
voith.com

Controle eficiente de 
bombas e compressores
Engrenagem planetária de 
velocidade variável Vorecon
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Controle de 
velocidade confiável
Vorecon
Com o Vorecon, é possível controlar a velocidade da máquina 
acionada. O seu processo é realizado de acordo com a 
velocidade necessária (demandada). Como resultado, o processo 
é realizado com uma eficiência ideal, permitindo-lhe poupar 
energia dispendiosa. Mas as vantagens não ficam por aqui.
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Controle de 
velocidade confiável
Vorecon

O princípio
• O sistema Vorecon é um equipamento hidrodinâmico 

com engrenagem planetária de velocidade variável, 
podendo transmitir potências de até 50 MW e velocidades 
superiores a 20 000 rpm.

• Combina componentes mecânicos e hidrodinâmicos, 
tornando a transmissão de potência mais confiável.

Características únicas
• A transmissão de potência hidrodinâmica é livre de 

desgaste.
• O Vorecon possui uma vida útil de várias décadas, que é, 

em termos gerais, 3 vezes superior à dos inversores de 
frequência (VFD).

• O tempo médio entre falhas (MTBF) é de 48 anos.
• A eficiência global de um sistema de acionamento 

equipado com Vorecon é até 2 % melhor que um 
acionamento elétrico de velocidade variável.

• Apenas uma máquina para fazer o controle de velocidade, 
a multiplicação de velocidade e o fornecimento de óleo.

Transmissão com Vorecon, transmissão de potência 1 – 50 MW

Motor de alta tensão
Velocidade constante

Máquina acionada
Velocidade variável

Vazão / pressão variável

Vorecon
Controle de velocidade
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Considere os 
custos visíveis 
e não visíveis
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Reduza custos usando Vorecon
Custo total de propriedade (TCO)
Independentemente do local onde você constrói, opera ou 
desenha sistemas de acionamento, existe um objetivo comum: 
reduzir os custos totais de operação. O Vorecon ajuda a 
alcançar essa redução de custos de uma forma muito eficiente.

Soluções de acionamento
Está planejando um projeto com um acionamento de velocidade 
variável? Entre em contato conosco para juntos procurarmos a 
melhor solução. Em conjunto, podemos considerar todos os 
custos envolvidos ao longo de toda a vida útil planejada para o 
sistema. Em vez de lhe dizermos como efetuar o cálculo, 
preferimos trabalhar em equipe com você.

TCO no modelo do Iceberg

Fatores de custo Sistemas de acionamento equipados com o Vorecon comparados 
com transmissões que utilizam inversores de frequência

Custos visíveis Aquisição Custos similares ou inferiores

Aquisição de capital Mesmos custos

Comissionamento Custos inferiores

Custos não visíveis Infraestruturas Custos inferiores

Energia Custos tipicamente inferiores

Espaço Custos inferiores

Manutenção e reparo Custos significativamente inferiores

Parada Custos significativamente inferiores

Descarte Custos inferiores



6

Eficiência energética
Controlar a velocidade de bombas, compressores e ventiladores 
se traduz em importante economia de energia. O investimento 
em uma instalação típica com Vorecon pode ser amortizado em 
apenas alguns anos de operação.

Controle de 
acionamento 
inteligente
Aplicações
O Vorecon é ideal para aplicações de transmissões 
de velocidade variável em faixas de potência entre 
1 e 50 MW na indústria de petróleo e gás, bem 
como em usinas termoelétricas.

Produtividade
O robusto Vorecon, com sua confiabilidade característica, 
 fornece a base para seu sistema alcançar uma alta produtivi-
dade. E isso se aplica em qualquer lugar do mundo – mesmo 
em condições ambientais extremas.
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FPSO
• Compressores de injeção
• Compressores de gás de exportação
• Bombas de injeção de água
• Bombas de carregamento

Usinas Termoelétricas
• Bombas de alimentação de caldeiras
• Ventiladores para caldeiras

Refinarias e petroquímicas
• Compressores de gás de processo
• Compressores de reciclagem de hidrogênio

Tratamento de gás
• Compressores de gás úmido
• Compressores de refrigeração 
• Compressores de gás ácido

Transporte de gás
• Compressores para 

gasodutos

Plataformas offshore
• Compressores de 

elevação a gás
• Compressores de 

gás de exportação
• Bombas de carregamento

Liquefação de gás natural (LNG)
• Compressores para gases de combustão
• Compressores de refrigeração
• Compressores de gás de evaporação

Produção de petróleo e gás
• Compressores de elevação a gás
• Compressores de redução
• Compressores de injeção

O Vorecon em acionamentos de velocidade variável na indústria do petróleo e gás, bem como em usinas termoelétricas
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Estabelecendo os padrões 
mais elevados
As vantagens do Vorecon

1– 50 MW
Potência desde

Controle de velocidades até e superiores a

20 000 rpm

referências de acionadores em todo o mundo.

500
Mais de

superior à dos sistemas de acionamento com inversores 
de frequência.

Eficiência global até

2 %
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como tempo médio entre falhas (MTBF).

48 anos

de economia de espaço de instalação comparativamente 
a sistemas de acionamento com inversores de frequência.

vida útil mais longa que um inversor de frequência (VFD).

Até

Disponibilidade imbatível de

99,98 %

68 %3 x
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Com o Vorecon, você evitará paradas dispendiosas, por isso 
seu sistema será mais produtivo. Ao mesmo tempo, usará 
menos energia e espaço de instalação, beneficiando-se de 
um baixo investimento e de baixos custos de manutenção.

Por quê? A Voith combina componentes hidrodinâmicos e 
mecânicos projetados para uma vida útil mais longa. O tempo 
médio entre falhas (MTBF) de todos os Vorecons em operação 
é de 48 anos.

 + Seu sistema pode operar de forma ininterrupta, 
eliminando períodos de inatividade ou paradas não 
programadas; sua produtividade aumenta.

Produtividade

Nosso Vorecon –  
Sua vantagem

Disponibilidade, MTBF

Máquinas consideradas 201

Horas de operação 8 065 000 horas

Disponibilidade 99,98 %

MTBF ≈ 48 anos
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Comparação da eficiência global

Energia

Sistema com inversor de frequência

Motor Máquina acionada
Caixa de 
Engrena-

gensInversor de 
frequência  

(VFD)13,8 kV

Filtro

Perdas provocadas pelo sistema de 
resfriamento e condicionador de ar

Perdas provocadas pelo trocador de calor 
(ventiladores) e sistema de óleo (bombas)

Perdas do  
transformador

Perdas  
do VFD

Perdas  
do filtro

Perdas do 
motor

Perdas do multiplicador 
(engrenamentos)

Sistema de acionamento com 
Vorecon

Motor Vorecon Máquina acionada

13,8 kV

Perdas do 
motor

Perdas do 
Vorecon

Perdas do trocador 
de calor (ventiladores)

Acionamento com o VFD

Velocidade

E
fic

iê
nc

ia

Acionamento com o Vorecon

Por quê? O Vorecon opera com base no princípio da divisão da 
potência. Este modo de operação permite que o Vorecon ob-
tenha uma eficiência superior a 95 %. Acionamentos equipados 
com o Vorecon possuem menos acessórios consumindo ener-
gia. O resultado: uma eficiência global até 2 % superior à dos 
sistemas de acionamento com inversores de frequência.

 + O controle de velocidade poupa energia. Deste 
modo, você reduz seus custos de operação e reduz 
as emissões de CO2.

Veja a eficiência global do sistema
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Comparação do espaço de instalação necessário

Sistema de acionamento elétrico 
de velocidade variável

Sistema de acionamento com Vorecon

Espaço de instalação

Sistema de ar condicionado

Reservatório de óleo 
de run down

Transformador

Sistema de resfriamento

VFD

Sistema de resfriamento

Sistema de resfriamentoMotor Vorecon

Sistema de óleo

Motor Redutor

Edifício

Por quê? O Vorecon é um equipamento que combina sistema de 
controle de velocidade, caixa multiplicadora (ou redutora) de 
velocidade e sistema de fornecimento de óleo. Assim, o sistema 
de acionamento da Voith requer até 68 % menos espaço de 
instalação que sistemas de acionamento com controle de 
velocidade eletrônico similares. O reduzido espaço de instalação 
necessário se traduz em custos de infraestrutura bem mais 
baixos, especialmente em aplicações offshore.

 + O Vorecon poupa espaço de instalação e reduz o peso 
total do sistema. Isto permite uma redução dos custos 
totais de construção, o que é bastante significativo no 
caso de plataformas offshore e embarcações FPSO 
com condições críticas de espaço.
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Vida útil

Manutenção e reparo

Comparação da vida útil

Comparação dos custos de manutenção e reparo

C
us

to
s 

d
e 

m
an

ut
en

çã
o 

 
e 

re
p

ar
aç

ão

Tempo em anos8 12

VFD

Vorecon

VFD

Vorecon

Comissionamento 12 anos 24 anos

Nº 1

Nº 1 Nº 2 Nº 3

Por quê? A transmissão de potência hidrodinâmica é livre de 
desgaste. Os componentes mecânicos de transmissão de 
potência são robustos e projetados para uma vida útil longa. 
Comparativamente a um inversor de frequência (VFD), a vida 
útil do Vorecon é mais que três vezes superior.

Por quê? As peças de nosso sistema não possuem somente 
uma vida útil longa. Também fabricamos nossos sistemas 
para que necessitem de pouca manutenção. Este fator, 
combinado com intervalos de revisão de 8 anos assegura 
baixos custos de operação e uma elevada disponibilidade.

 + O Vorecon é um produto construído para longo prazo. 
Fornece a você uma segurança de planejamento a 
longo prazo – durante várias décadas.

 + Os custos de manutenção são baixos e os períodos de 
inatividade podem ser planejados e programados com 
antecedência. Deste modo, você reduzirá as paradas e 
os custos de operação de seu equipamento.
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Os componentes básicos do Vorecon são um conversor de 
torque hidrodinâmico acoplado a uma engrenagem planetária. 
A engrenagem planetária foi concebida como uma engrenagem 
sobreposta. O conversor de torque atua como uma unidade 
de controle.

Combinação inteligente de 
hidrodinâmica e mecânica
Funcionamento

Design e funcionamento
• Na transmissão, o Vorecon está localizado entre o motor 

de acionamento e a máquina acionada.
• O eixo de entrada está conectado à engrenagem anelar da 

engrenagem planetária.
• Uma elevada proporção de potência de entrada é, 

assim, transmitida diretamente à engrenagem planetária, 
mecanicamente e quase sem perdas.

• Um conversor de torque hidrodinâmico é também 
acoplado ao eixo de entrada.

• A roda bomba do conversor de torque é conectada 
ao eixo de entrada e absorve somente uma pequena 
proporção da potência de entrada.

• Um fluxo de óleo transfere esta potência da roda bomba 
para a roda turbina do conversor de torque (transmissão 
de potência hidrodinâmica).

• Esta potência é transmitida ao suporte planetário por meio 
da roda turbina.

• A potência da engrenagem anelar e do suporte planetário 
é adicionada em conjunto à engrenagem planetária.

• A engrenagem planetária transfere a potência acumulada 
para a engrenagem solar, o eixo de saída e por fim para a 
máquina acionada.

• As guide vanes ajustáveis controlam o fluxo de óleo no 
conversor de torque e determinam a velocidade da roda 
turbina. Tal permite que a velocidade da máquina acionada 
seja infinitamente ajustada.
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Engrenagem planetária

Engrenagem solar

Engrenagem anelar

Suporte planetário

Guide vanes 
ajustáveis

Roda bomba

Roda turbina

Guide vanes ajustáveis

Roda bomba

Suporte planetário

Engrenagem anelar

Engrenagem solar

Engrenagem planetária

Eixo de saídaEixo de entrada

Engrenagem planetária
Conversor de torque  
hidrodinâmico

Roda turbina

Fluxo de óleo

Design básico do Vorecon
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O princípio da sobreposição

O princípio de divisão da potência do Vorecon

Pe : Potência de entrada

Psob : Potência de sobreposição

Ps : Potência de saída

Faixa de controle

• No Vorecon, a maior proporção da potência de entrada 
flui diretamente do eixo de entrada para o eixo de saída.

• O conversor de torque hidrodinâmico transmite uma 
proporção reduzida (subdividida) da potência de entrada.

• A potência transmitida pelo conversor (subdividida) é 
posteriormente reaplicada no eixo de saída por meio 
da engrenagem de sobreposição.

• O Vorecon consegue uma eficiência elevada graças ao 
princípio de divisão de potência.

• A velocidade de entrada corresponde à velocidade 
do motor e é constante.

• As guide vanes permanentemente ajustáveis no 
conversor de torque hidrodinâmico determinam 
a velocidade de sobreposição variável.

• A velocidade de saída resulta da adição vetorial 
da velocidade de entrada e da velocidade de 
sobreposição.

Ne : Velocidade de entrada

Nsob : Velocidade de sobreposição

Ns : Velocidade de saída

Ne

Ns

Ns

NE

Nsob

Nsob

Pe

Psob

Ps
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A gama de produtos Vorecon abrange vários tipos 
e configurações, permitindo a resposta às suas 
necessidades. Juntos, escolhemos o Vorecon que 
melhor se adapta ao seu acionamento e sistema.

Encontrar a melhor solução
Gama de produtos Vorecon

Tipos de Vorecon

Tipo O que oferece Aplicação 
compressores

Aplicação 
bombas

Aplicação 
ventiladores

RWE Econômico e compacto ✔ ✔

RWC Para partir o motor sem carga ✔ ✔

RW Para uma ampla faixa de controle ✔ ✔

RWE-M Econômico e modular ✔ ✔

RWC-M A versão modular em formato econômico  
para partir o motor sem carga ✔ ✔

RWC-M-D Para uma maior eficiência,  
mesmo à velocidade mais baixa ✔ ✔
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Funcionamento
• O conversor de torque se enche imediatamente após o 

arranque do motor e transmite uma proporção reduzida 
da potência de entrada.

• A máquina acionada acelera à velocidade mínima.
• Uma engrenagem planetária fixa transfere a potência 

subdividida, transmitida pelo conversor, para a 
engrenagem planetária giratória (engrenagem sobreposta).

• A engrenagem planetária giratória volta a adicionar 
potência.

• O controle de velocidade é feito usando as guide vanes 
ajustáveis do conversor de torque.

• O sistema de óleo integrado enche o conversor de torque 
com óleo de operação. Ao mesmo tempo, o Vorecon 
abastece o motor de acionamento e a máquina acionada 
com óleo de lubrificação.

Benefícios especiais

 + O Vorecon RWE é uma solução rentável e simples para 
turbo compressores de alta velocidade e bombas de 
alimentação de caldeiras com uma faixa de controle 
reduzida.

Econômico e compacto
Tipo RWE
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Diagrama seccional do RWE
Guide vanes 
ajustáveis

Conversor  
de torque

Engrenagem 
planetária fixa

Engrenagem 
planetária giratória

Sistema  
de óleo

Velocidade de saída em %

To
rq

ue
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e 
sa
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a 

em
 %

  Posição das guide vanes 
do conversor de torque

120

100

80

60

40

20

0
20 40 60 80 100

100 %

0 %

0

Curvas características do RWE

Faixa de operação
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Funcionamento
• Ao partir o motor de acionamento, o acoplamento 

hidrodinâmico é esvaziado e a embreagem é aberta. 
Assim, o motor de acionamento e a máquina 
acionada são desacoplados, com o motor arrancando 
essencialmente sem carga.

• O acoplamento hidrodinâmico é enchido após o motor 
de acionamento estar em operação e começar a transferir 
potência. A máquina acionada acelera à velocidade mínima 
de forma suave.

• A embreagem fecha e transforma o acoplamento 
hidrodinâmico em um acoplamento rígido.

• A partir desse momento, o Vorecon RWC opera da mesma 
forma que o Vorecon RWE. O controle de velocidade 
da máquina acionada é aplicado usando as guide vanes 
ajustáveis do conversor de torque.

Para partir o motor sem carga
Tipo RWC

Benefícios especiais

 + O motor de acionamento parte sem carga. A máquina 
acionada também pode partir com a rede elétrica em 
más condições.

 + As máquinas com momento de inércia elevado partem 
mais facilmente.
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Diagrama seccional do RWC

Guide vanes 
ajustáveis

Embreagem 
mecânica

Conversor  
de torque

Engrenagem 
planetária fixa

Engrenagem 
planetária giratória

Acoplamento 
hidrodinâmico

Curvas características do RWC

120

Velocidade de saída em %
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a 
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   Posição das guide vanes 
do conversor de torque
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Torque de partida

Faixa de operação
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Funcionamento
• Ao partir o motor de acionamento, o acoplamento 

hidrodinâmico de velocidade variável é esvaziado e a 
embreagem é aberta. Assim, o motor de acionamento e 
a máquina acionada são desacoplados, com o motor 
arrancando essencialmente sem carga.

• Na faixa de controle inferior, o acoplamento hidrodinâmico 
de velocidade variável é enchido e transfere a potência. 
O conversor de torque é esvaziado e, assim, não está 
operacional nesta faixa de controle. O controle de 
velocidade da máquina acionada se torna possível por 
meio do tubo captador ajustável que determina o nível de 
enchimento do óleo de operação no acoplamento e, desta 
forma, a potência que é transmitida.

• O freio hidrodinâmico (retarder) é enchido com óleo e 
mantém a engrenagem planetária fixa a uma velocidade 
baixa.

• Para alcançar uma faixa de velocidade superior, a 
embreagem fecha e transforma o acoplamento de 
velocidade variável em um acoplamento rígido.

• O retarder é esvaziado e o conversor de torque é enchido.
• A partir desse momento, o Vorecon RW opera da mesma 

forma que o Vorecon RWE. O controle de velocidade da 
máquina acionada é aplicado usando as guide vanes 
ajustáveis no conversor de torque.

Para uma ampla faixa de controle
Tipo RW

Benefícios especiais

 + O Vorecon RW é a combinação ideal de controle 
para máquinas acionadas com uma ampla faixa de 
controle – especialmente bombas e ventiladores.

 + Além disso, o Vorecon RW oferece as mesmas 
vantagens que o Vorecon RWC: partida do motor sem 
carga e partida suave de máquinas com momento de 
inércia elevado.



23

Diagrama seccional do RW

Guide vanes 
ajustáveis

Tubo captador 
ajustável

Retarder

Conversor  
de torque

Engrenagem 
planetária fixa

Engrenagem 
planetária giratória

Acoplamento hidrodinâmico  
de velocidade variável

Embreagem 
mecânica

Curvas características do RW

Faixa de operação do acoplamento 
de velocidade variável

Faixa de operação do 
conversor de torque

  Posição das guide vanes 
do conversor de torque

  Posição do tubo captador no 
acoplamento de velocidade 
variável

100 %

0 %

100 %

0 %  Carga característica (bomba, ventilador)
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Funcionamento
• O conversor de torque se enche imediatamente após o 

arranque do motor e divide uma proporção reduzida da 
potência de entrada.

• A máquina acionada acelera à velocidade mínima.
• Uma engrenagem estacionária transfere a potência dividida 

para a engrenagem planetária giratória.
• A engrenagem planetária giratória volta a adicionar potência.
• O controle de velocidade é obtido por meio das guide vanes 

ajustáveis no conversor de torque.

Econômico e modular
Tipo RWE-M

Benefícios especiais

 + O Vorecon RWE-M é uma solução rentável e simples 
para turbo compressores de alta velocidade e bombas 
de alimentação de caldeiras com uma faixa de 
controle reduzida.

 + O desenho modular com uma carcaça dividida 
horizontalmente permite que o trabalho de 
manutenção seja realizado de forma rápida e eficaz, o 
que é um aspecto importante dos sistemas offshore.
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Diagrama seccional do RWE-M

Guide vanes  
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Engrenagem  
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Curvas características do RWE-M
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Funcionamento
• Ao partir o motor, os acoplamentos hidrodinâmicos são 

enchidos e o conversor de torque é esvaziado. Assim, os 
acoplamentos hidrodinâmicos conectam a engrenagem 
estacionária ao eixo de entrada. Isto resulta em uma 
velocidade muito baixa no eixo de saída e a máquina 
acionada recebe pouca potência. Este procedimento alivia 
o motor ao partir.

• Após a partida do motor, os acoplamentos hidrodinâmicos 
são esvaziados e o conversor de torque é enchido. 
A máquina acionada acelera à velocidade mínima.

• A partir desse momento, o Vorecon RWC-M opera da 
mesma forma que o Vorecon RWE-M. O controle de 
velocidade da máquina acionada é aplicado usando as 
guide vanes ajustáveis do conversor de torque.

A versão modular em formato econômico 
para partir o motor sem carga
Tipo RWC-M

Benefícios especiais

 + O motor de acionamento arranca sem carga. A 
máquina acionada também pode arrancar com a rede 
de energia em más condições.

 + As máquinas acionadas com um momento de inércia 
de massa elevada arrancam mais facilmente.

 + O desenho modular com uma carcaça dividida 
horizontalmente permite que o trabalho de 
manutenção seja realizado de forma rápida e eficaz, o 
que é um aspecto importante dos sistemas offshore.
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Diagrama seccional do RWC-M
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Funcionamento
• O motor de acionamento parte sem carga da mesma 

forma que o sistema de acionamento com o Vorecon 
RWC-M.

• Após a partida do motor, o Vorecon RWC-M-D opera, 
em princípio, da mesma forma que o Vorecon RWC-M. 
A diferença é que a faixa de controle de velocidade é 
aplicada usando dois conversores de torque separados, 
cada um com guide vanes ajustáveis.

• O conversor de torque 1 é enchido na faixa de velocidade 
mínima. Possui a melhor eficiência possível para esta faixa 
e controla a velocidade da máquina acionada a partir daí.

• A uma determinada velocidade, o conversor de torque 
2 é enchido e o conversor 1 é esvaziado. Numa gama 
de velocidade superior, o conversor de torque 2 possui 
uma melhor eficiência e controla a velocidade da máquina 
acionada.

Comparação da eficiência global

Conversor de torque 2

Acionamento com o VFD

Velocidade

E
fic

iê
nc

ia

Conversor de torque 1

Acionamento com o Vorecon RWC-M-D

Para uma maior eficiência,  
mesmo à velocidade mais baixa
Tipo RWC-M-D

Benefícios especiais

 + O Vorecon RWC-M-D proporciona uma eficiência 
bastante elevada em toda a faixa de controle.

 + Além disso, o Vorecon RWC-M-D oferece as mesmas 
vantagens que o Vorecon RWC-M: partida do motor 
sem carga e partida suave de máquinas com momento 
de inércia elevado.

 + O desenho modular com uma carcaça dividida hori-
zontalmente permite que o trabalho de manutenção 
seja realizado de forma rápida e eficaz, o que é um 
 aspecto importante dos sistemas offshore.
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Diagrama seccional do RWC-M-D
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Soluções de 
acionamento 
que inspiram
Referências

1

1  Tipo: RW 14-12 F 7  
Máquina acionada: bomba de alimentação 
de caldeiras 
País: Alemanha

2  Tipo: RWC 15-14.5 F 9   
Máquina acionada: compressor de redução 
País: Omã
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1 Já praticamente esquecidos
Estes Vorecons estão operando em uma das maiores e mais 
modernas usinas elétricas a carvão da Alemanha. Tudo isto sem 
atraírem as atenções, durante mais de 20 anos, simplesmente 
operando de acordo com o planejado. Os Vorecons controlam 
a velocidade das bombas de alimentação de caldeiras.

O Vorecon convenceu nossos clientes desde o início. Naqueles 
dias, um estudo comparativo com inversores de frequência já 
tinha demonstrado que, levando em consideração os custos 
globais de ciclo de vida, a engrenagem planetária de velocidade 
variável obtinha resultados consideravelmente melhores.

2 Desafiar as condições do deserto
Um calor escaldante durante o dia, com temperaturas que 
ultrapassam os 50 °C, tempestades de areia, a ausência de 
edifícios fechados e, como se já não bastasse, um ambiente 
potencialmente explosivo. Nada disso se traduz em um desafio 
especial para o Vorecon. Que outro sistema de acionamento 
conseguiria tal proeza?

Nosso cliente usa este Vorecon para controlar um turbo 
compressor em suas instalações de produção de gás. Confiam 
nas soluções de acionamento da Voith há décadas, com mais 
de 30 variadores hidrodinâmicos usados na produção de 
petróleo e gás de Omã.

2
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3   Tipo: RWE 12 F 7   
Máquina acionada: compressor de duto  
País: Tailândia

4  Tipo: RWE 7 F 5   
Máquina acionada: compressor de processamento de gás 
País: Suécia

5  Tipo: RWE 12 F 6   
Máquina acionada: compressor de refrigeração 
País: China

43

5
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5 Liquefação segura de gás natural
O gás natural liquefeito (GNL) é um complemento ideal ao gás 
transportado por dutos. As usinas de liquefação de pequena 
e média dimensão estão ganhando crescente importância no 
fornecimento de gás natural. As exigências em termos 
tecnológicos dessas usinas são as mesmas que para grandes 
usinas: produção segura, componentes confiáveis, engenharia 
robusta e operação eficiente.

É usado um compressor de refrigeração com velocidade con-
trolada para o processamento da liquefação de gás. Nosso 
cliente comparou soluções elétricas para controle de velocida-
de com soluções hidrodinâmicas da Voith. A grande e verificá-
vel disponibilidade, mecânica robusta e proteção contra explo-
são do Vorecon foram argumentos muito convincentes. Os 
baixos custos de operação e de manutenção constituíram os 
derradeiros pontos a favor da solução Voith.

3 Resistir a ambientes tropicais
As altas temperaturas em conjunto com a elevada umidade são 
características típicas de climas tropicais. Em dispositivos ele-
trônicos, estas condições originam taxas de falhas significativas 
e uma vida útil reduzida. Assim, os acionamentos que usam 
VFD requerem um edifício fechado com ar condicionado 
 dispendioso, o que se traduz em elevados custos energéticos.

Os operadores desta usina de processamento de gás natural 
confiam no Vorecon. Eles confiam nos benefícios da transmis-
são de potência hidrodinâmica: duradoura, robusta e, acima 
de tudo, requer um baixo investimento e baixos custos de 
operação. Ficaram especialmente impressionados com a 
 simples possibilidade de instalar os Vorecons no exterior em 
um ambiente agressivo e potencialmente explosivo.

4 Permanecer atualizado
A transmissão com o Vorecon é uma solução reajustável. Era 
necessário um acionamento simples e robusto para substituir 
um acionamento de turbina a vapor obsoleto. O cliente 
 pensou em um inversor de frequência (VFD) e uma solução 
com uma engrenagem planetária de velocidade variável da 
Voith. Em pouco tempo, a Voith provou ser a solução. 
A   elevada disponibilidade e o espaço mínimo de instalação 
foram critérios decisivos.

Nosso cliente opera refinarias que se encontram entre as mais 
modernas e ecológicas de todo o mundo. A compatibilidade 
ambiental dos produtos que estão sendo fabricados é tam-
bém exemplar. Por exemplo, as refinarias foram as primeiras 
em todo o mundo a produzir gasolina sem chumbo. Ao fazê-
-lo, o Vorecon tem sido considerado com alta disponibilidade 
e eficiência quando em operação.
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6 Tudo em um único pacote
Nosso cliente é uma empresa do ramo da energia envolvida 
em toda a cadeia de valor agregado da indústria petrolífera. 
A empresa gerencia várias refinarias na Espanha com uma 
capacidade de processamento de mais de meio milhão de 
barris de petróleo por dia. Desde os anos 80, os variadores 
hidrodinâmicos da Voith têm sido usados em refinarias.

À medida que, durante alguns anos, foi sendo melhorado um 
compressor de reciclagem gás, fomos consultados relativamente 
ao sistema de acionamento. Nosso cliente deu grande valor ao 
fato de toda a unidade de acionamento ter sido fornecida por 
uma única fonte. Pretendiam uma solução “Plug & Play” e é 
exatamente isso que estávamos prontos a oferecer-lhes; 
Vorecon com um motor elétrico montado em uma estrutura de 
base. Nosso cliente não se arrependeu, em nenhum momento 
desde então, de sua decisão de ter optado pelo Vorecon. Deve-
se, em larga medida, ao fato de que tudo funciona suavemente 
desde o início.

7 47 000 cavalos galopando
Força é o que eles necessitam! Esta estação de compressão 
bombeia gás através de um dos maiores gasodutos na América 
do Norte: 16 900 km de comprimento e com capacidade para 
aproximadamente 100 bilhões de metros cúbicos por ano. 
Essa quantidade de gás seria suficiente para satisfazer as 
necessidades de 20 milhões de lares.

Como a capacidade do duto estava prestes a ser expandida nos 
anos seguintes, esta estação de compressão necessitava ser 
modernizada e aperfeiçoada. Até então, quatro compressores 
alternativos e um turbo compressor estavam em operação na 
estação. Um motor elétrico de alta velocidade com mancais 
magnéticos acionava o compressor e um VFD controlava a 
velocidade. Agora tudo é muito mais simples e mais confiável: 
um motor elétrico, um Vorecon e um compressor fazem todo o 
trabalho.

8 Fornecimento de gás natural para a Flórida
Sol radiante e praias maravilhosas, é assim que imaginamos 
a Flórida. O gás natural é a fonte principal de energia para 
este Estado maravilhoso. Um vasto sistema de gasodutos 
transporta o gás para a Flórida desde as áreas de produção 
no Texas, Luisiana, Mississipi e Alabama.

O Vorecon também está agora instalado neste local e foi 
fornecido como pacote: motor e Vorecon montados juntos em 
uma estrutura de base com sistema de fornecimento de óleo 
integrado. Inicialmente, nossos clientes tinham a intenção de 
usar VFDs, mas, no último minuto, descobriram o Vorecon. 
O  pensamento inicial dos clientes foi que o Vorecon seria 
demasiado caro e exigente em termos de manutenção. 
Ficamos contentes por contrariar esse pensamento e agora 
temos outro cliente Vorecon satisfeito!
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6  Tipo: RWE 12 F 6   
Máquina acionada: compressor de reciclagem de gás 
País: Espanha

7  Tipo: RWC 16-15 F 11   
Máquina acionada: compressor de duto 
País: EUA

8  Tipo: RWC 710 M 9   
Máquina acionada: compressor de duto 
País: EUA

8

76
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9 Explorar o tesouro offshore
FSO, FPSO, FLNG, FSRU – Estas são abreviaturas de embar-
cações que armazenam, processam e transbordam petróleo 
bruto ou gás natural no local durante a exploração offshore. 
Nessas embarcações, os requisitos relativos a máquinas e 
sistemas são especialmente exigentes. O ambiente é poten-
cialmente explosivo. O espaço de instalação em embarcações 
é extremamente importante e o peso do sistema deve ser o 
mais reduzido possível. As paradas durante a produção são 
extremamente dispendiosas e é por esse motivo que são usa-
das somente máquinas que possuam uma disponibilidade 
comprovadamente muito superior.

Controlar bombas e compressores offshore – o Vorecon é o 
equipamento certo para a tarefa. Por exemplo, um operador 
de embarcações FPSO ao longo da costa do Brasil usa o 
Vorecon. No Brasil, são usadas dezenas de engrenagens 
planetárias de velocidade variável nas transmissões de 
compressores de várias embarcações.

 9  Tipo: RWE   
Máquina acionada: compressor turbo 
País: Brasil

10  Tipo: RWE 12 F 6   
Máquina acionada: compressor de reforço de gás combustível 
País: Argentina

11  Tipo: RWC 12-12 F 8  
Máquina acionada: compressor de duto 
País: EUA

9
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10 Combinar gás e vapor
As usinas termoelétricas de ciclo combinado são pequenas 
maravilhas no que diz respeito à eficiência. Elas alcançam 
uma excelente eficiência de até 60 %, em média 20 % superior 
às usinas termoelétricas convencionais. Assim, estas usinas 
termoelétricas de ciclo combinado são as usinas 
termoelétricas mais eficientes usando combustíveis fósseis.

Nosso cliente, uma grande empresa de fornecimento de 
energia da América do Sul estava planejando a construção de 
uma usina termoelétricas de ciclo combinado. Porém, a 
pressão do gás fornecido via gasoduto não era suficiente para 
a operação da turbina a gás. Por este motivo, o fornecimento 
de gás combustível das turbinas foi assegurado por um 
compressor de reforço. A intenção era implementar o controle 
de pressão do reforço como um controle de aceleração 
simples. Mas nosso cliente desde cedo percebeu as 
desvantagens: perdas de energia muito elevadas e uma baixa 
eficiência global da usina. Neste caso, eles decidiram instalar 
um sistema de controle de velocidade para os compressores. 
Nosso cliente escolheu o Vorecon, uma vez que desejava 
uma usina sem paradas não programadas.

11 Desempenhar um papel em uma história de sucesso
O gás natural é o combustível fóssil menos poluente. Esta fonte 
de energia está disponível em quantidade suficiente na América 
do Norte. Nos EUA, um extenso sistema de dutos transporta o 
gás das áreas de produção para as regiões de grande 
consumo. O transporte seguro de gases e o fornecimento 
confiável ao consumidor é o foco principal da empresa de 
dutos.

Os operadores de gasodutos escolhem frequentemente o 
Vorecon como a solução de acionamento nas estações de 
compressão. Mas o Vorecon não está presente somente nas 
estações mais recentes. Durante a modernização de turbinas a 
gás e de inversores de frequência, o Vorecon apresenta bons 
resultados com sua disponibilidade significativamente maior e 
reduzidos custos de ciclo vida.

10 11
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Competência de sistema
É possível encontrar o Vorecon em mais de 500 acionamentos 
na indústria do petróleo e gás, bem como na indústria química 
e em usinas termoelétricas.

Tome a decisão acertada de investir usando nosso conheci-
mento de sistemas e as aplicações em que eles são usados. 
Deste modo, poderá aumentar a disponibilidade de sua usina 
e reduzir os custos de operação.

Cumprir objetivos comuns
Engenharia
Não nos limitamos a fornecer produtos; também fornecemos ideias. Os produtos da 
Voith são usados para controlar a velocidade de sistemas de acionamento há mais 
de 60 anos. O benefício desta experiência pode ser aplicado no planejamento, uso 
e operação e manutenção com uma otimização de custos.

Parceria
Você tem dúvidas a respeito do equipamento que está 
acionando suas máquinas rotativas? Considere entrar em 
contato com a Voith e teremos todo o prazer em discutir suas 
preocupações com você.

Nossas competências
• Consultoria no planejamento de sistemas de acionamento
• Cálculo e análise de vibração de torção
• Cálculos de força usando o FEM
• Cálculos de preparação
• Cálculo de respostas de variação de velocidade
• Modernização de acionamentos com inversores de 

frequência e turbinas
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Nossos serviços
• Instalação, comissionamento
• Treinamento
• Manutenção e Reparo
• Peças sobressalentes originais
• Modernização, reajuste
• Contratos de serviço

Beneficiar-se dos 
conhecimentos do fabricante
Serviço
A manutenção efetuada pelo fabricante aumenta a eficiência, a segurança e a 
disponibilidade de seu sistema. Os engenheiros e técnicos da rede mundial de 
serviço da Voith estão sempre disponíveis para ajudá-lo. Mantemos instalações 
com capacidade de vendas e serviços em todas as regiões do mundo.

Os benefícios para seu sistema
• Confiabilidade operacional melhorada
• Maior vida útil
• Produtividade assegurada
• Custos de manutenção otimizados
• Custos de ciclo de vida planejáveis

Localizações em todo o mundo
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Voith Group
St. Pöltener Straße 43
89522 Heidenheim, Alemanha

Contato:
Tel. +34 91 6707 815
vs.drives@voith.com
www.voith.com/vsd

https://twitter.com/Voith_Turbo
https://www.linkedin.com/company/voith-turbo
https://www.youtube.com/voithgroup
https://www.facebook.com/VoithGlobal
https://www.instagram.com/voithgroup

