de escoamento: 2 - 5 m/s 

DADOS TÉCNICOS ECOBulb™

Potência: 500 - 5.000 kW

Queda líquida: 2 - 15 m

Vazão: 15 - 100 m³/s

DADOS TÉCNICOS Ashta I & II

Potência: 24,03 MW / 45,1 MW

Queda líquida: 5 / 7,5 m

Velocidade: 300 / 375 rpm

Número de unidades: 90

Moritz Pichler
Tel.: +43 (1) 89100 3677
moritz.pichler@andritz.com

Conclusão e perspectiva

No futuro serão aplicadas várias tec-
nologias e sistemas já desenvolvidos 
nos dias de hoje. Com a crescente 
integração da energia elétrica prove-
niente de fontes renováveis nas re-
des de distribuição elétrica, o desafi o 
para a próxima década será o forta-
lecimento do suprimento base das 
redes, compensando assim esta 
energia elétrica volátil e intermitente 
atuando na rede. A resposta a este 
grande desafi o será a utilização das 
modernas hidrelétricas com funcio-
nalidade fl exível, especialmente utili-
zando hidrelétricas que operem uni-
dades geradoras com velocidade 
variável. Do ponto de vista de hoje, é 
claro que as modernas hidrelétricas 
são indispensáveis para a revolução 
tecnológica da rede elétrica.

Os produtos da ANDRITZ HYDRO 
possuem uma qualidade reconheci-
da internacionalmente, em termos de 
eficiência, potência e vida útil de 
operação. Com suas tecnologias 
para UHRs, UHEs, PCHs, turbinas 
tipo matrix e turbinas de maré, a 
ANDRITZ HYDRO é capaz de ofere-
cer sistemas hidroenergéticos mo-
dernos, destinados à produção de 
energia elétrica sustentável e ecolo-
gicamente correta, para hoje e para 
o futuro.

▲ Unidade ECOBulbTM pronta para operação ▲ Esboço artístico do parque de geração subaquática Hammerfest Strøm

▲ Turbinas geradoras tipo HYDROMATRIX® prontas 
para serem instaladas em Ashta, na Albânia

diretamente via rede a uma UHE fio 
d’água, melhorando assim o desempe-
nho de ambos os sistemas e resultando 
numa perfeita sinergia. Com a sua tecno-
logia HYDROMATRIX®, a ANDRITZ 
HYDRO têm a possibilidade de oferecer a 
geração por intermédio de turbina tipo 
Matrix em sistemas existentes e até en-
tão não exploradas. Este tipo de turbina 
geradora pode facilmente ser integrada 
em barragens de irrigação existentes, nas 
eclusas desativadas, nos canais de adu-

ção etc., e produzir uma energia ecologi-
camente correta e de fácil gerenciamen-
to. A ANDRITZ HYDRO apresenta uma 
outra tecnologia inovadora que é a turbi-
na tipo ECOBulb™, que envolve um bai-
xo custo de investimento na obra civil 
durante a sua implantação, requerendo 
um mínimo de equipamentos elétricos 
para uma operação segura. A turbina tipo 
ECOBulb™ é o produto mais econômico 
para a geração de eletricidade, destina-
se às pequenas quedas d’água, operan-
do uma baixa descarga, e não agredindo 
o meio ambiente. Além disso, a ANDRITZ 
HYDRO possui tecnologia para a geração 
de energia elétrica subaquática. Em con-
traste com a turbina eólica, a turbina de 
maré é operada pelo fl uxo da corrente 
marítima. Ao redor do mundo existem 
vários locais que possuem correntes ma-
rítimas com um potencial energético de 
mais de 1 GW para ser aproveitados. A 
turbina de maré HS1000 da ANDRITZ 
HYDRO/Hammerfest Strøm, torna-se 
uma excelente opção para o aproveita-
mento deste enorme potencial.
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HYDRONEWS08 Novos Projetos

Nant de 
Drance
Em janeiro de 2011, a ANDRITZ HYDRO foi pre-
miada pela Nant de Drance SA com o contrato 
para o fornecimento dos equipamentos hidrome-
cânicos destinados à expansão da Usina Hidrelé-
trica Reversível, na Suíça.

de 2008, e no outono do mesmo ano 
foram iniciadas as escavações do túnel 
de acesso para a nova sala de máqui-
nas. Devido à crescente demanda por 

No contrato está previsto o 
projeto, a fabricação, o for-
necimento e o comissiona-

mento dos equipamentos eletrome-
cânicos e hidromecânicos.

A Usina Hidrelétrica Reversível (UHR) 
Nant de Drance está localizada entre os 
reservatórios Emosson e Vieux Emos-
son no oeste da região do Cantão de 
Valais, entre Martigny e Chamonix. O 
reservatório Emosson é o principal dos 
reservatórios existentes na região, e 
será usado como reservatório inferior 
pelas novas turbinas reversíveis. O re-
servatório Vieux Emosson está situado 
a aproximadamente 300 m acima, e 
será utilizado parcialmente como reser-
vatório superior. Para este projeto de 

© Nant de Drance SA

Reservatório Vieux Emosson

túnel de acesso
cavernas

túnel a jusante

túnel de acesso 
e aeração

Min. 2.180 m

túnel 
vertical

Min. 1.830 m

Max. 2.205 m
Max. 1.930 m

Reservatório Emosson

▲    H = 250 m
▲   H = 375 m  

▼ Corte longitudinal do conduto forçado 

© Nant de Drance SA

expansão, a barragem Nant de Drance 
será aumentada em 20 metros. Os 
equipamentos necessários e os maqui-
nários para as escavações estão locali-
zados dentro da montanha. O acesso 
aos equipamentos é feito por intermé-
dio de um túnel de 5 km de compri-
mento. O empreendimento está sendo 
real izado pela proprietária Nant de 
Drance AS em parceria com os investi-
dores: Alpiq AG, Swiss Federal Railways 
SBB e a Companhia Elétrica FMV.

A autorização para a expansão da Usi-
na Hidrelétrica Reversível Nant de Dran-
ce, que possui uma capacidade instala-
da de 600 MW, foi garantida em agosto 

▲ Instalação da grade para adução nas estruturas 
externas 

▲ Vista da barragem Emosson e da montanha Mont Blanc 
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HYDRONEWS 09Novos Projetos

▲ Reservatórios Vieux Emosson e Emosson

energia elétrica nos horários de pico, 
bem como para cobrir o consumo cres-
cente do sistema ferroviário SBB em 
2010, estabeleceu-se após estudos 
detalhados a possibilidade de expandir 
a hidrelétrica dos atuais 600 MW para 
900 MW, consequentemente a execu-
ção do projeto foi aprovada pela direto-
ria. A ANDRITZ HYDRO fornecerá as 
tubulações forçadas, válvulas borbole-
ta, comporta rolante para os condutos 
de descarga, grades do canal de adu-
ção e de descarga, assim como todos 
os auxiliares mecânicos para as duas 
novas unidades geradoras de 150 MW 
cada. Todos os equipamentos forneci-
dos deverão atender aos mais altos re-
quisitos, conforme as especificações 
técnicas e de qualidade.

A fabricação de vários componentes 
será finalizada diretamente nas áreas 
das instalações na montanha devido as 

suas grandes dimensões e peso, o que 
será de grande desafi o, além da logísti-
ca envolvida. A instalação das tubula-
ções forçadas será executada em seis 
diferentes áreas de instalação dentro da 
montanha. O projeto, conforme crono-
grama de execução, terá a duração de 
seis anos, sendo que a maior parte dos 
trabalhos de instalação ocorrerá entre 
os anos de 2014 e 2016.

Dieter Sitz
Tel.: +43 (732) 6986 75553
dieter.sitz@andritz.com

Este contrato recebido pela ANDRITZ 
HYDRO comprova novamente a con-
fiança que o cliente tem em nossos 
equipamentos, além do ótimo relacio-
namento profissional e de anos com 
nossas sedes na Suíça e Áustria.

DADOS TÉCNICOS

Tubulação forçada a montante

Pressão interna: max. 614,5 m

Diâmetro: 7 / 5,5 / 4,7 / 3,2 m 

Material: S690QL1 

Espessura da chapa: 29 - 90 mm 

Tubulação forçada a jusante 

Pressão interna max.: max. 346,4 m 

Diâmetro: 3,7 / 4,7 / 5,5 m 

Material: S690QL1 

Espessura da chapa: 26 - 55 mm 

Válvula borboleta

Diâmetro: 6.000 m 

Pressão dinâmica: 10 bar 

Comporta rolante 

Largura: 4.250 m

Altura: 6.500 m

Pressão estática: aprox. 154 m

© Nant de Drance SA

© Nant de Drance SA

Visão em 3D dos condutos forçados

▲
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10 Novos Projetos

HYDRO na Alemanha, Áustria e Suíça. A 
construção do novo vertedouro teve iní-
cio em 2011, e o comissionamento das 
novas unidades geradoras está previsto 
para o outono de 2014. 

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

Hagneck

DADOS TÉCNICOS 

Potência: 2 x 10,8 MW / 13,75 MVA

Tensão: 6,3 kV 

Queda líquida: 8,4 m

Velocidade: 107,14 rpm 

Diâmetro do rotor: 4.400 mm 

Diâmetro do estator: 5.000 mm 

▲ Modelo da nova PCH Hagneck

No contrato está previsto o forne-
cimento, a instalação e o co-
missionamento de duas turbi-

nas t ipo Bulbo, reguladores de 
velocidade, auxiliares mecânicos, ge-
radores e os sistemas de excitação. 

No dia 20 de Janeiro de 2010, a prefeitu-
ra de Berne premiou a Bikelersee Kraft-
werke AG com o contrato para a expan-
são da Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Hagneck. Este projeto fará com 
que a PCH Hagneck utilize o potencial 
energético do Rio Aare de uma forma 
mais eficiente. Este rio está localizado 
próximo à cidade de Hagneck. A PCH 
está adaptada para as atuais necessida-
des e requerimentos de operação e de 
segurança. Mesmo assim, o vertedouro 
será substituído por uma nova constru-

ção, resultando assim, no aumento da 
vazão de escoamento na central para 
283 m³/s sem alterar a coluna d’água 
original, e permitindo também a adição 
de duas novas unidades geradoras 
na sala de máquinas da central, que 
será completamente modernizada. A 
ANDRITZ HYDRO foi premiada por inter-
médio de um contrato público em confor-
midade com a GATT/WTO, enfrentando 
renomados concorrentes internacionais 
de peso no setor. A ANDRITZ HYDRO 
apresentou a melhor solução técnica, 
cronograma de execução, sub-fornece-
dores e preço para este projeto desafi a-
dor. A preparação da oferta ocorreu em 
cooperação com as sedes da ANDRITZ 

A ANDRITZ HYDRO foi premiada pela Lake Biel Power Generation Ltd. 
(BIK) com o contrato para o fornecimento de equipamentos eletromecâni-
cos em julho de 2011.

▲ Vista do vertedouro e da PCH Hagneck 

HYDRONEWS
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Em janeiro de 2010, a ANDRITZ 
HYDRO na Suécia, assinou o 
contrato de fornecimento com 

a JÄMTKRAFT AB, para o forneci-
mento de duas turbinas e dois gera-
dores destinados à Usina Hidrelétri-
ca (UHE) Hissmofors. Este contrato 
é de grande importância para a 
expansão dos negócios de hidroge-
radores da ANDRITZ HYDRO na 
Suécia e na Escandinávia.

A UHE Hissmofors é antiquíssima, sua 
primeira unidade geradora foi instala-
da em 1896. Em abril de 2011 foram 
colocadas fora de operação definitiva-
mente as sete unidades geradoras mais 
antigas de um total de sete. Em 2009, 
a JÄMTKRAFT AB decidiu modernizar 
a UHE Hissmofors, que está localizada 
a apenas 15 km da fábrica da ANDRITZ 
HYDRO na Suécia. A JÄMTKRAFT AB é 
uma concessionária de energia elétrica 
municipal, proprietária de 15 hidrelétri-
cas na região de Jämtland, no centro 
do território sueco. Esta empresa pos-
sui uma ótima relação comercial com a 
ANDRITZ HYDRO. As novas unidades 
de geração aumentarão a potência da 
UHE em 30%. A fabricação dos com-
ponentes dos geradores ocorrerá sob 
forma de cooperação, entre as sedes 

da ANDRITZ HYDRO em Weiz e Viena, 
juntamente com a sede na Suécia, 
que será responsável pela instalação. 
O projeto e a fabricação das turbinas 
ocorrerão na Suécia, na fábrica da 
ANDRITZ HYDRO. No contrato está 
previsto o projeto dos equipamentos 
eletromecânicos, fabricação, forneci-
mento, instalação e comissionamento. 
A previsão para que as novas unidades 
geradoras estejam conectadas à rede 
elétrica é para o outono de 2013.

Stefan Olsson
Tel.: +46 (640) 177 26
stefan.olsson@andritz.com

DADOS TÉCNICOS

Potência: 2 x 33,2 MW / 38 MVA

Tensão: 10,5 kW

Queda líquida: 18,5 m

Velocidade: 125 rpm

Diâmetro do rotor: 5.100 mm 

Diâmetro do estator: 9.000 mm

▲ Demolição da antiga UHE

▲ Construção do novo canal de descarga a 
jusante da UHE

11Novos Projetos HYDRONEWS

A ANDRITZ HYDRO na Suécia foi premiada com um importante contrato 
de fornecimento de equipamentos eletromecânicos.

▲ Vista da antiga UHE, a nova será implantada no lado direito da barragem

Hissmofors
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▲ Panorama da barragem de Grand Coulee

12 Novos Projetos

No início de maio de 2011, a 
US Bureau of Reclamation 
premiou a ANDRITZ HYDRO 

Corp. com o projeto para reabilitar 
três Unidades Geradoras (UG-22, 
UG-23 e UG-24) da Barragem de 
Grand Coulee. 

A obtenção deste contrato é de gran-
de importância para o desenvolvimento 
dos negócios da ANDRITZ HYDRO no 
mercado americano, envolvendo mui-
to trabalho e cooperação entre as vá-
rias sedes da empresa. A Barragem de 
Grand Coulee é composta por três Usi-
nas Hidrelétricas (UHEs) e uma Usina 
Hidrelétrica Reversível (UHRs), com um 
total de 26 UGs (Unidades Geradoras) 

e 6 UGRs (Unidades Geradoras Rever-
síveis). As UHEs estão localizadas no 
lado esquerdo e no lado direito da Bar-
ragem de Grand Coulee, e estão equi-

A ANDRITZ HYDRO nos EUA garante um grande projeto de reabilitação.

Barragem de  
Grand Coulee

▲ Instalação do rotor do gerador na UHE Grand 
Coulee

A Barragem de Grand 
Coulee é a maior dos Esta-
dos Unidos e está localizada 
no Rio Columbia, a cerca de 
150 km a oeste de Spokane, 
Washington. As Unidades 
Geradoras da Barragem de 
Grand Coulee suprem cerca de 
um quarto da energia elétrica 
total gerada na rede do sistema 
Rio Columbia.

padas com 18 UGs, sendo que a UHE 
no lado esquerdo possui 3 UGs auxilia-
res de pequeno porte. Estas duas UHEs 
apresentam uma capacidade total ins-
talada de 2.280 MW. A primeira UG foi 
comissionada em 1941, e todas as 18 
operam comercialmente desde 1950. A 
terceira UHE foi instalada após a segun-
da guerra mundial, e é composta por 6 
Unidades Geradoras. As UG-19, UG-20 
e UG-21 possuem cada uma potência 
instalada de 600 MW, podendo chegar 
até 690 MW. As UG-22, UG-23 e UG-
24 possuem uma potência de 805 MW 
cada, e suas tubulações forçadas apre-
sentam um diâmetro enorme de 12 m, o 
que representa uma vazão engolida pe-
las UGs de mais de 990 m³/s de água. 

HYDRONEWS
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DADOS TÉCNICOS Palisades

Potência: 32,5 MW 

Queda líquida: 57 m

Velocidade: 163,3 rpm

Diâmetro do rotor: 3.277 mm 

▲ Barragem Palisades

A potência instalada na Barragem de 
Grand Coulee é de 6.809 MW, podendo 
chegar até a máxima de 7.079 MW. As 
UGs com potência de 805 MW serão 
reabilitadas pela ANDRITZ HYDRO, que 
prevê a desmontagem total das três 
turbinas tipo Francis, além da inspeção 
de todos os componentes, trabalhos de 
recuperação e remontagem. A moder-
nização de cada UG será concluída em 
torno de 17 meses, e o final dos traba-
lhos têm previsão de término em 2017. 
Em março de 2013 serão instaladas 
duas oficinas com equipamentos de usi-
nagem na Barragem de Grand Coulee, 
para que a maioria dos trabalhos sejam 
efetuados localmente, já que os com-
ponentes possuem dimensões avanta-
jadas (exemplo, o rotor Francis de 430 
toneladas) tornando impossível o trans-
porte destes até uma fábrica. Durante 
a implantação destas enormes UGs na 
época, seus rotores foram fabricados 
diretamente na barragem. A ANDRITZ 
HYDRO Corp. continuará a manter seu 
relacionamento profissional e bem su-
cedido com a Bureau, e também com 
os funcionários da Barragem de Grand 
Coulee, garantindo assim o desenvolvi-
mento e execução em conjunto deste 
projeto desafiador.

DADOS TÉCNICOS Grand Coulee Dam

Potência: 805 MW 

Queda líquida: 100 m

Velocidade: 87,7 rpm

Diâmetro do rotor: 9.800 mm 

Palisades
A ANDRITZ HYDRO Corp. modernizará a UHE 
Palisades da US Bureau of Reclamations nos EUA.

Em meados de abril de 2011, a 
US Bureau of Reclamation 
premiou a ANDRITZ HYDRO 

Corp. com o contrato para moder-
nizar quatro turbinas tipo Francis, 
incluindo também a realização de 
testes em modelo reduzido para a 
UHE Palisades. 

Esta UHE está localizada no Rio Snake 
a sudoeste de Idaho Falls. O contrato 
recebido para o projeto de moderni-
zação da UHE Palisades faz parte de 
uma série de contratos recebidos pela 
ANDRITZ HYDRO Corp. nos EUA, através 
da US Bureau of Reclamation. Os pro-
jetos de modernização das UHEs Grand 
Coulee, Hoover, Spring Creek e Falsom, 
são exemplos dos contratos recen-
tes recebidos pela ANDRITZ HYDRO. A 
UHE Palisades foi instalada durante os 
anos de 1951 a 1957, destinada inicial-
mente para o controle de inundações e 
irrigação. As unidades geradoras são do 
tipo Francis e possuem cada uma po-
tência de 31,6 MW. Esta potência será 
aumentada por intermédio de novos e 
modernos rotores Francis e equipamen-
tos associados. As unidades geradoras 
serão desativadas para os trabalhos de 
modernização em setembro de 2012, 
voltando a operar comercialmente em 
maio de 2016. A ANDRITZ HYDRO for-

necerá novos rotores Francis (de 23 t 
cada), novas palhetas diretrizes, novos 
anéis de descarga, serviços de des-
montagem, trabalhos de usinagem me-
cânica diretamente na usina, montagem 
e recomissionamento das unidades. A 
ANDRITZ HYDRO Corp. continuará a 
manter este relacionamento profi ssional 
bem sucedido com a Bureau, graças 
também a conclusão deste projeto.

Vanessa Ames
Tel.: +1 (704) 943 4343
vanessa.ames@andritz.com

▲ Unidades de geração na UHE Palisades 
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Em  f e v e r e i r o  d e  2 0 1 1 ,  a 
Darenhes Elektrik Üretimi A.Ş . 
assinou dois contratos de for-

necimento com a ANDRITZ HYDRO 
para o fornecimento de equipamen-
tos eletromecânicos “water-to-
wire”(da água até o fio elétrico) 
para duas UHEs na Turquia. Estes 
contratos recebidos pela ANDRITZ 
HYDRO confirmam a sua posição 
de líder no mercado de hidrogena-
ção na Turquia.

As UHEs Tatar e Pembilik estão locali-
zadas no Rio Peri, na fronteira das pro-
víncias de Tunceli e Anatólia. A UHE 
Pembelik está a montante e a UHE 
Tatar a jusante da UHE Seyrantepe, que 
também pertence à empresa Darenhes. 
Os proprietários da empresa Darenhes 

são duas empresas privadas de investi-
mentos na Turquia, a BilginEnerji e a 
Limak Yatır ım. A barragem da UHE 
Tatar será do t ipo aterro com uma 
altura de 74 m, e a barragem da UHE 
Pembelik será do tipo de enrocamento 
com uma altura de 81 m. As aduções 
de ambas as UHEs serão conectadas 
às unidades geradoras por intermédio 
de curtas tubulações forçadas.  A 
ANDRITZ HYDRO irá fornecer para 
cada UHE, conforme determinado em 
contrato, duas turbinas tipo Francis, 
geradores, transformadores, auxiliares 
elétricos por completo, sistemas de au-
tomação e subestações de 154 kV in-
clusive. O projeto será executado pela 
ANDRITZ HYDRO Áustria, junto com 
sua subsidiária em Ancara, Turquia, que 
fornecerá todos os auxiliares elétricos e 
executará a montagem de todos os 
equipamentos nas usinas. As obras ci-
vis para ambos os projetos já foram ini-

ciadas em 2010, tornando desta forma 
o cronograma de fornecimento dos 
equipamentos eletromecânicos muito 
cur to.  A capacidade da ANDRITZ 
HYDRO de poder fornecer os equipa-
mentos eletromecânicos num curto es-
paço de tempo, e poder fabricar em 
suas próprias fábricas na Europa, foram 
os critérios preponderantes para a 
aquisição destes importantes projetos, 
mesmo competindo contra empresas 
importantes e reconhecidas internacio-
nalmente no setor de hidrogeração.

Michael Haslinger
Tel.: +43 (732) 6986 2722
michael.haslinger@andritz.com

▲ Depois da assinatura do contrato

Tatar & 
Pembelik

DADOS TÉCNICOS Tatar

Potência: 2 x 66,6 MW / 2 x 76,15 MVA

Tensão: 13,8 kV

Queda líquida: 64,5 m

Velocidade: 166,7 rpm

Diâmetro do rotor: 3.620 mm 

Diâmetro do estator: 8.300 mm

▲ A construção da estrutura do vertedouro na UHE Tatar

Dois novos contratos da ANDRITZ HYDRO na Turquia

▲ Construção do canal de adução na UHE 
Pembelik

DADOS TÉCNICOS Pembelik

Potência: 2 x 65,8 MW / 2 x 74,2 MVA

Tensão: 13,8 kV

Queda líquida: 69,4 m

Velocidade: 166,7 rpm

Diâmetro do rotor: 3.620 mm

Diâmetro do estator: 8.300 mm

HYDRONEWS
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DADOS TÉCNICOS

Potência: 2 x 191 MW / 219 MVA

Tensão: 15  kV

Queda líquida: 321 m

Velocidade: 333,3 rpm

Diâmetro do rotor: 2.400 mm 

Diâmetro do estator: 7.600 mm

AANDRITZ HYDRO foi premia-
da com um contrato t ipo 
“turn-key” em relação aos 

equipamentos eletromecânicos des-
tinados à UHE Ulu Jelai de 382 MW. 
A premiação foi dada pela empresa 
Salini Malaysia SDN BHD em junho 
de 2011, uma subsidiária da Salini 
Contruttori S.p.A da Itália, que exe-
cutará o projeto juntamente com a 
Tindakan Mewah SDN BHD em cará-
ter de EPC (Engineering, Procure-
ment and Construction).

A UHE Ulu Jelai está localizada na re-
gião montanhosa de Cameron Highlans 
no estado de Pahang, a aproximada-
mente 140 km ao norte de Kuala 
Lumpur e a 80 km do litoral oeste da 
Malásia. Para este projeto será cons-
truída uma barragem no Rio Bertam 
com 88 m de altura, do tipo concreto 
compactado por rolo, e também dois 
vertedouros de desvio localizados no 

Rio Lemoin e Telom; dois túneis de 
transferência de 7,5 km e 8,5 km no 
Rio Bertam, além de uma sala de má-
quinas local izada em caverna com 
seus respectivos condutos forçados e 
túneis de acesso. A ANDRITZ HYDRO 
vai fornecer duas unidades de geração 
Francis, geradores síncronos, auxilia-
res mecânicos, auxiliares elétricos e 
os equipamentos hidromecânicos. A 
Tenaga Nasional Berhard (TNB) é a 
principal concessionária de energia 
elétrica na Malásia, e será a proprietá-
ria e operadora desta UHE. Além da 
finalidade de suprir energia elétrica du-
rante os horários de pico, a UHE Ulu 
Jelai aumentará a estabilidade da rede 
elétrica nacional. A implantação desta 
UHE é parte do compromisso político 
da Malásia, com o objetivo de reduzir a 
emissão de carbono. O projeto da UHE 
Ulu Jelai representará aproximadamen-
te uma redução anual de 250.000 to-
neladas de carbono na atmosfera.

Andre Schopper
Tel.: +43 (1) 89100 3948
andre.schopper@andritz.com

Ulu Jelai
▲ Vista noturna da cidade de Kuala Lumpur, a capital da Malásia 

Um novo contrato foi ganho na Malásia.
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▲ Vista do Rio Coca Codo 

16 Novos projetos

DADOS TÉCNICOS

Potência: 8 x 188,3 MW

Queda líquida: 604 m

Velocidade: 300 rpm

Diâmetro do rotor: 3.349 mm

Coca Codo
Sinclair

AUHE Coca Codo Sinclair está 
localizada no Rio Coca, na 
província de Napo, a aproxi-

madamente 150 km a leste  de 
Quito, a capital do país.

A UHE Coca Codo Sinclair está sendo 
implantada desde 1992, e terá uma po-
tência final instalada de 1.500 MW, co-
brindo em 35% a demanda de eletrici-
dade do Equador. Atualmente, o país 
possui uma capacidade instalada de 
4.230 MW, sendo 48% proveniente da 
geração hídrica, 40% por termoelétri-
cas e 12% de energia importada de 
paí ses vizinhos. Este projeto significa 
um aumento de energia gerada por 
fonte renovável em mais de 70%. A 
UHE será equipada com oito turbinas 
tipo Pelton de eixo vertical com seis 
injetores cada. O rotor Pelton possuirá 

22 conchas com uma largura de 835 mm 
cada. As unidades geradoras serão co-
missionadas em meados de 2015, tor-
nando assim o Equador pela primeira 
vez, auto-suficiente no abastecimento 
elétrico. Este projeto está sendo finan-
ciado pelo banco Chinês Eximbank. O 
volume de custo do projeto é da ordem 
de 1,98 bilhões de dólares, sendo que 
o Equador participa com a quantia 
de 300 milhões de dólares. A empresa 
chinesa Sino Hydro recebeu um contra-
to na modalidade EPC (Engineering, 
Procurement and Construction) e sub-
contratou a empresa chinesa Harbin, 
juntamente com a ANDRITZ HYDRO, 
para o fornecimento dos equipamen-
tos eletromecânicos. A ANDRITZ HYDRO 
fornecerá nove rotores Pelton fabr-i 
cados pela moderna tecnologia 

Este projeto poderá salvar o Equador da crise de energia.

▲ Injetor Pelton com defletor

▼ Soldagem das conchas no rotor Pelton

SUPERHIWELDTM (Um rotor sendo so-
bressalente), e será responsável tam-
bém pelos testes que serão executados 
num modelo reduzido. O primeiro rotor 

Pelton estará pronto para transporte 
em agosto de 2013.

Josef Grininger
Tel.: +43 (732) 6986 4843
josef.grininger@andritz.com

HYDRONEWS
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Duas Usinas Hidrelétricas são comissionadas 
e um novo contrato foi assinado em 2011.

Rondon II
A Usina Hidrelétrica (UHE) Rondon II 
entrou em operação comercial no final 
do primeiro semestre de 2011. Locali-
zada no município de Pimenta Bueno, 
em Rondônia, tem capacidade total de 
75 MW com três turbinas Francis de 
eixo vertical.

Mascarenhas
A UHE Mascarenhas, localizada no 
município de Baixo Guandú, no Estado 
do Espírito Santo, colocou em opera-
ção no primeiro semestre de 2011 a 
primeira das três unidades geradoras a 
serem reformadas. As outras duas es-
tão em fase de testes e montagem. 
A ANDRITZ HYDRO Brasil assinou o 
contrato para a modernização e repo-
tenciação dessas máquinas no ano de 

2008 e, após a conclusão dos servi-
ços, o ganho estimado será da ordem 
de 6 a 7%. Essa UHE está em opera-
ção desde 1974, com três turbinas tipo 
Kaplan de eixo vertical. Sua primeira 
modernização foi em 2000, onde sua 
potência inicial aumentou de 123 MW 
para 198 MW. Em 2006, uma quarta 
unidade geradora também entrou em 
operação, essa unidade foi fabricada 
pela GE Hydro, atualmente ANDRITZ 
HYDRO Inepar do Brasil. 

Garibaldi
A ANDRITZ HYDRO Inepar assinou em 
2011 um novo contrato para o forneci-
mento dos equipamentos para a UHE 
Garibaldi, localizada no Rio Canoas, 
entre os municípios de Cerro Negro e 
Abdon Batista, no Estado de Santa 
Catarina. A capacidade instalada desta 
UHE, quando pronta, será suficiente 
para atender a demanda de uma cida-
de com cerca de um milhão de habi-

▲ Vista da UHE Mascarenhas

DADOS TÉCNICOS Garibaldi

Potência: 3 x 59,6 MW / 74 MVA

Tensão: 13,8 kV

Queda líquida: 40,3 m

Velocidade: 138,46 rpm 

Diâmetro do rotor: 4.170 mm

Diâmetro do estator: 8.680 mm

▲ Vista aérea da UHE Rondon II

Brasil

tantes. O escopo de fornecimento in-
clui engenharia, produção de três 
turbinas tipo Francis de eixo vertical, 
três geradores síncronos, três regula-
dores de velocidade, três reguladores 
de tensão, supervisão de montagem e 
comissionamento. As três unidades 
geradoras estão programadas para en-
trar em operação comercial no segun-
do semestre de 2013.

Joel Almeida
Tel.: +55 (11) 4133 0008
joel.almeida@andritz.com

▼ Instalação em bloco do rotor Kaplan na UHE Mascarenhas

▲ Instalação do rotor do gerador na UHE Rondon II

DADOS TÉCNICOS Mascarenhas

Potência: 4 x 49,5 MW / 55 MVA

Tensão: 13,8 kV

Queda líquida: 17,6 m

Velocidade: 105,8 rpm 

Diâmetro do rotor: 5.861 mm

Diâmetro do estator: 8.300 mm
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Comissionamento com sucesso da UHE Hacininoglu

DADOS TÉCNICOS 

Potência: 2 x 71,10 MW / 75,5 MVA

Tensão: 10,5 kV

Queda líquida: 131 m

Velocidade: 300 rpm

Diâmetro do rotor: 2.375 mm 

Diâmetro do estator: 6.400 mm

▲ Cerimônia de inauguração

▲ A Usina Hidrelétrica Hacininoglu ▲ Vista da UHE e do Rio Ceyhan no lado jusante

▲ Sala de máquinas

ção, excitação, proteção e controle, in-
clusive distribuição AC/DC com sistema 
auxiliar a diesel. O moderno regulador de 
velocidade da ANDRITZ HYDRO instala-
do nas unidades geradoras será essen-
cial para garantir a estabilidade da rede 
elétrica Turca.

Johann Lehner
Tel.: +43 (732) 6986 3468
johann.lehner@andritz.com

AANDRITZ HYDRO comissio-
nou a primeira UHE do com-
plexo hidrelétrico Kandil na 

modalidade de arranjo em cascata. 
A fi nalização deste projeto ocorreu 
graças à ótima cooperação entre as 
diversas sedes da ANDRITZ HYDRO 
em Viena, Linz e Weiz na Áustria, e 
da sede em Ankara, na Turquia.

Este contrato foi assinado em abril de 
2008 pela Enerjisa, uma empresa que 
pertence a Verbund Áustria, com uma gi-
gante da indústria turca, a Sabacin Hol-
ding, numa proporção de 50% / 50%. A 
cerimônia de inauguração ocorreu direta-
mente na UHE no dia 27 de março 
de 2001, e contou com a participação 
de várias personalidades importan    -
tes de ambos os países: o Primeiro Minis-
tro da Turquia, Sr. Recep Erdog ˘ an; o 
Ministro de Energia, Sr. Taner Yıldız; o 
Ministro do Meio Ambiente, Sr. Veysel 
Eroglu; o Ministro da Educação, Sr. Nimet 
Cubukcu e o Ministro da Indústria, 
Sr. Nihat Ergun; o Presidente da EMRA, 
Sr. Hasan Köktas ˛ ; o Diretor da Sabancı 
Holding, Sr. Güler Sabancı e o Conselho 
Administrativo da Verbund, representado 
pelo Sr. Baumgartner  Gabitzer. A UHE 

está equipada com duas unidades de 
geração Francis, e está localizada no Rio 
Ceyhan na província de Kahramanmaras, 
próxima da cidade de Göksun e do vilare-
jo de Ilıca. As outras duas UHEs Sarıgüzel 
e Kandil fazem parte deste arranjo em 
cascata, e serão também supridas com 
equipamentos da ANDRITZ HYDRO. Es-
tas duas UHEs estão programadas para 
serem comissionadas já em 2012. A adi-
ção desta potência combinada de 445 
MW representará uma produção anual de 
aproximadamente 1.500 GWh. A UHE 
Hacininoglu é a primeira hidrelétrica de 
grande porte que foi instalada nesta 
região, e cobrirá a demanda local em 
40% da energia elétrica necessária. A 
ANDRITZ HYDRO forneceu as turbinas, 
os geradores, os sistemas de automa-

Hacininoglu 

HYDRONEWS
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▲ Barragem da UHE Alkumru

DADOS TÉCNICOS 

Potência: 3 x 88,6 MW / 97 MVA

Tensão: 13,8 kV

Queda líquida: 101,5 m

Velocidade: 250 rpm

Diâmetro do rotor: 3.080 mm

Diâmetro do estator: 7.500 mm

Tensão e potência do Transformador: 

13,8 / 154 kV, 97 MVA, YNd11

Subestação: 154 kV, 31,5 kA, 

sete alimentadores + duas extensões

tion of Transmission of Electricity), e po-
derem fornecer energia reativa a rede 
elétrica durante época de seca.

Roman Mynarik
Tel.: +43 (1) 89100 3445
roman.mynarik@andritz.com

Alkumru
Presidente turco participa da inauguração.

▲ Vista dos geradores

No dia 19 de maio de 2011, ocor-
reu a cerimônia de inauguração 
da UHE Alkumru, com os se-

guintes participantes: o Presidente 
Turco, Sr. Abdullah Gül; o Primeiro 
Ministro, R. Tayyip Erdog ˘ an; o Ministro 
da Energia, Sr. Taner Yıldız e o Ministro 
do Meio Ambiente, Sr. Veysel Eroglu. 
O discurso de abertura foi efetuado 
pelo Sr. Nihat Özdemir, Diretor da em-
presa Limak Holding e pelo Sr. Sezai 
Bacaksız, Vice-Presidente.

A ANDRITZ HYDRO concluiu com su-
cesso a instalação e o comissionamento 
das unidades geradoras da UHE Alku-
mru na Turquia, que já estão operando 
comercialmente conforme o prazo con-
tratual predeterminado. A UHE Alkumru 
está equipada com três unidades gera-
doras com turbinas tipo Francis, e está 
localizada na província de Siirt, no Rio 
Botan, que é um afl uente do Rio Tigres. 
A Limak Hydro Electric Power Plant In-
vestment Inc. é uma empresa que per-
tence à Limak Holding, e opera hidrelé-
tricas que representam uma capacidade 
instalada de 427 MW (incluindo a UHE 
Alkumru). Além de outros projetos em 
fase de execução e das licenças já obti-

das, a Limak Holding pretende alcançar 
até 2015, uma capacidade total instala-
da de 1.500 MW. A ANDRITZ HYDRO foi 
premiada com este contrato em dezem-
bro de 2008, por preencher os severos 
requisitos do projeto num curto período 
de implementação, e respeitando o cur-
to prazo estipulado para o comissiona-
mento das unidades geradoras. Estes 
desafi os foram profi ssionalmente solu-
cionados devido à excelente cooperação 
entre as sedes da ANDRITZ HYDRO em 
Viena, Linz e Weiz na Áustria, e da sede 
em Ankara, na Turquia. O grande desta-
que deste projeto é que esta é a primei-
ra instalação executada totalmente pela 
equipe do departamento de montagem 
da ANDRITZ HYDRO. A ANDRITZ 
HYDRO forneceu para este projeto: as 
turbinas tipo Francis, os geradores, sis-
tema de excitação, sistema de proteção, 
sistema de controle, todos os auxiliares 
mecânicos e elétricos, a subestação de 
154 kV, transformadores, cablagem e a 
estação a diesel de emergência AC/DC. 
O sistema de controle das unidades e os 
reguladores de velocidade foram proje-
tados de forma a operarem em harmonia 
com o código da rede elétrica interligada 
européia UCTE (Union for the Co-ordina-
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Desde julho de 2011, sete unidades de geração estão em operação na 
maior Usina Maremotriz do mundo.

Sihwa

durante a maré de vazante; e vice-versa, 
quando a água escoa pelas turbinas du-
rante a maré de enchente. Neste caso 
específi co, a geração só é realizada du-
rante a fase da maré cheia (no sentido do 
mar para a barragem). Após a construção 
da barragem de Sihwa, foram construídos 
muitos edifícios, casas e ruas na parte in-
terna da barragem e na proximidade do 
lago, tornando assim impossível a eleva-
ção da crista da barragem, o que iria 
proporcionar uma coluna de água maior e 
fundamental para os objetivos de gera-
ção, mas causaria entretanto grandes 
inundações. A queda líquida da barragem 
para o mar é mínima, tornando economi-
camente inviável a geração durante a 
maré de vazante. O grande objetivo deste 
projeto não é somente a produção de 
energia elétrica, mas também a melhoria 

▲ Desenho em CAD da unidade de geração

Em 2005, a ANDRITZ HYDRO foi 
subcontratada pela Daewoo 
Engineering & Construction 

Co., Ltd. para o projeto e o forneci-
mento completo das turbinas tipo 
Bulbo, geradores, reguladores de 
velocidade, auxiliares mecânicos, 
auxiliares elétricos, sistemas de ex-
citação e sistema de automação. 
Além disso, a ANDRITZ HYDRO fi cou 
responsável por supervisionar a fa-
bricação dos componentes mais im-
portantes, super visionando também 
a montagem em campo e garantindo 
o comissionamento das unidades 
geradoras de acordo com o crono-
grama de execução.

Conforme a documentação técnica da 
ANDRITZ HYDRO, a fabricação de certos 
componentes destinados às unidades 
geradoras e à instalação fi caram sob a 

responsabilidade da empresa Daewoo. A 
Usina Hidrelétrica Maremotriz Sihwa está 
equipada com dez turbinas tipo Bulbo 
com capacidade de 26 MW cada, repre-
sentando um total de 260 MW, tornando 
esta Usina Hidrelétrica Maremotriz a maior 
do mundo em potência gerada. A Usina 
Hidrelétrica Maremotriz La Rance na Fran-
ça era a detentora deste recorde até en-
tão. A idéia de utilizar turbina tipo Bulbo 
no  p ro j e t o  S i hwa  ve i o  da  Us i na 
Hidrelétrica Freudenau, instalada no Rio 
Danúbio na Áustria. A Usina Hidrelétrica 
Maremotriz Sihwa foi implantada numa 
barragem de 13 Km, que possui uma 
área inundada com 56 km². Normalmente 
as Usinas Hidrelétricas Maremotrizes ge-
ram energia por intermédio de turbinas 
hidráulicas que operam de dois modos: a 
água represada que escoa pelas turbinas 

▲ Início da instalação dos componentes da turbina tipo Bulbo no concreto

HYDRONEWS
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DADOS TÉCNICOS

Potência: 10 x 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

▲ Rotor e distribuidor

▲ Finalização da obra

▲ Instalação do eixo

▲ Intalação do rotor do gerador

▲ Retirada da ensecadeira após a inundação

▲ Vista aérea da Usina Hidrelétrica Maremotriz Sihwa

das condições da água que fi ca represa-
da, devido ao aumento do volume oca-
sionado pela troca com a água do mar. 
Em comparação com as Usinas Hidrelé-
tricas convencionais, surgiu um desafi o 
particular nesta situação, que foi a neces-
sidade de proteger componentes contra 
os efeitos da corrosão, já que os mesmos 
estão submersos em água salgada. Fo-
ram selecionados materiais de altíssima 
qualidade que apresentam uma enorme 
resistência à corrosão. Além disso, tam-
bém foram instalados sistemas de prote-

ção catódica. A grande diferença opera-
cional entre uma Usina Hidrelétrica a fi o 
de água e uma Maremotriz é que esta 
precisa ser regulada constantemente de-
vido às constantes alterações da coluna 
d’água proveniente da maré, além das 
duas partidas e paradas fi xas diárias das 
unidades geradoras. Devido a esta mu-
dança constante da coluna de água e do 
volume de água disponível na represa, foi 
desenvolvido um software específi co para 
atuar nos reguladores de velocidade e 
nos sistemas de controle das unidades 
geradoras, a fim de obter a máxima 
efi ciência energética do sistema. Desde 
julho 2011, sete unidades geradoras 
operam comercialmente com sucesso. 
A conclusão deste projeto está prevista 
para outubro de 2011.

Leopold Losbichler
Tel.: +43 (732) 6986 3465
leopold.losbichler@andritz.com

Recorde Mundial
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Um grande projeto concluído com sucesso na Islândia.

Kárahnjúkar

▲ Montagem do rotor do gerador

Em outubro de 2003, a Conces-
sionária de Energia elétrica 
Landsvirkjun, da Islândia, pre-

miou a ANDRITZ HYDRO com um 
contrato prevendo o ensaio em mo-
delo reduzido, projeto, fabricação, 
fornecimento, instalação e comis-
sionamento dos equipamentos ele-
tromecânicos destinados à Usina 
Hidrelétrica Kárahnjúkar. A execu-
ção do projeto foi efetuada em cola-
boração com as sedes da ANDRITZ 
HYDRO localizadas em Ravensburg, 
na Alemanha e também em Weiz, 
Viena e Linz, na Áustria. 

seis unidades geradoras. Os equipamen-
tos são: as turbinas tipo Francis, regula-
dores de velocidade, geradores, válvulas 
de admissão, comportas para os tubos 
de sucção, sistemas de excitação, todos 
os auxiliares mecânicos e elétricos, siste-
ma de tratamento de óleo, pontes 
rolantes, sistema de proteção contra in-
cêndio, transformadores, CCM (Centro de 
Controle de Motores), cablagem, sistema 
de aterramento, sistema de proteção, sis-
tema de automação e a subestação de 
11 kV. Após a assinatura do contrato em 
2003, foram iniciados os trabalhos rela-
cionados ao projeto de engenharia dos 

equipamentos, e em paralelo os testes 
em modelo reduzido efetuados no labora-
tório da ANDRITZ HYDRO em Linz, na 
Áustria. O detalhamento do layout da 
Usina Hidrelétrica e os trabalhos de 
engenharia foram efetuados em conjunto 
com a empresa de consultoria do cliente 
junto aos seus especialistas. No início de 
fevereiro de 2005, o primeiro tubo de 

A Usina Hidrelétrica Kárahnjúkar está lo-
calizada na parte leste da Islândia, entre 
os rios glaciais Jökulsá á Dal e Jökulsá í 
Fljótsdal, com suas nascente no nordeste, 
na maior geleira da Europa, a Vatnajökull. 
As seis turbinas tipo Francis são abasteci-
das por um reservatório de acumulação 
anual. A energia elétrica gerada pelas uni-
dades é destinada a suprir as necessida-
des da fábrica de fundição de alumínio da 
Alcoa, localizada no lado leste da Islândia. 
O contrato passado à ANDRITZ HYDRO, 
denominado de “KAR 30”, envolveu o for-
necimento de todos os equipamentos ele-
tromecânicos necessários destinados às 

▼ Montagem da caixa espiral 

HYDRONEWS
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DADOS TÉCNICOS

Potência: 6 x 116 MW / 130 MVA

Tensão: 11 kV

Queda líquida: 530 m

Velocidade: 600 rpm

Diâmetro do rotor: 1.400 mm 

Diâmetro do estator: 4.450 mm

▲ Sr. Arni Benediktsson da Landsvirkjun com os gerentes da ANDRITZ HYDRO responsáveis pelo 
projeto após aceitação final

▲ Vista aérea da fábrica de alumínio da Alcoa, em 
Reydarfjördur, na costa leste da Islândia

sução foi transportado para a usina, 
caracterizando assim, um marco do início 
da construção para a equipe de monta-
gem da ANDRITZ HYDRO. Durante a fase 
principal de montagem, o número de fun-
cionários em campo aumentou conside-
ravelmente. Este quadro era formado por 
mecânicos e eletricistas provenientes 
da ANDRITZ HYDRO na Indonésia, além 
de montadores islandeses da empresa 
Stalsmidjan que foi subcontratada. Toda a 
equipe em campo foi coordenada pelos 
supervisores técnicos e de montagem 
provenientes das sedes da ANDRITZ 
HYDRO, na Áustria e na Alemanha. Em 
meados de 2006, foi o período que 
proporcionou o maior número de funcio-
nários ativos da ANDRITZ HYDRO em 
Kárahnjúkar, eles eram mais de 70. No 
início de agosto de 2007, a quantidade 
de água acumulada no reservatório já 
possibilitava que os primeiros testes ope-
racionais fossem efetuados nas Unidades 
Geradoras (UGs) pelos engenheiros de 

▼ Vista das unidades geradoras após o comissionamento

HYDRO. Foi um negócio de muito suces-
so para ambas as empresas. O contrato 
“KAR 30” foi estabelecido como fi nalizado 
pelo cliente no término da reunião por in-
termédio de uma assinatura oficial.

Josef Moosmann
Tel.: +49 (751) 29511 437
josef.moosmann@andritz.com

comissionamento da ANDRITZ HYDRO. 
Neste mesmo período, o gerador da UG 
Nr. 1 (desconectado do eixo da turbina) já 
estava operando há 4 meses, no modo 
compensador síncrono. No fi nal de agos-
to de 2007, a UG Nr. 2, após os primeiros 
ajustes e testes, foi conectada com su-
cesso à rede elétrica. Em novembro de 
2007, todas as quatro UGs restantes fo-
ram colocadas em operação pela equipe 
de engenheiros de comissionamento. Em 
março de 2008, após o término da mon-
tagem completa da última UG, as ativida-
des de comissionamento foram fi naliza-
das com sucesso, e todas as unidades 
operando comercialmente desde então. 
Após o término do período de garantia de 
dois anos, o Cliente Landsvirkjun emitiu o 
“Certifi  cado de Aceitação Final” para 
todas as Unidades Geradoras da UHE 
Kárahnjúkar. No dia 17 de setembro de 
2007, durante um seminário técnico na 
Islândia, o Presidente da Landsvirkjun, o 
Sr. Páll Magnússon, relatou que o desen-

volvimento do projeto da UHE Kárahnjúkar 
é de suma importância para a economia 
nacional, para o desenvolvimento regio-
nal, e também muito importante para a 
empresa Landsvirkjun. Com a implanta-
ção da UHE Kárahnjúkar, a Landsvirkjun 
aumenta sua potência instalada em mais 
de 50%, totalizando 1.900 MW. Estas 
Usinas Hidrelétricas terão um longo perío-
do operacional, além de oferecerem capi-
tal de lucro ao longo do tempo. Isto irá 
favorecer a Concessionária Landsvirkjun a 
fi nanciar seus futuros projetos considera-
dos ecologicamente corretos. 

Em maio de 2011, foi realizada a última 
reunião entre o cliente Landsvirkjun e os 
gerentes da ANDRITZ HYDRO. Os re-
presentantes expressaram novamente a 
plena satisfação com o desenvolvimento 
deste projeto juntamente com a ANDRITZ 
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No dia 9 de junho de 2011, foi 
celebrada a inauguração ofi cial 
da segunda unidade de gera-

ção instalada na Usina Hidrelétrica 
Kongsvinger, através de acionamento 
remoto efetuado na sala de controle 
localizada a 150 km da hidrelétrica. 

A UHE Kongsvinger está localizada no 
Rio Glomma, a cerca de 7 km a jusante 
da cidade de Kongsvinger. A empresa 
Eidsiva Vannkraft é uma das maiores pro-
dutoras de energia elétrica da Noruega, 
com uma produção de 7 TWh de energia 
ao ano proveniente de suas 44 Usinas 
Hidrelétricas. Esta empresa tem como 
objetivo aumentar a efi ciência de suas usi-
nas por intermédio de modernizações a 
serem executadas num futuro próximo. 
Com este projeto de expansão na UHE 
Kongsvinger, a Eidsiva Vannkraft está au-
mentando a produção anual desta instala-
ção dos 130 GWh atuais para 200 GWh. 

A ANDRITZ HYDRO foi responsável 
pelo fornecimento dos equipamentos 
eletromecânicos para a nova unidade 
geradora. A responsabilidade do escopo 
de fornecimento foi dividida entre as 
sedes da ANDRITZ HYDRO localizadas 
em Ravensburg, Weiz e Jevnaker. A 
ANDRITZ HYDRO em Ravensburg foi res-
ponsável pelo projeto de engenharia, fa-
bricação e fornecimento da turbina tipo 
Bulbo e do regulador de velocidade 
hidráulico. A ANDRITZ HYDRO em Weiz 
foi responsável pelo projeto de engenha-
ria, fabricação e fornecimento do gerador. 
A ANDRITZ HYDRO na Noruega foi res-
ponsável pelo fornecimento do regulador 
de velocidade digital, sistema de refrigera-
ção a água e sistema de drenagem. Res-
ponsável também pelo gerenciamento do 
projeto, além dos serviços de treinamen-
to, instalação e comissionamento. O su-
porte técnico é fornecido pelas sedes em 
Ravensburg e Weiz. O contrato passado à 
ANDRITZ HYDRO foi assinado em junho 
de 2008, e a nova unidade geradora foi 
entregue ao cliente no dia 15 de abril de 
2011 conforme data estipulada em con-
trato. No projeto de engenharia inicial es-
tava previsto que o estator do gerador 
seria fabricado em duas partes devido ao 
seu tamanho e às limitações para trans-
portá-lo. Assim, foi decidido que seria 
usado uma forma de transporte especial 
via Suécia, permitindo então a fabricação 
do estator como peça única. Isto trouxe 

▲ Vista a jusante da UHE Kongsvinver após os trabalhos de expansão

DADOS TÉCNICOS

Potência: 22,74 MW / 25,8 MVA
Tensão: 6,0 kV

Queda líquida: 9,8 m

Velocidade: 93,75 rpm

Diâmetro do rotor: 5.500 mm 

Diâmetro do estator: 5.900 mm

Expansão numa Usina Hidrelétrica da Noruega

Kongsvinger

▼ Instalação do rotor Kaplan da turbina (Os gerentes 
Sr. Sven e Äke, da esquerda para a direita)

HYDRONEWS

inúmeras vantagens para o projeto, entre 
elas: o gerador pôde ser fabricado e tes-
tado totalmente na fábrica, o diâmetro 
externo do bulbo tornou-se menor, e a 
montagem em campo tornou-se de fácil 
execução. Mesmo com estas vantagens, 
a instalação em campo foi um tanto desa-
fi adora. A compactação do bulbo difi cul-
tou o trabalho por ter criado espaços con-
fi nados e de difícil acesso. Mesmo assim, 
a unidade geradora foi fi nalmente monta-
da e entregue para os testes de comissio-
namento conforme o cronograma de exe-
cução do projeto.

O projeto na UHE Kongsvinger é a con-
fi rmação da liderança mundial que a 
ANDRITZ HYDRO possui na instalação 
das turbinas tipo Bulbo, mostrando inclu-
sive a confi ança dos nossos clientes em 
nossa experiência no setor de hidrogera-
ção.

Jona Tande
Tel.: +47 (91) 31 56 22
jona.tande@andritz.com
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cliente, a SIEMENS Brasil, cumpra o pra-
zo de entrega do sistema de controle da 
casa de força, como planejado. Para que 
fosse obtido com sucesso um sistema de 
controle totalmente integrado (medidores, 
reguladores, instrumentação) previsto 
para um projeto deste porte, foi utilizada 
como estratégia a prévia integração de 
equipamentos do mesmo tipo e de forma 
planejada, obedecendo também os inter-
valos de tempo acordados com o cliente. 
As funcionalidades mais importantes dos 
equipamentos foram previamente testa-
das em fábrica, dentre elas: redundância, 
base de dados, integração e comandos. 
Por consequência, o período de testes 
junto ao cliente foi diminuído considera-
velmente, garantido assim o sucesso 
desta etapa. Os resultados obtidos nesta 
etapa trouxeram confi ança para todos os 
integrantes (clientes ou não), graças a fá-
cil interação do sistema com os outros 
equipamentos (independente do fabri-
cante) e também pela sua aplicabilidade 
nos testes em campo. O controle integra-
do foi implementado num controlador do 
tipo AK 1703 ACP. O sucesso da imple-
mentação de um sistema de controle 
desse porte, que utiliza as sequências 
“black start”, além de outras complexas 
funcionalidades, confi rma a confi ança da 
SIEMENS e do cliente no know-how do 
grupo de automação da ANDRITZ 
HYDRO Brasil, que provê soluções esca-
lonáveis e de ponta para projetos cada 
vez maiores e mais complexos. Ainda te-

Santo Antônio

Oprojeto da Usina Hidrelétrica 
Santo Antônio, localizada no 
norte do Brasil, terá uma po-

tência instalada de 3.150 WM por in-
termédio de suas 44 unidades gera-
doras, distribuídas em 3 casas de 
força. 

A ANDRITZ HYDRO Brasil foi contempla-
da com um contrato junto à SIEMENS 
Brasil, para o fornecimento do projeto 
básico e detalhado, bem como os servi-
ços de desenvolvimento de software e de 
testes destinados ao sistema de controle 
de 44 unidades geradoras, além de 
6 conjuntos de serviços auxiliares, os ver-
tedouros e o controle conjunto de tensão 
e de potência da usina como um todo. 
A solução para o sistema de controle da 
UHE consiste no uso da plataforma pro-
veniente dos produtos SICAM AK1703 
ACP. Um total de 52 painéis de toque 
instalados na parte frontal dos cubículos 
permitirão o controle da UHE. Um tercei-
ro sistema de supervisão integrará a plan-
ta como um todo, distribuindo a opera-
ção em 6 salas de controle locais e numa 
sala de controle centralizada. A ANDRITZ 
HYDRO Brasil junto à SIEMENS e ao 
cliente, concluiu com sucesso e dentro 
do cronograma previsto, os últimos tes-
tes de aceitação na fábrica dos painéis 
destinados às 16 unidades geradoras, 
além de dois sistemas auxiliares e dos 
vertedouros. A ANDRITZ HYDRO Brasil 
contribui desta forma para que o seu 

Sistema de controle da casa de força

▲ Vertedouros da UHE Santo Antônio

▲ Painéis elétricos e cubículos

▼ Construção da UHE Santo Antônio

mos 28 unidades para serem validadas 
pelo cliente, e o projeto ainda está longe 
do fi nal, mas através das soluções de-
senvolvidas pela equipe de automação e 
com o auxílio da tecnologia presente na 
plataforma 1703 ACP, essa tarefa tem 
tudo para ser outro caso de sucesso 
dentro do grupo. O início dos testes em 
campo foi em setembro de 2011. O gru-
po de automação da ANDRITZ HYDRO 
Brasil se orgulha de fazer parte de forma 
ativa e diferenciada de um dos maiores 
projetos de controle ocorrendo no Brasil 
nos dias de hoje.

Tiago Ferreira
Tel.: +55 (11) 4133 1221
tiago.ferreira@andritz.com
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E.ON 
Estação de Controle 
Central

▲ Projeto geral da Estação de Controle Central

A E.ON cria a maior Estação de Controle Central do mundo utilizando 
o sistema SCALA 250 da ANDRITZ HYDRO Automação.

26 AutomaçãoHYDRONEWS

AE.ON Wasserkra f t  GmbH 
(EWK) opera mais de 100 
Usinas Hidrelétricas, inúme-

ras Usinas Hidrelétricas Reversíveis 
e eclusas na Alemanha. As Usinas 
Hidrelétricas localizadas nos Rios 
Danúbio, Edersee, Isar Lech e Main, 
são monitoradas e controladas re-
motamente por diversas Estações 
de Controle Regionais.

O projeto da E.ON consiste em unifi car 
as tarefas de controle e operação de 

suas hidrelétricas que são efetuadas por 
diversas Estações de Controle Regio-
nais, numa única “Estação de Controle 
Central”, localizada na cidade de Lands-
hut, na Alemanha. O maior desafi o para 

os engenheiros envolvidos neste projeto 
é a unificação de todos os dados de 
controle e operação num único sistema 
de controle centralizado, capaz de ge-
renciar várias hidrelétricas e os periféri-
cos que operam de modo diferente en-
tre si, garantindo assim uma operação 
contínua e segura de todas as unida-
des. Para que unidades de geração 
operem de forma segura e contínua é 
importante que a equipe possa analisar 
os dados recolhidos na nova Estação 
de Controle Central, independente da 
natureza do problema ocorrido, poden-
do assim interagir de forma rápida e fá-
cil com o suporte do sistema de contro-
le, e tomar a decisão correta para a 
solução do problema.

A solução encontrada para este projeto 
complexo foi a instalação de um conjun-
to de monitores na Estação de Controle 
Central, formando assim uma enorme 
tela que mostra através de símbolos e 
de forma compacta e objetiva as hidre-
létricas, os rios, os reservatórios e as 
eclusas, diferenciando inclusive as uni-
dades geradoras que possuem as mes-
mas características de geração. Um 
detalhe importante que caracterizou o 
sucesso deste projeto foi a estandardi-
zação dos dados apresentados nas 
telas (turbinas, coluna d’água, vazão, 
vertedouros, eclusas etc.), utilizando 

símbolos, cores e tons, apresentando 
assim o mesmo signifi cado para o con-
junto identifi cado na tela. Graças à óti-
ma visualização e à clara interpretação 
dos dados apresentados na grande tela, 
tornou-se desnecessário a inclusão de 
blocos de textos explicativos. A visuali-
zação dos dados está sendo feita atra-
vés de 12 monitores, possuindo cada 
um a resolução de 1.920 x 1.200 pixels. 
Dois destes monitores são utilizados 
para tarefas administrativas; os dez mo-
nitores restantes foram posicionados 
em duas fi leiras sobrepostas, formando 
assim uma enorme tela com resolução 
fi nal de 9.600 x 2.400 pixels. A visuali-
zação de cada pixel na tela representa a 
distância equivalente a 100 metros no 
rio, e o posicionamento de uma hidrelé-
trica na tela representa a sua posição 
exata no rio, permitindo assim que a 
equipe de controle tenha uma visualiza-
ção completa de todas as hidrelétricas, 
eclusas, rios, reservatórios etc. A Esta-
ção de Controle Central de Landshut 
está equipada com seis estações de 
trabalho. Cada estação possui três mo-
nitores que são utilizados para a visuali-
zação da operação remota das unida-
des. Aqui também a visualização das 
informações nos monitores dos compu-
tadores serão estandardizadas de forma 
objetiva e detalhada, para que haja uma 
rápida interpretação da malha de infor-
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Sistema de excitação para oito Unidades 
de Geração da Usina Hidrelétrica Kachlet, 
na cidade de Passau, Alemanha

THYNE1

Em julho de 2011, a ANDRITZ 
HYDRO Automação forneceu e 
instalou o moderno e compac-

to sistema de excitação THYNE1 
para a atualização do regulador de 
tensão das oito unidades geradoras 
da Usina Hidrelétrica Kachlet, de 
propr iedade da empresa E .ON 
Energie AG.

Em 1921, decidiu-se que o pequeno 
trecho não navegável do Rio Danúbio, 
ao lado da cidade de Passau, deveria 
finalmente tornar-se navegável. Pelo 
fato deste trecho do rio possuir um leito 
rochoso, a escavação e a reconstrução 
completa do rio naquele trecho e na-
quele momento seria extremamente 
complexa e onerosa. Optou-se então 
pela implantação de uma barragem 
com eclusa, além de uma Usina Hidre-
létrica com capacidade total instalada 
de 42 MW. Com o lucro gerado pela 
hidrelétrica, após instalação, foi possí-
vel abater rapidamente o total do fi nan-
ciamento utilizado para a execução do 
projeto. Devido à enorme necessidade 
de reabilitar os atuais reguladores de 
tensão das unidades geradoras agora 
em 2011, foi instalado o avançado sis-
tema de excitação compacto THYNE1, 
que permite o controle preciso da po-
tência reativa de cada unidade gerado-
ra, além de tornar sua operação mais 
efi ciente independente das condições 
operacionais da rede elétrica. Cada uni-
dade geradora está equipada com um 
gerador síncrono e uma unidade de ex-

▼ Vista da sala de máquinas da UHE Kachlet

mações que está em sua fase de fi nali-
zação. Após a substituição completa 
dos sistemas de controle das hidrelétri-
cas, será feita a implementação dos 
sistemas coletores de dados (sistema 
antigo / sistema novo), gerenciados por 
um “gateway” (dispositivo que interco-
necta redes com protocolos de comuni-
cação diferentes e incompatíveis). O 
objetivo do “gateway” é agrupar os no-
vos sinais distintos provenientes das hi-
drelétricas, convertendo também os va-
lores obtidos e transferindo estes dados 
para o computador principal (servidor) 
da Estação de Controle Central, para 
que os dados coletados sejam visualiza-
dos e interpretados nas estações de 
trabalho (computadores conectados ao 
servidor). Os protocolos padrão IEC 
60870-5-101 e 104 serão utilizados na 
transmissão remota dos dados, oriun-
dos das hidrelétricas e destinados à 
Estação de Controle Central. A primeira 
fase do projeto consistiu na conexão da 
Estação de Controle Central de Lands-
hut com as hidrelétricas e periféricos 
localizadas nos Rios Isar e Danúbio. 
Alguns Centros de Controle Regionais 
já estavam equipados com o sistema 
250 SCALA, e t iveram apenas de 
ser reprogramados e adaptados em 
função das novas diretrizes conforme 
o projeto. 

O eficiente sistema de controle 250 
SCALA é caracterizado por sua comple-
ta funcionalidade e sua alta performance 

de processamento de dados. Com a 
fi nalização deste ambicioso projeto, a 
moderna Estação de Controle Central 
de Landshut poderá gerenciar e operar 
todas as unidades geradoras e periféri-
cos agregadas a este sistema, com a 
maior segurança e confi abilidade.

Clemens Mann
Tel.: +43 (1) 81195 6884
clemens.mann@andritz.com

▲ Projeto da Estação de Controle Central

citação tipo DC. Para um processo rá-
pido e efi ciente de partida das unidades 
geradoras, o banco de baterias estacio-
nárias foi ampliado. Por ser extensa e 
transitória a constante de tempo no cir-
cuito de excitação de cada unidade 
geradora com o sistema THYNE1, au-
mentou-se a desmagnet ização em 
campo ,  com o 
objetivo de acele-
rar o processo de 
controle do siste-
ma. A comunica-
ção de controle é 
efetuada através 
de uma interface 
de  ba r ramento 
de acordo com 
a  n o r m a  I E C 
61870-5-104. Devido à operação sim-
ples e intuitiva do sistema THYNE1, os 
equipamentos da UHE de Kachlet pu-
deram ser colocados em operação por 
funcionários de uma empresa parceira.

Wolfgang Spanny
Tel.: +43 (1) 81195 6919
wolfgang.spanny@andritz.com
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Nova Caledônia 
Neaoua

No fi nal de 2010, a ANDRITZ 
HYDRO foi contratada pela empre-
sa Enercal (na Nova Caledônia), 
para a revisão das duas turbinas 
tipo Pelton, suas válvulas esféricas 
e seus geradores. Durante a exe-
cução deste projeto a empresa 
Enercal passou novamente um 
novo contrato, com o objetivo de 
substituir os dois reguladores de 
velocidade e os sistemas de con-
trole de tensão, além dos seviços 
de instalação e o comissionamen-
to. 
A PCH Neaoua foi instalada em 1980 e 
está localizada a 250 km de Nouméa, a 

DADOS TÉCNICOS

Potência: 3,6 MW

Queda líquida: 421,3 m

Velocidade: 750 rpm

capital da Nova Caledônia. Os compo-
nentes eletromecânicos foram forneci-
dos pela empresa Ateliers de Construc-
tions Mécaniques de Vevey, que hoje faz 
parte da ANDRITZ HYDRO. O contrato 
passado à ANDRITZ HYDRO entrou em 
vigor no início de janeiro de 2011, na 
mesma data em que foi iniciada a enge-
nharia detalhada dos componentes a 
serem substituídos. A desmontagem 
das unidades geradoras começou em 
agosto de 2011. Os reguladores de ve-
locidade modelo Mipreg 600c substitui-
rão os antigos ACMV 200. Os regulado-
res de tensão e os reguladores de 
velocidade serão instalados nos painéis 
e cubículos originais. O comissonamen-
to das duas unidades geradoras está 
previsto para novembro de 2011.

Serge Ferraresi
Tel.: +41 (21) 925 7776
serge.ferraresi@andritz.com

HYDRONEWS

DADOS TÉCNICOS

Potência: 2 x 5 MW

Queda líquida: 118,5 m

Velocidade: 750 rpm

Diâmetro do rotor: 880 mm

Guiné 
Grandes Chutes

A ANDRITZ HYDRO vai fornecer 
um novo rotor Francis e os parafu-
sos de ligação dos fl anges para a 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) 
Grandes Chutes, de propriedade 
da Electricité de Guinée (EDG). 
Até hoje só ocorreu uma única moder-
nização importante nesta PCH, que 
foi a substituição do regulador de 
velocidade da turbina realizada pela 
ANDRITZ HYDRO. O novo rotor 
Francis será brevemente fornecido 
para substituir o rotor original que está 
operando com defeito. O novo rotor 
Francis é proveniente de um bloco 
forjado que foi completamente fi nali-
zado pelo processo mecânico de 
usinagem. Este método é similar ao 
utilizado para a fabricação de rotores 
Pelton pela ANDRITZ HYDRO. O rotor 
Francis foi projetado sem o labirinto 
inferior, e será adaptado na unidade 
geradora através da utilização de alta 
tecnologia empregada nesta tarefa 
pelos especial istas da ANDRITZ 
HYDRO.

Esta substituição irá aumentar sua 
potência graças ao seu novo e moder-
no perfi l hidráulico, maximizando as-
sim os limites operacionais da unidade 
geradora.

Carlos Contreras
Tel.: +41 (21) 925 7721
carlos.contreras@andritz.com

Após longas rodadas de negocia-
ção, o cliente Electra Massa da 
empresa HYDRO Explo i tat ion 
contratou a ANDRITZ HYDRO no 
inicío de 2011, para o fornecimento 
de dois rotores Pelton destinados 
à Usina Hidrelétrica (UHE) Bitsch. 
Um rotor Pelton será fabricado pela 
ANDRITZ HYDRO utilizando a tecnolo-
gia de fabricação MicroGussTM, e o ou-
tro será confeccionado utilizando a tec-
nologia de fabricação HIWELDTM. No 

Suíça
Bitsch

DADOS TÉCNICOS

Potência: 2 x 146 MW

Queda líquida: 733 m

Velocidade: 375 rpm

Diâmetro do rotor: 2.820 mm

Alexandre Fournier
Tel.: +41 (41) 329 53 45
alexandre.fournier@andritz.com

fi nal, ambos receberão a camada prote-
tora SXHTM7X. Ambos os rotores serão 
construídos na fábrica da ANDRITZ 
HYDRO localizada em Kriens, na Suíça. 
Os rotores serão entregues ao cliente 
num período de apenas 14 meses.
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A  E D F  d a  F r a n ç a  p re m i o u  a 
ANDRITZ HYDRO com o contrato 
para a reabilitação de três sistemas 
de excitação das PCHs Auzat e 
Soulcem, nos Perineus Franceses.
Em La Coche, no ano de 2009, foi con-
cluído um projeto considerado tecnica-
mente complexo envolvendo o sistema 
de excitação com retificador estático 
mais o sistema back-to-back. Após 
este projeto bem sucedido, a EDF con-
tratou novamente a ANDRITZ HYDRO 
para a recuperação completa dos 
sistemas de excitação das PCHs Auzat 
e Soulcem, ambas localizadas no sul 
da França. No contrato passado à 
ANDRITZ HYDRO está previsto: o proje-
to, fabricação, transporte e comissiona-
mento de três sistemas de excitação 
(baseados na technologia THYNE4) 
destinados às unidades geradoras tipo 
Francis. Este projeto será uma impor-

tante referência para a ANDRITZ 
HYDRO, por ser considerado como 
projeto-piloto da EDF, que possui um 
extenso programa de reabilitação de 
vários sistemas similares para os próxi-
mos 10 anos.

Quentin Seringe
Tel.: +41 (21) 925 7723
quentin.seringe@andritz.com

DADOS TÉCNICOS

Potência: 3 x 26 MW

Tensão: 5,65 kV

Velocidade: 1.000 rpm

França 
Auzat / Soulcem 

bém os novos limites operacionais das 
unidades geradoras. Como todas estas 
unidades são usadas como geradores 
da base do sistema de distribuição elé-
trica local, será possível então desativar 
apenas uma unidade por vez, a fi m de 
realizar os serviços de modernização e 
instalação dos novos componentes. A 
modernização ocorrerá entre 2013 a 
2015. Todos os rotores Francis serão fa-
bricados através de um disco forjado e 
usinados mecanicamente até a obten-
ção de um perfi l hidráulico ideal. 

Carlos Contreras
Tel.: +41 (21) 925 7721
carlos.contreras@andritz.com

A ANDRITZ HYDRO Automação foi 
contratada pela empresa Obwal-
den em abril de 2011 para a moder-
nização do sistema de controle de 
três unidades geradoras e siste-
mas periféricos da PCH Unteraa. 
Como parte do contrato negociado 
está prevista a modernização e a 
substituição dos sistemas de con-
trole das três unidades geradoras da 
PCH Unteraa, pelo moderno sistema 
250 SCALA. A PCH será controlada 
e monitorada remotamente. Os peri-
féricos (reservatório Kleine Melchaa, 
reservatório Grosse Melchaa, novo 
reservatório Marchgraben, as válvu-
las borboletas e as comportas em 
Lungerersee) serão integrados via fi-
bra óptica ao sistema de controle na 
central.

A sequência de partida e parada dos 
sistemas de controle, assim como 
os sistemas de controle das turbinas 
serão efetuadas pelo moderno sis-
tema TM1703 da ANDRITZ HYDRO. 
O sistema DRS Compact será insta-
lado para a proteção elétrica dos 
geradores e transformadores. No 
contrato de fornecimento passado à 
ANDRITZ HYDRO está previsto: o 
projeto, contrução dos cubículos, 
transporte, instalação e comissiona-
mento.

Urs Küng
Tel.: +41 (41) 329 5613
urs.kueng@andritz.com

DADOS TÉCNICOS

Potência: 12 MW / 16 MVA

Velocidade: 500 rpm

Diâmetro do rotor: 1.198 mm 

Suíça
Giswil / Unteraa

A ANDRITZ HYDRO foi contratada 
pela EDF (Electricité de France) para 
o fornecimento de rotores Francis. A 
substituição dos rotores será efetu-
ada com o objetivo de aumentar a 
efi ciência dos mesmos por intermé-
dio de um novo perfi l hidráulico 
resistente aos efeitos de cavitação 
inclusive.
A UHE Bois de Cure foi instalada no iní-
cio de 1930, localizada em Yvonne, na 
região de Bourgogne na França. A subs-
tituição dos rotores aumentará a efi ciên-
cia e reduzirá a erosão proveniente dos 
efeitos da cavitação, aumentando tam-

França 
Bois de Cure

29Notícias de destaque HYDRONEWS
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DADOS TÉCNICOS

Potência: 2 x 17.700 kW / 19.300 kVA

Queda líquida: 726 m

Velocidade: 720 rpm

Diâmetro do rotor: 1.500 mm

É esperado que após a instalação da 
PCH Long Lake a qualidade da água 
nos Rios Cascade e Salmon melhora-
rão durante alguns meses críticos, e 
particularmente durante o inverno, de-
vido à maior vazão que diluirá os resí-
duos provenientes das minerações 
efetuadas naquela região no passado. 
A ANDRITZ HYDRO fornecerá para 
este projeto as duas turbinas tipo 
Pelton de jatos duplos, bifurcador, 
tubos de conexão, geradores, auxilia-
res, sistema de controle e automação, 
além dos zserviços de montagem e 
comissionamento. O comissionamento 
das unidades está previsto para de-
zembro de 2012.

Michele Stocco
Tel.: +1 (514) 428 6854
michele.stocco@andritz.com

Em junho de 2011, a ANDRITZ 
HYDRO foi premiada pela empresa 
Long Lake Hydro Inc. para o forne-
cimento dos equipamentos eletro-
mecânicos para a PCH Long Lake. 
A PCH Long Lake está localizada no 
Rio Cascade, perto da fronteira da 
Colúmbia Britânica, no Alasca. A PCH 
se benefi ciará da água do reservatório 
Long Lake, produzindo anualmente 
130 GWh de energia para a empresa 
BC Hydro. As unidades geradoras 
serão conectadas ao reservatório 
por intermédio de uma tubulação 
forçada de 7,2 km de comprimento. 

DADOS TÉCNICOS

Potência: 2 x 8.979 kW

Queda líquida: 245 m

Velocidade: 500 rpm

Diâmetro do rotor: 1.180 mm

A ANDRITZ HYDRO foi contratada 
pela Özenir Elektrik para o projeto, 
fabricação, testes, fornecimento, 
transporte, instalação e comissio-
namento dos equipamentos ele-
tromecânicos para a PCH Kirik 
Dag. Na relação consta: duas tur-
binas verticais tipo Pelton de múl-
tiplos jatos, duas válvulas esféri-
cas, dois geradores síncronos e 
todos os auxiliares elétricos. 
O consórcio sob a liderança da 
ANDRITZ HYDRO (da França) foi 
premiado com um contrato, mesmo 
concorrendo contra empresas de 
peso no setor de hidrogeração e re-
nomadas internacionalmente, em 
abril de 2011. A PCH Kirik Dag será 
instalada próxima da cidade de 
Hakkari, na parte sudeste da Tur-
quia. A sede da ANDRITZ HYDRO na 
França será responsável pelo forne-
cimento das turbinas hidráulicas e 
componentes relacionados; a sede 
na Espanha fornecerá os geradores 
e os auxiliares elétricos, e a ANDRITZ 
HYDRO Ltd. Şti. na Turquia será res-
ponsável pelos serviços de monta-
gem em campo. O comissionamento 
das unidades geradoras ocorrerão 
no verão de 2012.

Alp Töreli
Tel.: +90 (312) 4088020
alp.toereli@andritz.com

DADOS TÉCNICOS

Potência: 3 x 8.400 kW

Queda líquida: 21,37 m 

Velocidade: 240 rpm

Diâmetro do rotor: 2.600 mm

EUA
Lake Livingston 

Em 28 de abril de 2011, a empresa 
ETEC (East Texas Electric Coopera-
tive) premiou a ANDRITZ HYDRO 
com o contrato para o fornecimento 
de unidades geradoras destinadas à 
nova PCH que será instalada na 
barragem de Lake Livingston, no 
Rio Trinity, no Texas. 
A ETEC projetou a nova central que 
será equipada com três turbinas tipo 
Kaplan de eixo vertical. Está prevista 
uma produção de energia elétrica anual 
de aproximadamente 132,1 GWh, pro-
veniente dos 172,4 m³/s de água que 
escoam no Rio Trinity. A ANDRITZ 
HYDRO fornecerá as três turbinas 
tipo Kaplan, a Indar fornecerá os três 
geradores de 9,85 MVA / 13,8 kV e a 
TEWAC, parceira do consórcio, será 
responsável pelos três reguladores hi-
dráulicos de velocidade. A turbina será 
fornecida com caixa semi espiral em 
concreto devido ao maior custo benefí-

Turquia 
Kirik Dag

cio. É de responsabilidade da ANDRITZ 
HYDRO o projeto do perfi l hidrodinâmi-
co da turbina. A ANDRITZ HYDRO e a 
Indar serão responsáveis pela super-
visão da execução e montagem dos 
equipamentos fornecidos e também 
pelo comissionamento. Os primeiros 
testes operacionais nas unidades 
geradoras começarão em 2014.

Louis G. Morin
Tel.: +1 (514) 214 7541
louis.morin@andritz.com

Canadá
Long Lake

HYDRONEWS
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DADOS TÉCNICOS

Potência: 5.640 kW

Queda líquida: 5,86 m

Velocidade: 136,4 rpm

Diâmetro do rotor: 3.650 mm

A PCH Gars no Rio Inn foi instala-
da entre os anos de 1935 e 1938 
com o objetivo principal de gerar 
energia elétrica, ao mesmo tempo 
contribuindo para que a bacia do 
rio não sofra os efeitos de erosão. 
Atualmente, cinco turbinas tipo Kaplan 
estão gerando energia proveniente do 
volume d’água de 420 m³/s. A empre-
sa Verbund Innkraftwerke Ldt. vai am-
pliar esta central para aumentar a ge-
ração anual de energia. A energia 
gerada, proveniente dos 100 m³/s 
d’água adicional, aumentará a produ-
ção anual da central para 13,7 GWh, 
correspondendo ao fornecimento de 
energia ecologicamente correta para 
mais de 3.400 habitantes. A ANDRITZ 
HYDRO foi contratada para o forneci-
mento de uma turbina compacta 
tipo Bulbo com um gerador de acopla-
mento direto (6,3 kV), além de todos 
os sistemas de controle e equipa-
mentos elétricos. O projeto foi ini-
ciado no dia 25 de maio de 2011, e 
o comissionamento da unidade está 
previsto para o final de 2012. Este 
projeto de ampliação da PCH Gars 
representa a terceira ampl iação 
efetuada pela ANDRITZ HYDRO no 
Rio Inn.

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

caixa semi espiral em concreto, minimi-
zando assim os trabalhos em concreto. 
Os tubos de sucção serão completa-
mente modifi cados devido a um nível 
mais baixo da coluna d’água a jusante. 
Estas modifi cações fazem parte do pro-
jeto de revitalização do Rio Vltava, que 
possibilitarão inclusive a navegação tu-
rística neste rio num futuro próximo. 
Este ajuste hidrológico aumentará a 
queda liquida original da central, o que 
permite oferecer ao cliente uma unidade 
de maior potência. A conclusão deste 
projeto está prevista para o final de 
2011.

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

DADOS TÉCNICOS

Potência: 3 x 22,4 MW

Queda líquida:121,8 m 

Velocidade: 514 rpm

Diâmetro do rotor: 1.450 mm

Panamá 
El Alto

Participantes do projeto:

Proprietário: Hydro Caisán, S. A. 
Cliente: Hidráulica El Alto, S.A./ UTE 
Plaza Caisán
Túnel: SELI
Tubulação Forçada: IIA-Honduras
Barragem e PCH: Cobra Infraestru-
turas Hidráulicas
Auxiliares elétricos e subestação: 
Cobra Instalações e Serviços
Linhas de transmissão: Codepa
Turbinas, geradores e válvulas 
borboleta: ANDRITZ HYDRO

Aurelio Mayo
Tel.: +34 (914) 251042
aurelio.mayo@andritz.com

A PCH El Alto está localizada no 
oeste da província de Chiriqui, 
perto da fronteira com a Costa 
Rica.
O projeto será constituído de uma 
barragem de concreto por gravidade, 
um túnel de 3,4 km de comprimento 
e 5,5 m de diâmetro, uma tubulação 
forçada e a Pequena Central Hidre -
létrica no lado esquerdo do Rio 
Chiriqui Viejo. A ANDRITZ HYDRO na 
Espanha será responsável pelo 
projeto, fabricação, instalação e comis-
sionamento das três turbinas tipo 
Francis, dos geradores e das válvulas 
borboleta. O contrato de fornecimento 
foi assinado em fevereiro de 2011. Está 
previsto que as unidades de geração 
operem comercialmente em novembro 
de 2012.

Alemanha
Gars

DADOS TÉCNICOS

Potência: 3 x 440 kW

Queda líquida: 5 m 

Velocidade: 230,7 rpm

Diâmetro do rotor: 1.450 mm

A PCH Ceské Budejovice está loca-
lizada na região central da Boêmia 
do Sul, no Rio Vltava, na cidade 
Budejovice. 
Após 80 anos em operação, as antigas 
unidades de geração serão fi nalmente 
substituídas por três modernas turbinas 
tipo Kaplan (vazão turbinada de 10 m³/s 
cada). No final de 2010, a empresa 
Aqua Energie s.r.o contratou a ANDRITZ 
HYDRO em Ravensburg para o forneci-
mento de três turbinas tipo Kaplan, re-
guladores hidráulicos de velocidade, 
serviços de supervisão em campo, trei-
namento e comissionamento das unida-
des geradoras. Os geradores de baixa 
tensão (400 V), todo o sistema de auto-
mação e alguns auxiliares elétricos da 
central foram encomendados separa-
damente pelo cliente. As novas turbinas 
substituirão as atuais que possuem 
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32 Notícias de destaque

DADOS TÉCNICOS

Potência: 8.580 kW / 10.000 kVA

Tensão: 6,3 kV

Queda líquida: 964,6 m

Velocidade: 1.000 rpm

Diâmetro do rotor: 1.260 mm

lago Zi e uma tubulação forçada de 5,1 
km de comprimento (DN700) a ser co-
nectada nas unidades geradoras. 
Em maio de 2011, a empresa Teodori 
sh.p.k. contratou o consórcio formado 
pela ANDRITZ HYDRO e pela Indar 
Electric para o fornecimento de duas 
turbinas tipo Pelton de duplo jatos, gera-
dores refrigerados a água, válvulas 
esféricas (DN400 / PN120), regulador 
hidráulico de velocidade, sistema de re-
frigeração a água, peças sobressalen-
tes, além dos serviços de instalação 
e comissionamento. Os primeiros testes 
operacionais nas unidades ocorrerão no 
fi nal de 2012.

Edwin Walch
Tel.: +43 (732) 6986 3473
edwin.walch@andritz.com

A PCH Ternoves está localizada 
perto da aldeia de Bulqizë, a apro-
ximadamente 70 km a nordeste da 
capital da Albânia, Tirana. A PCH 
vai tirar proveito das barragens e 
dos lagos Zi e Sopove. O volume 
de água no lago Zi será ampliado 
por intermédio de novos canais e 
túneis.
O aumento da capacidade de arma-
zenamento no lago Zi junto com o lago 
Sopove permitirá um ótimo gerencia-
mento, além da maximização da ge-
ração de energia pelas unidades gera-
doras. Para o projeto estão relacionados 
um sistema de adução localizado no 

Albânia
Ternoves

DADOS TÉCNICOS

Potência: 1.246 kW

Queda líquida: 167 m 

Velocidade: 600 rpm

Diâmetro do rotor: 860 mm

Suíça 
Hofen

“O melhoramento da qualidade da 
água do Rio Steinach” é o mote 
deste importante projeto. Por este 
mot ivo ,  no  in íc io  de  2011  a 
ANDRITZ HYDRO foi subcontrata-
da pela cidade de St. Gallen na 
Suíça, para o fornecimento e o co-
missionamento de uma turbina 
tipo Pelton.
O objetivo principal do projeto desen-
volvido pela cidade de St. Gallen é a 
ampliação da estação de tratamento 
de esgoto STP Hone que opera desde 
1918, e ao mesmo tempo gerar ener-
gia por intermédio de uma nova hidre-
létrica instalada no sistema. Desta for-
ma, fi cou estabelecido após diversos 
estudos que a nova unidade geradora 
será instalada diretamente na parte fi -
nal da nova tubulação de coleta de es-
goto, na comunidade de Steinach, no 
lago de Constança. Será fornecida 
uma turbina tipo Pelton de eixo hori-
zontal de três jatos, bifurcador, gera-
dor, equipamentos auxiliares e o regu-
lador de velocidade eletrônico SICAM 
TM1703 ACP. Pelo fato da turbina 
operar uma vazão sanitária, os princi-
pais componentes serão fabricados 
em aço inoxidável duplex. A junta de 

vedação do eixo 
da turbina será 
projetada de for-
ma especial, com 
o intuito de evitar 
que os vapores 
provenientes do 
canal de descar-
ga entrem na sala 
de máquinas. O 

comissionamento da unidade gerado-
ra está previsto para a primavera de 
2013.

Marco Baumann
Tel.: +41 (71) 929 3645
marco.baumann@andritz.com

DADOS TÉCNICOS

Potência: 6 x 5.755 kW

Queda líquida: 119,5 m 

Velocidade: 600 rpm

Diâmetro do rotor: 925 mm

Azerbaijão
Shamkirchay

A execução e fi nalização com su-
cesso do projeto da PCH Vayxir 
pela ANDRITZ HYDRO em 2005, 
foi motivo do contrato passado 
pela empresa turca Cengiz Inşaat 
Sanayi ve Ticaret A. Ş  ., para a 
execução do pro jeto  da  PCH 
S h a m k i r c h a y,  l o c a l i z a d a  n o 
Azerbaijão.
A PCH Shamkirchay está localizada 
no afluente do Rio Kura, no norde
ste da República do Azerbaijão. O 
projeto será constituído de um túnel 
de distribuição de 855 m de compri-
mento, um reservatório, canais de 

irrigação e a própria central que terá 
uma potênc ia  to ta l  ins ta lada de 
34 MW. A construção do túnel de 
distribuição já foi finalizada. No con-
trato passado está previsto o forneci-
mento de seis turbinas tipo Francis, 
geradores síncronos e diversos auxi-
liares. O comissionamento das unida-
des geradoras da PCH Shamkirchay 
está previsto para acontecer entre 
agosto e setembro de 2012. Graças 
aos nossos parceiros, a Indar Electric 
na Espanha, e a ANRITZ HYDRO Ltd. 
Ştina Turquia, este projeto de hidro-
geração tornou-se o pr imeiro no 
Azerbaijão.

Dominique Leleux
Tel.: +33 (475) 230508
dominique.leleux@andritz.com
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Em 2011, a ANDRITZ HYDRO 
BRASIL e a ANDRITZ HYDRO 
INEPAR DO BRASIL mais uma 

vez estiveram presentes, como pa-
trocinadores, em importantes even-
tos e congressos na área de hidroge-
ração no Brasil, promovendo seus 
produtos, serviços e tecnologias por 
intermédio de palestras, trabalhos e 
estandes nas áreas de exposições 
técnicas. 

O Hydro Power Summit Latin America 
aconteceu em maio, em São Paulo, e 
apresentou temas de muita relevância 
para os mercados da América Latina, 
onde executivos da ANDRITZ Áustria e 
Brasil representaram nossa empresa. 
Em agosto aconteceu o IX SIMPASE – 
Simpósio de Automação de Sistemas 
Elétricos, em Curitiba, no Estado do Pa-
raná. Este simpósio conta com 18 anos 
de tradição e promoveu a troca de infor-
mações e experiências entre especialis-
tas do setor. Esta edição foi promovida 
pelo Cigré-Brasil, com realização da 
Copel. Um dos maiores eventos interna-
cionais em geração de energia hídrica, o 
Hydro Vision Brasil, teve sua edição 
2011 em setembro, no Rio de Janeiro. 
Este evento foi projetado para pessoas 
que trabalham no setor privado, empre-
sas públicas inseridas no segmento, 
bem como técnicos na fabricação de 
equipamentos e áreas de consultoria. O 

evento contou ainda com um conteúdo 
muito relevante para as operações do 
dia-a-dia da indústria hidrelétrica, com 
foco em soluções e abordagens práticas 
para questões pontuais e desafi os. A in-
tegração de especialistas e executivos 
representando a ANDRITZ da Áustria e 
Brasil marcou o diferencial desta edição. 
Finalizando o circuito de eventos em 
2011, o XXI SNPTEE (Seminário Nacio-
nal de Produção e Transmissão de Ener-
gia Elétrica), este ano coordenado pela 
Eletrosul, é um evento que teve sua pri-
meira edição em 1971 e hoje é conheci-
do como o maior seminário nacional nas 
áreas mencionadas em seu próprio 
nome. Realizado bi-anualmente, aconte-
ceu em outubro, na cidade de Florianó-
polis, Estado de Santa Catarina e, além 
de exposição técnica, promoveu o inter-
câmbio de informações, experiências e 
novidades no setor energético. Uma ex-
celente estratégia de marketing e comu-
nicação, onde as empresas ANDRITZ 
HYDRO puderam mostrar ao público 
participante um pouco mais de sua tec-
nologia, que está presente em gigantes-
cos empreendimentos no Brasil como as 
Usinas Hidrelétrica Santo Antônio com 
3.450 MW, Jirau com 3.750 MW e Belo 
Monte com 11.230 MW.

Paula Colucci
Tel.: +55 (11) 4133 1260
paula.colucci@andritz.com

Evento no Brasil

DADOS TÉCNICOS

Potência: 2 x 1.430 kW

Queda líquida: 4,46 m 

Velocidade: 176,5 rpm

Diâmetro do rotor: 2.600 mm

Áustria
Niklasdorf

A empresa NEL Ltd. (Niklasdorf 
Energie e Liegenschaftsverwal-
tung) opera a antiga PCH Niklas-
dorf que está equipada com uma 
turbina tipo Axial da ANDRITZ 
HYDRO instalada em 1991, e três 
turbinas tipo Francis instaladas há 
mais de 100 anos que já estão em 
fase fi nal de operação.
A PCH Niklasdorf está localizada no 
Rio Mur, a jusante da PCH Leoben no 
estado da Styria, na Áustria. No últi-
mo ano, a NEL decidiu aumentar o 
potencial de geração desta central 
através da instalação de duas novas 
unidades de geração (fi o d’água) nas 
estruturas dos vertedouros a jusante, 
beneficiando-se da existente vazão 
de 70 m³/s de água. As novas turbi-
nas a serem instaladas nos vertedou-
ros junto com a existente turbina tipo 
Bulbo (1x15 m³/s) localizada nas 
proximidades, aumentará a produção 
anual de energia elétrica de 10 para 
20 GWh. A NEL contratou a ANDRITZ 
HYDRO em maio de 2011 para o for-
necimento de duas turbinas compac-
tas tipo Bulbo, os geradores (6,3 kV), 
reguladores de velocidade digital, o 
sistema de drenagem e os serviços 
de instalação e comissionamento. 
As unidades geradoras entrarão em 
operação comercial em janeiro de 
2013.

Edwin Walch 
Tel.: +43 (732) 6986 3473
edwin.walch@andritz.com
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Russia Power

Hydro Automation Day

O“Hydro Automation Day” faz 
parte do calendário de even-
tos da ANDRITZ HYDRO e é 

destinado aos nossos clientes já há 
muitos anos. Conforme a tradição, 
este evento ocorreu no Palácio de 
Ferstel, novamente apresentando 
uma belíssima festa de gala. Os 

Tecnologia moderna com arquitetura elegante

Um importante passo na área de 
hidrogeração na Rússia

equipamentos de última geração 
utilizados nas apresentações foram 
posicionados em harmonia com o 
estilo do palácio, criando um am-
biente agradável e comunicativo.

O grande sucesso deste evento pode 
ser atribuído ao número cada vez maior 
de participantes internacionais. Foram 
mais de trezentos convidados vindos 
de mais de vinte países, que aproveita-
ram a oportunidade para a troca de in-
formações e experiências relacionadas 
aos temas que foram apresentados na 
área de automação. Foi apresentada na 
ocasião uma simulação fl uido-dinâmica, 
utilizando modelagem tridimensional, 
despertando grande interesse dos par-
t ic ipantes. Após as apresentações 
diurnas, a produtora de fi lme Interspot 
de Viena, ofereceu um evento noturno, 
onde os convidados foram recebidos 
no saguão por um saxofonista. Poste-

AANDRITZ HYDRO participa da 
conferência anual “Russia 
Power” (O segundo ano do 

maior evento e congresso na área de 
hidrogeração na Rússia). Devido ao 
interesse crescente da Rússia na 
área de hidrogeração, o número de 
representantes, especialistas e pa-
trocinadores dobrou neste ano.

O público demonstrou um enorme inte-
resse no evento, aproveitando a opor-

tunidade para poder conhecer melhor 
os produtos, serviços e tecnologias da 
ANDRITZ HYDRO na área de hidrogera-
ção. As nossas palestras abordaram os 
temas referentes às modernizações e 
ao aumento da potência das grandes 
unidades geradoras tipo Kaplan, enfati-
zando também as últimas tecnologias 
aplicadas em Usinas Hidrelétricas Re-
versíveis, além das últimas soluções 
inovadoras destinadas às Pequenas 
Centrais Hidrelétricas. Estes assuntos 

despertaram um grande interesse e 
motivaram uma grande participação 
d o s  c o n v i d a d o s .  O  e s t a n d e  d a 
ANDRITZ HYDRO foi formado por fun-
cionários e especialistas de várias se-
des internacionais da empresa, o que 
assegurou novamente o sucesso da 
nossa presença.

Jens Päutz
Tel.: +43 (1) 89100 2675
jens.paeutz@andritz.com

riormente, foi oferecido um show no 
anfi teatro, que contou com a participa-
ção de artistas internacionais que reali-
zaram acrobacias util izando bolas e 
argolas de cristais.

Jens Päutz
Tel.: +43 (1) 89100 2675
jens.paeutz@andritz.com
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HYDRO 2011
17 a 19 de outubro de 2011
Praga, República Tcheca

HydroVision Russia e
Russia Power 2012
5 a 7 de março de 2012
Moscou, Rússia

ÁSIA 2012
26 a 27 de março de 2012
Chiang Mai, Tailândia

ICOLD 2011

Suíça. A ANDRITZ HYDRO participou 
deste congresso com seu próprio estan-
de, que foi muito visitado por clientes na-
cionais e internacionais, que buscavam 
obter as mais recentes informações do 
setor hidroenergético e também a troca 
de experiências.

Jens Päutz
Tel.: +43 (1) 89100 2675
jens.paeutz@andritz.com

ANDRITZ HYDRO participa ati-
vamente há muitos anos do 
congresso ICOLD (Internatio-

nal Committee on Large Dams), 
Comitê Internacional de Grandes 
Barragens. Neste ano, o evento ocor-
reu na cidade de Luzern, na Suíça. 

A cidade de Luzern é vizinha da cidade 
de Kriens, onde está localizada uma das 
quatro sedes da ANDRITZ HYDRO na 

Presença importante no Comitê Internacional 
de Grandes Barragens

logotipo da empresa em vários locais do 
evento, como: na entrada do edifício, no 
salão da recepção, nas salas de confe-
rência e no percurso da turnê de golfe. 
Várias apresentações foram realizadas 
pelos especialistas da ANDRITZ HYDRO 
durante o evento em seu estande, que 

O evento HydroVision 2011 foi 
realizado entre os dias 19 e 
22 de julho em Sacramento, 

na Califórnia, Estados Unidos.
Mais uma vez, o principal patrocinador 
desta  conferênc ia  fo i  a  ANDRITZ 
HYDRO, que providenciou a fi xação do 

foi um dos mais frequentados. O tema 
relacionado com as novas tecnologias 
usadas em Usinas Hidrelétricas Reversí-
veis e/ou de Armazenamento foi o que 
despertou maior interesse do público. 
Na quarta-feira, dia 20 de julho, a 
ANDRITZ HYDRO promoveu um evento 
noturno denominado “ANDRITZ HYDRO 
NIGHT”, que contou com um grande 
número  de  pa r t i c ipan tes  na  sa la 
“Tsakopoulos Library Gallery”. Num 
todo, a HydroVision 2011 provou ser 
mais uma vez um importante recurso 
para fortalecer nossa marca no mercado 
hidroenergético dos Estados Unidos, 
destacando nossa gama crescente de 
produtos e serviços.

Vanessa Ames
Tel.: +1 (704) 943 4343
vanessa.ames@andritz.com

Sacramento, Califórnia, EUA
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NEPTUN
É mais do que apenas uma solução de 

Automação em Hidrogeração.

NEPTUN é o primeiro sistema de con-

trole integrado de automação para hi-

drelétricas. Os principais destaques 

deste sistema são: o aumento anu-

al de geração, redução dos custos 

operacionais e dos investimentos, 

integração de novos serviços de TI 

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

ANDRITZ HYDRO GmbH
Penzinger Strasse 76, 1141 Viena, Áustria

Tel.: +43 (1) 89100, Fax: +43 (1) 8946046 

e uma grande simplificação em todo 

o sistema de automação. Conforme 

seu desejo, é possível integrar to-

dos os seus subsistemas.

Estamos sempre procurando a melhor 

solução – Da água até o fio elétrico. H
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