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ANDRITZ HYDRO
Modernização e renovação

O Grupo ANDRITZ é um líder global do mer-
cado de equipamentos eletromecânicos e 
serviços para as indústrias de energia hi-
drelétrica, de celulose e papel, metalúrgica, 
e outras (separação sólida/líquida, alimen-
tação e biocombustível). O Grupo tem sua 
sede em Graz, na Áustria e conta mundial-
mente com cerca de 17.000 funcionários. A 
ANDRITZ opera mundialmente mais de 180 
locais de produção, empresas de serviços 
e vendas.

Num mundo que procura reduzir a emissão 
de gases de efeito estufa e poluentes,
a ANDRITZ HYDRO apóia os empenhos 
ambientais de seus clientes providenciando 
tecnologias que maximizam a geração de 
energia hidroelétrica. 

A energia hidrelétrica é de longe o recurso 
de energia renovável mais importante. De 
acordo com a AIE (Agência Internacional 
de Energia) somente um terço do poten-
cial hidrelétrico tem sido desenvolvido. Um 
grande número de projetos hidrelétricos 
está sendo esperado para o futuro.

A divisão Serviços e Reabilitações da AN-
DRITZ HYDRO é especializada em otimização 
de operações existentes e manutenção de 
equipamentos hidrelétricos. A divisão apóia 
os clientes para alcançarem seus objetivos 
– maximização da produção de en-
ergia, aumento da competitividade e 
geração de valor sustentável.

A a todas as necessidades individuais dos 
clientes são proporcionadas soluções que 
cumprem os requisitos técnicos, econô-
micos e legais. A gama de produtos e serviços 
incluio atendimento em emergências, for-
necimento de componentes e peças de re-
posiçã pacotes de automação completos, 
serviços de instalação, consertos e modifi-
cações a curto prazo e revisões, análise da 
vida residual, avaliação de riscos, estudos 
de viabilidade, treinamento, reabilitação, 
modernização e upgrades.

Destaques
▪  Mais de 170 anos de experiência 

com design de turbinas, incluindo 
mais de 30 mil unidades com mais 
de 300 mil MW instalados

▪ Mais de 120 anos de experiência 
  com equipamentos elétricos
▪ Gama completa até 800 MW/uni-

dade Líder em serviços e reabilita-
ções

▪ Líder mundial para pequenas  
centrais hidrelétricas

Cerca de 50% das tecnologias primárias e secundárias instaladas em usinas hidroelétricas no 
mundo inteiro têm mais de 40 anos. Por isso, o mercado está sendo movido cada vez mais por 
modernização e upgrade de usinas hidroelétricas existentes.
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Nós desenvolvemos soluções para al-
cançar o maior benefício para o retorno 
de investimentos baseado no desenvol-
vimento do mercado energético, objetivos 
do cliente e condições das usinas. O serviço 
leva a uma rentabilidade e um valor mai-
ores através do melhoramento contínuo da 
gestão de recursos. A reabilitação leva a 
uma rentabilidade e valor maiores através 
de uma única intervenção estendendo a 
vida residual e/ou implementando tecnolo-
gia de ponta.

Serviço e Reabilitação
Serviço de ciclo de vida

Destaques
▪ Liderança tecnológica
▪ Orientação para o cliente
▪ Proximidade com nossos clientes
▪ Experiência de longo prazo
▪ Entendimento do processo 
 de geração de energia
▪ Gestão de projetos 

orientada em processos
▪ Fornecedores competentes 

de componentes principais
▪ Competência do sistema “water 
 to wire” disponível

A ANDRITZ HYDRO é uma provedora de serviços de ciclo de vida completo em energia hidoelétrica

Modernização Apoio 
especializado

Diagnóstico

InspeçãoConserto

Substituição

Modernização ou 
reabilitação

Serviço
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Produtos e serviços

Turbinas
▪ Turbinas Pelton
▪ Turbinas Francis
▪ Turbinas Kaplan
▪ Turbinas Bulb
▪ Turbinas pulsativas
▪ Bombas
▪ Revisão abrangente da turbina
▪ Modernização das próprias frotas, equi-

pamentos, assim como outros fabrican-
tes de equipamentos originais

▪ Implementação de novos requerimen-
tos de saúde/segurança/ambientais

Geradores
▪ Geradores síncronos de alta voltagem, 

tipos verticais ou horizontais de todas 
as velocidades

▪ Modernização/substituição de partes 
ativas como: 
▪ enrolamentos do estator (bobinas ou 

barras)
▪ pólos
▪ enrolamento dos pólos ou
▪ reisolamento enrolamento dos pólos
▪ novo núcleo do estator

▪ Modernização das próprias frotas, e-
quipamentos, assim como outros fab-
ricantes de equipamentos originais

▪ Implementação de novos requerimen-
tos de saúde/segurança/ambientais

Pesquisa e desenvolvimento
▪ Otimização do design hidráulico, 

mecânico e elétrico
▪ Simulação transitória do sistema hidráu-

lico e elétrico
▪ Equipamentos auxiliares
▪ Tecnologia de medição em campo e em 

laboratórios
▪ Medições digitais e análises de causas 

raízes
▪ Tecnologia de revestimento anti abrasão 

(coating)
▪ Métodos de simulação de ponta e pa-

cotes de software
▪ Centros de computação potentes 
▪ Instalações para teste de mancais
▪ Centro para testes de alta voltagem
▪ Laboratórios hidráulicos na Áustria, 

Brasil, Canadá, Finlândia e Suíça
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Automação
▪ Automação e controle
▪ Proteção mecânica 
▪ Proteção elétrica
▪ Sistema de excitação (estático/sem 
 escovas)
▪ Sistema SCADA
▪ Sistema online de monitoramento e 
 diagnóstico
▪ Gestão de usinas elétricas (incluindo 

módulos de terceiros)

Equipamento elétrico
▪ Soluções e serviços customizados para 

todos os sistemas elétricos na usina  
hidrelétrica

▪ Gama de produtos completa ─ estaçõ-
es de distribuição de voltagem baixa 
até voltagem alta, incluindo equipa-
mento auxiliar

Válvulas
Reabilitação de:
▪ Válvulas esféricas
▪ Válvulas borboleta 
▪ Válvulas de alívio
▪ Válvulas dispersoras

Condutos forçados e comportas
Reabilitação/modernização de:
▪ Todos os tipos de comportas incluindo 

o equipamento elétrico e hidráulico
▪ Grades
▪ Condutos forçados

Serviços
▪ Gestão de partes de reposição
▪ Inspeções
▪ Serviços de campo
▪ Reparos 
▪ Manutenção
▪ Avaliações da usina
▪ Suporte especializado 
▪ Estudos de viabilidade
▪ Avaliações de riscos
▪ Treinamentos
▪ Análise do ciclo de vida
▪ Análise de falhas e resolução de 
 problemas
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Preserve os seus recursos
Reabilitação, upgrade e modernização
Atualmente, a energia hidroelétrica hidrelétri-
ca representa  de 16% da demanda elétrica do 
mundo. A maioria dos cenários a médio 
prazo prevêem que a demanda de en-
ergia será coberta por uma combinação 
de vários recursos novos renováveis e 
fósseis. De acordo com as previsões at-
uais, a consciência sobre o aquecimento 
global levará ao crescimento contínuo da 
demanda de hidroeletricidade – compro-
vadamente a melhor e mais desenvolvida 
forma de energia renovável. Até hoje, têm 
sido desenvolvidos somente cerca de 30% 
dos recursos de hidroeletricidade mundiais. 

Por outro lado, cerca de 50% dos equipa-
mentos/sistemas primários e secundári-
os instalados em usinas hidrelétricas no 
mundo inteiro têm mais de 40 anos. Os 
requerimentos de controle e operação de 
usinas estão crescendo continuadamente 
para cumprirem os requerimentos de insta-
lações modernas. A reabilitação de usinas 
existentes é essencial para a estabilidade 
futura das instalações. Nossos clientes 
atribuem grande importância à sustent-
abilidade. Suas estratégicas de sustent-
abilidade estão baseadas na instalação de 
tecnologia e processos modernos e amigos 
do meio ambiente. Não importa o quanto 
se diferem os requerimentos individuais dos 
clientes, eles sempre são combinados com 
soluções individuais que cumprem os re-
querimentos técnicos, econômicos e legais 
de seus mercados. 

Destaques
▪  Geração de eletricidade aprimorada 

através da melhor utilização de 
  recursosde água disponíveis 
▪ Rendas maiores da geração de 
 eletricidade 
▪ Custos de serviço e manutenção 
 reduzidos 
▪ Risco reduzido de parada e 
 manutenções não planejadas 
▪ Melhor confiabilidade e 
 disponibilidade da usina
▪ Análise de ciclo de vida devido a 
 condições de operação alteradas
▪ Maior saúde e segurança na usina 
▪ Conformidade com os regulamen-

tos ambientais assegurada

Reabilitação ou 
Restauração ou 
Manutenção: 
conserto de componentes 
para estado original

Modernização ou 
Upgrade ou 
Update: 
maior valor agregado 
(p. ex. GWh ↗)

Desempenho hidráulico

Confiabilidade, segurança

Custos O&M

Progresso técnico

tempo deoperação
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A “abordagem trifásica”
Como resultado da operação a longo prazo 
das usinas hidrelétricas a confiabilidade, 
a disponibilidade, o desempenho hidráu-
lico e, conseqüentemente, os rendimentos 
estão diminuindo e os custos de operação 
e manutenção (O&M) estão aumentando.
Quando certos componentes das usinas 
se encontram quase no fim de sua vida útil 
a modernização da usina completa se torna 
inevitável.

Modernização é um assunto muito com-
plexo e o envelhecimento de vários 
componentes e sistemas das usinas 
dependem das condições ambientais 
e meio ambientais. Baseando-se em 
vários anos de experiência e trabalho,
a ANDRITZ HYDRO desenvolveu um pro-
cesso estruturado de avaliação e moder-
nização das usinas da forma mais econômica 
possível. Esta abordagem sistemática as-
segura soluções sob medida que garantem 
o benefício máximo para os proprietários.

Destaques
▪  Análise de danos 
▪ Análise de freqüência natural
▪ Dinâmica dos rotores  
▪ Otimização da usina

Diagnóstico:

Registrar, 
avaliar e 

ponderar todos 
os parâmetros 

relacionados ao 
projeto

Análise:

Desenvolver e 
avaliar 

cenários de 
modernização 

adequados

Terapia:

Implementar a 
solução de 

modernização 
perfeita

Processo de modernização
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Pesquisa e Desenvolvimento
A ANDRITZ HYDRO tem mais de 170 anos 
de experiência com o design e desenvol-
vimento da tecnologia hidroelétrica. Devido 
às mudanças das condições de mercado, 
dos requerimentos dos clientes e desen-
volvimentos tecnológicos ainda há vários 
desafios para a Pesquisa e Desenvolvimen-
to (P&D), como a tecnologia das turbinas, 
a tecnologia dos geradores, automação e 
tecnologia de bombas.

Flexibilidade de operação e robustez do  
equipamento eletromecânico durante um 
ciclo de vida longo são os maiores desafios 
de hoje. Por isso, as atividades de pesquisa 
da ANDRITZ HYDRO são direcionados à 
otimização integrada do desempenho hi-
dráulico, mecânico e elétrico. Isto é alcan-
çado através do desenvolvimento e a apli-
cação de novos métodos de simulações e 
medições, tanto em laboratório quanto em 
campo.
 

A ANDRITZ HYDRO possui vários labo-
ratórios e instalações para teste dis-
poníveis, p.ex. para revestimentos em 
seus laboratórios de produção, para tes-
tes hidráulicos em seus laboratórios hi-
dráulicos, assim como para testes de alta 
voltagem e de rolamentos. As simulações 
são efetuadas para dinâmica de fluído 
mecânica, transferência de calor e 
processos eletromagnéticos, assim 
como o comportamento dinâmico do 
sistema hidráulico-elétrico todo, com o 
software mais moderno e hardware de alta 
performance. P&D na área de automação 
é a integração das mais novas tecnologias 
de TI e indústria de telecomunicação. A En-
genharia Auxiliada por Computador (CAE) 
ANDRITZ HYDRO junto com sua tecnologia 
de medição excelente garante um desen-
volvimento do produto bem sucedido e traz 
aos nossos clientes grandes benefícios. 

Para projetos de restauração, a aborda-
gem interdisciplinar no departamento P&D 
da ANDRITZ HYDRO é especialmente im-
portante. Nós providenciamos uma análise 
abrangente da máquina existente e vários 
cenários e, assim, viabilizamos o desen-
volvimento de uma solução perfeita. 

Para enfrentar desafios futuros, o P&D da 
ANDRITZ HYDRO dedicase ao desenvolvi-
mento de novos produtos, novas proprie-
dades para os produtos, assim como novos 
métodos de fabricação. 

Pesquisas efetuadas em universidades na 
área de revestimentos e tecnologia de ma-
teriais, dinâmica de fluídos, mecânica es-
trutural e design elétrico são utilizadas di-
retamente através de uma colaboração de 
pesquisa com parceiros no mundo inteiro.
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170 anos de história

Dominion 
Engineering

KMW

English Electric

Finnshyttan

Møller ANDRITZ

Elin

VOEST

VOEST MCE

Sulzer Hydro

Bell 

Pichlerwerke

Waplans

VA TECH HYDRO

Baldwin-Lima-Hamilton

Andritz VA TECH HYDRO

NOHAB

Escher Wyss C.E.G.B.

KAMEWA

Boving

Hydro Vevey

Pelton Water Wheel

Charmilles

J.P. Morris

SAT

Bouvier

Atelier de Construction
Mécanique de Vevey (ACMV)

KVAERNER

Tampella

GE HYDRO inepar

GE HYDRO
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ANDRITZ HYDRO
Localidades – Serviços e reabilitações 

Canadá, Québec
Andritz Hydro Ltée 
6100 Trans Canada Highway 
Pointe-Claire, Québec 
Canada, H9R 1B9 
Phone +1 (514) 428-6700 
contact-hydro.ca@andritz.com

EUA, Lewiston
Precision Machine & Supply Inc. 
3218 East Main Street 
Lewiston, ID 83501 
Estados Unidos 
Phone +1 (208) 746 2621 
dan.wenstrom@andritz.com

México, Morelia
ANDRITZ HYDRO S.A. de C.V.   
Av. Ciudad Industrial No. 977, Col. 
Ciudad Industrial 
58200 Morelia, Mich. 
México 
Phone +52 (443) 323 1530 
contact-hydro.mx@andritz.com

Brasil, Barueri
ANDRITZ HYDRO Brasil Ltda. 
Avenida Juruá, 747 
Alphaville Industrial 
06455-010 Barueri, SP Brasil 
Phone +55 (11) 4133 00 31 
contact-hydro.br@andritz.com

EUA, Charlotte
ANDRITZ HYDRO Corp.  
10735 David Taylor Drive, Suite 500 
Charlotte, NC 28262 
Estados Unidos 
Phone +1 (704) 943 4343 
contact-hydro.us@andritz.com

EUA, Spokane
Precision Machine & Supply Inc. 
3218 EastMarietta Lane 
Spokane, WA 99216 
Estados Unidos 
Phone +1 (509) 922 1666 
dan.wenstrom@andritz.com

Colômbia, Bogotá
ANDRITZ HYDRO Ltda.  
Cra 67 No. 100-20, Piso 9 
93228 Bogotá 
Colômbia 
Phone +57 (1) 7448200 
contact-hydro.co@andritz.com

Espanha, Madrid
ANDRITZ HYDRO S.L. 
Carretera M-106, KM 2
E-28110 Algete (Madrid)
Espanha  
Phone +34 (91) 425 1000 
contact-hydro.es@andritz.com

Áustria, Graz
ANDRITZ AG 
Headquarters ANDRITZ GROUP 
Stattegger Strasse 18 
8045 Graz 
Áustria 
Phone +43 (316) 6902 0 
welcome@andritz.com

Áustria, Viena
ANDRITZ HYDRO GmbH 
Eibesbrunnergasse 20
1121 Viena 
Áustria 
Phone +43 (1) 508055
contact-hydro@andritz.com

Itália, Schio
ANDRITZ HYDRO S.r.l. Unipersonale
Via Daniele Manin 16/18 
36015 Schio (VI) 
Itália 
Phone +39 (0445) 678 211 
contact-hydro.it@andritz.com

Alemanha, Ravensburg
ANDRITZ HYDRO GmbH 
Escher-Wyss-Weg 1 
88212 Ravensburg 
Alemanha 
Phone +49 (751) 29511 0 
contact-hydro.de@andritz.com
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Áustria, Linz
ANDRITZ HYDRO GmbH 
Lunzerstrasse 78
4031 Linz 
Áustria 
Phone +43 (732) 69860
contact-hydro@andritz.com

Áustria, Weiz
ANDRITZ HYDRO GmbH 
Dr.-Karl-Widdmann-Strasse 5 
8160 Weiz 
Áustria 
Phone +43 (3172) 606 2212 
contact-hydro@andritz.com

Suiça, Vevey
ANDRITZ HYDRO SA 
Rue des Deux Gares 6 
1800 Vevey 
Suiça 
Phone +41 (21) 925 7700 
contact-hydro.ch@andritz.com 

Suiça, Kriens
ANDRITZ HYDRO AG 
Obernauerstrasse 4 
6010 Kriens 
Suiça 
Phone +41 (41) 329 5111 
contact-hydro.ch@andritz.com

Suiça, Zurique
ANDRITZ HYDRO AG 
Hardstrasse 319 
8005 Zurique 
Suiça 
Phone +41 (44) 275 8080 
contact-hydro.ch@andritz.com

Suécia, Nälden
ANDRITZ HYDRO AB 
Vaplans Väg 29 
835 44 Nälden 
Suécia 
Phone +46 640 177 00 
contact-hydro.se@andritz.com

  Índia, Mandideep
ANDRITZ HYDRO Private Ltd. 
D-17, MPAKVN Industrial Area, 
Mandideep Dist. Raisen – 462 046 
Índia 
Phone +91 (7480) 400400 401 
contact-hydro.in@andritz.com

  Índia, Prithla
ANDRITZ HYDRO Private Ltd. 
49/5, Mathura Road, Village Prithla 
District Palwal – 121 102, (Haryana) 
Índia 
Phone +91 (1275) 262161 163 
contact-hydro.in@andritz.com

Indonésia, Jaquarta
PT. ANDRITZ HYDRO
Jl. Talang No. 3, Pegangsaan, Menteng
Jakarta Pusat 10320 
Indonésia 
Phone +62 (21) 390 6929 
Fax +62 (21) 390 5006 
contact-hydro.id@andritz.com

China, Beijing
ANDRITZ (China) Ltd. 
Rm. 3-7, 18F/B Hanwei Plaza, 7 
Guanghua Road, Chaoyang District 
Beijing, 100004 
P.R. China 
Phone +86 (10) 6561 3388 
contact-hydro.cn@andritz.com

Finlândia, Tampere
ANDRITZ HYDRO Oy  
Etu-Hankkion katu 1 
33701 Tampere 
Finlândia 
Phone +358 (3) 25643 111 
contact-hydro.fi@andritz.com

Noruega, Jevnaker
ANDRITZ HYDRO AS 
Bergermoen 
3520 Jevnaker 
Noruega 
Phone +47 61 31 52 00 
contact-hydro.no@andritz.com
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ANDRITZ HYDRO GmbH 
Eibesbrunnergasse 20

1120 Viena, Áustria
Phone +43 (1) 508055
Fax +43 (1) 89 46046

contact-hydro@andritz.comAH Service & Rehab.pt 10.12


