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ANDRITZ turbina centrífuga reversível

Características
 Vazões  

até 0.8 m³/s (Série ACT) 

até 6 m³/s (Série FPT)

 Quedas até 80 m

 Potência 

até 250 kW (Série ACT) 

até 2 MW (Série FPT)

Recuperando energia na indústria de papel
Águas residuais sob pressão são aliviadas através da tubulação de 
alimentação nas turbinas reversíveis. A energia recuperada é direcio-
nada diretamente para as bombas na indústria.

Tecnologia para convencer você
Décadas de experiência construindo maquinas hidráulicas e um amplo 
processo de know-how formam a base da ANDRITZ em turbinas rever-
síveis da série ACT e FPT.

Por mais de 100 anos, a ANDRITZ tem 
sido um sinônimo de competência e ino-
vação no projeto de turbinas reversíveis.

Na condição de fornecedor líder em má-
quinas hidráulicas (bombas e turbinas), 
possuímos a competência necessária 
para usinas hidroelétricas, instalações 
de abastecimento de água e fábricas de 
papel e celulose. Essa competência nos 
permite estabelecer as bases para o de-
senvolvimento bem sucedido na área de 
turbinas e bombas.

As turbinas reversíveis e as mais diver-
sas bombas da ANDRITZ vêm operando 
com sucesso ao redor do mundo. Nossos 
produtos oferecem robustez e resistência 
ao desgaste, atendendo as altas expec-
tativas de nossos clientes em termos de 
eficiência, ciclo de vida, facilidade de ma-
nutenção e eficiência econômica.

Sistema de  
montagem modular 
Utilizando componentes padronizados, 
testados e aprovados, as  unidades têm 
alta disponibilidade.

Fluidos
 Água potável
 Esgoto
 Papel em suspensão na 
 Indústria de papel e celulose 

Aplicações
 Como turbina de recuperação
 Ex: Plantas de papel e celulose 
 Pequenos aproveitamentos 
 hidroelétricos 
 Fornecer energia em lugares remotos
 Ex.: Acampamentos e unidades  
 militares



 

Vedação do eixo

 Caixa de vedação ou selo  
mecânico simples

Duas placas de desgaste

Para proteger a carcaça da bomba  
e a tampa da carcaça

Eixo robusto

Mínima deflexão do eixo  
e baixa vibração mecânica

Rolamentos anti-fricção

Longa vida útil graças ao  
dimensionamento com folga

Robusto suporte do mancal

 Fundido em peça única,  
com lanterna integrada

 Lubrificação a óleo ou graxa

Caixa espiral

 Projeto robusto resistente  
ao desgaste

 Pode ser girado 90° para se  
adaptar à tubulação de entrada

Design comprovado de rotor aberto
O design da Andritz para as Turbinas reversíveis, série ACT, é 
caracterizado por canais abertos e resistente ao desgaste, design que 
proporciona a utilização do produto com um formato de bomba para 
operar como turbina. 



 

Painéis de baixa tensão

 Distribuição de tensão, equipamen-
tos de proteção, controle eletrônico, 
bateria e sistema de aviso de perigo

Válvula de controle

Pode ser operada eletricamente 
para regular os níveis de operação e 
fechamento de emergência, servindo 
também para o desligamento da turbina. 

Gerador

 Síncrono (operação isolada)  
ou um gerador assíncrono  
(operação em paralelo)

Eletricidade para sua própria planta
Esse estudo é oferecido pela Andritz para mini geração hidroelétrica, 
tanto para fins pessoais quanto para fins industriais. O design da turbina 
é compacto e ideal para operações de forma isolada, fornecendo 
energia para uma rede existente.

Escopo de serviço
 Assistência para determinar a vazão disponível e no dimensionamento da turbina
 Consultoria em projeto para projetar o caminho hidráulico e a casa de força
 Assistência para o planejamento, construçãor e reconstrução de equipamentos elétricos
 Especificação do conduto mais econômico
 Instalação de componentes Andritz em usinas existente ou plantas industriais

Turbina

 Caixa espiral resistente ao desgaste

 Utilização em rotação otimizada
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Combinação de materiais

Série ACT/ FPT EN-GJL 250 1.4460 1.4021 1.4462 1.4517 1.4517 h 1.4404 1.4439 1.4468

Rotor    

Carcaça/Tampa da Carcaça  

Caixa do mancal                       

Revestimento frontal e traseiro  

Caixa de selagem            

Eixo

Padrão Europeu Padrão Americano

Numero Nome Grau UNS

EN-JL1040 EN-GJL 250 Class 40B /

1.4460 X3CrNiMoN27-5-2 Grade 1A J93370

1.4021 X20Cr13 420 S42000

1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 S32205 S32205

1.4517 GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 Grade 1C J93373
1.4517 hardened GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 Grade 1C J93373

Faixa operativa
Mini-turbinas ANDRITZ, séries ACT/FPT
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