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PREFACE

Este papel é um de uma série publicada por Voluntários dentro Técnico Ajuda para
prover uma introduçăo a estado-de-o-arte específica tecnologias de interesse para
pessoas em países em desenvolvimento. É pretendida que os documentos săo
usados como diretrizes para ajudar pessoas escolhem tecnologias que săo
satisfatório ŕs situaçőes deles/delas. Năo é pretendida que eles provęem
construçăo ou implementaçăo săo urgidas para as Pessoas de details. que
contatem VITA ou uma organizaçăo semelhante para informaçăo adicional e ajuda
técnica se eles achado que uma tecnologia particular parece satisfazer as
necessidades deles/delas.

Foram escritos os documentos na série, foram revisados, e foram ilustrados quase
completamente por VITA Volunteer os peritos técnicos em um puramente basis.
voluntário Uns 500 voluntários eram envolvidos na produçăo dos primeiros 100
títulos emitidos, enquanto contribuindo aproximadamente 5,000 horas do time.
deles/delas o pessoal de VITA incluiu Maria Giannuzzi e Leslie Gottschalk como
editores, Julie Berman que controla typesetting e plano, e Margaret Crouch como
gerente de projeto.

 

O autor deste papel, Christopher S. Tecedor, P.E., é um engenheiro sęnior com
Energia e Consultores de Recurso, um interdisciplinário empresa consultora em
Pedregulho, Colorado. Ele é um registrado Engenheiro profissional, e trabalhou
nas áreas de elétrico-utilidade planejando, energia solar, cogeneraçăo, e ar-
poluiçăo controle como também em sistemas hidroelétricos pequenos como um
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Tecedor de consultant. é o autor de outro VITA papel técnico, Geraçăo Míni-
hidroelétrica entendendo. Os revisores de este papel também é os peritos técnicos
em hydroelectricity. Theodore Alt, P.E., é um engenheiro mecânico em que foi o
campo de energia desde que 1942. Săo trabalhou com a pesquisa de energia e
grupo de desenvolvimento da Arizona serviço público Companhia e + Governo da
comissăo elétrica de México. Paul N. Garay, um engenheiro associado com F.M.C.
Associates, escreveu muitos documentos em aspectos vários de transporte de água
e usos de energia de água.

VITA é uma organizaçăo privada, sem lucro que apóia as pessoas trabalhando em
problemas técnicos em países em desenvolvimento. ofertas de VITA informaçăo e
ajuda apontaram a ajudar os indivíduos e grupos para selecionar e tecnologias de
instrumento destinam o deles/delas situations. VITA mantém um Serviço de
Investigaçăo internacional, um centro de documentaçăo especializado, e uma lista
computadorizada de voluntário os consultores técnicos; administra projetos de
campo a longo prazo; e publica uma variedade de manuais técnicos e documentos.

UNDERSTANDING GERAÇĂO MICRO-
HIDROELÉTRICA

por VITA o Christopher Voluntário o tecedor

INTRODUÇĂO DE I.

FUNDO GERAL

Pode ser usado o poder de água corrente para gerar eletricidade, ou fazer outros
tipos de trabalho útil. eletricidade Geradora em deste modo é chamada geraçăo
hidroelétrica. que pode ser feito em qualquer lugar que há água e uma colina ou
derruba para isto para correr abaixo, como uma gota em um canal de irrigaçăo, um
lugar onde um rio traspassa correntezas ou em cima de uma cachoeira, ou onde
uma represa tem apoiada água sobre o nível do rio, nomear há pouco alguns,
examples. plantas geradoras Hidroelétricas entram em todos os tamanhos--de
plantas enormes que produzem mais eletricidade que a maioria das naçőes podem
use a plantas muito pequenas para as que provęem eletricidade um único house.
que As plantas hidroelétricas menores săo chamadas freqüentemente micro-
hidroelétrico plantas, ou micro-hydro para curto. plantas Maiores normalmente é
chamada míni-hydro plantas. Outros nomes para este tamanho de planta săo "
hydro " em pequena escala e " hydro " pequeno.

Este relatório só se trata de plantas micro-hidroelétricas. MICROHYDRO está
normalmente definido como tendo uma capacidade geradora de até
aproximadamente 15 quilowatts (KW) . que Isto é sobre bastante poder por 6 ou 8
casas em um país desenvolvido, ou pode prover iluminaçăo básica e outros
serviços para uma aldeia de 50 a 80 casas. MICRO-HYDRO geraçăo é vestida
melhor a prover quantias pequenas de poder para casas individuais, fazendas, ou
aldeias pequenas em áreas isoladas. Míni-hydro sistemas săo maiores. para cima o
que Eles podem variar de aproximadamente 15 KW para 15,000 KW para os quais
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săo bastante energia elétrica um médio-de tamanho cidade, ou para uma regiăo
rural inteira. However, a diferença, entre míni-hydro e plantas de micro-hydro năo
săo só tamanho.

Em geral, micro-hydro planta use muito custo mais simples e mais baixo tecnologia
que míni-hydro plantas. por isto, micro-hydro normalmente săo vestidas bem
plantas para aldeia desenvolvimento nivelado e ego-ajuda local projects. Com as
tecnologias mais simples deles/delas, eles normalmente pode ser construída por
pessoas sem muito treinamento especial, materiais principalmente locais usando e
habilidades. Eles săo normalmente abaixe em custo que míni-hydro e hydro
convencional planta, mas eles também é menos eficiente, e a qualidade da
eletricidade é por outro lado, năo como good. Míni-hydro plantas valeram mais,
mas eles produzem a mesma corrente alternada de constante-freqüęncia (CA)
eletricidade como sistemas de energia elétrica grandes, de forma que eles possa
até mesmo seja interconectada com um sistema maior.

Micro-hydro geralmente planta produza baixo-voltagem corrente direta (DC)
eletricidade, ou entăo CA de variável-freqüęncia de baixo-voltagem (estes termos
técnicos estăo definidos na seçăo em elétrico dę poder a abaixo) . que săo vestidos
Estes tipos de eletricidade a correr luzes, motores pequenos, e fogőes elétricos,
mas năo para correr motores grandes, muitos eletrodomésticos, ou maquinaria
mais industrial. Talvez a maioria do importantly, năo podem ser interconectadas
plantas de micro-hydro com outras plantas geradoras em um sistema elétrico o
modo míni-hydro e hydro grande planta lata. que máquinas Especiais chamaram
inverters podem converter poder de DC ao poder de CA usado dentro grande
sistemas elétricos, mas estes săo caros e limitaram capacidade. Se vocę espera
precisar de uma quantia bastante grande de poder, se vocę precisa interconectar
com um fio de alta tensăo, ou se vocę requer confiança alta, vocę provavelmente
deveria considerar míni-hydro ao invés. Outro VITA papel técnico, Entendendo
Míni-hidroelétrico, Geraçăo fala aproximadamente míni-hydro.

HISTÓRIA DE GERAÇĂO HIDROELÉTRICA

Rodas de água foram usadas desde que tempos antigos provejam poder por moer
grăo e outras tarefas laboriosas. O primeiro moderno foram desenvolvidas turbinas
hidráulicas na primeira parte dos 19ş século por Fourneyron na França. pelo que
Estes foram desenvolvidas mais adiante vários investigadores durante o meio do
século, de forma que antes das 1890 tinha sido inventada a maioria dos tipos de
turbinas agora em uso. A invençăo de Thomas Edison da luz elétrica e de modos
para distribuir eletricidade aconteceram a sobre o mesmo tempo, conduzindo a um
grande estrondo em desenvolvimento hidroelétrico na Europa e Norte America.
Até sobre os anos vinte, mais hidroelétrico desenvolvimentos eram bastante
pequenos--na gama de tamanho que é agora chamada míni-hydro ou micro-hydro
plano. que Isto era por duas razőes: pessoas năo souberam construir represas
realmente grandes e turbinas, e os sistemas de transmissăo elétricos pequenos do
tempo fizeram isto difícil vender quantias grandes de eletricidade. Generally, míni-
hydro seriam usados sistemas para dar poder a uma cidade e seu cercando área,
enquanto sistemas de micro-hydro eram usados em fazendas isoladas e fazendas
para prover poder.
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Durante a era dos anos cinqüenta, avançando tecnologia e óleo barato,
combinado com transmissăo elétrica interurbana melhorada, tornada isto possível
vender eletricidade mais barato que o plantas de hydro pequenas mais cedo
poderiam fazer isto. Muitas centenas de pequeno instalaçőes hidroelétricas eram
abandonadas ou desmantelaram durante isto period. Com o embargo de óleo de
1973 que conduziram para enorme aumentos no custo de óleo, hydro pequeno se
aparece uma vez mais competitive. Muitas das plantas cedo nas quais eram
abandonadas o Estăo sendo renovadas 1950s e 1960s agora, e muitos novo săo
planned. sendo que hydro Pequeno também é vestido bem por desenvolver países,
e está sendo encorajada ativamente por muitos governos e organizaçőes de
desenvolvimento para reduzir importaçőes de óleo e encoraje development. Micro-
hydro tem um papel especial para jogar dentro países em desenvolvimento, desde
que torna isto possível prover iluminando, dę poder a, e comunicaçőes (como
televisăo e rádio) até mesmo em áreas longe dos sistemas de energia elétrica
principais. Micro-hydro pode fazer um papel importante assim promovendo rural
desenvolvimento em áreas remotas.

II. HYDROPOWER FUNDAMENTOS

Esta seçăo apresenta alguns fatos básicos e princípios aproximadamente energia
elétrica e geraçăo hidroelétrica. Reading que năo vai + faça em um engenheiro
hidroelétrico, mas o ajude entenda como sistemas hidroelétricos trabalham, e o
que faz um bem ou um local hidroelétrico ruim. também o ajudará a entender +
material técnico mais detalhado que vocę precisará ler se vocę decide construir
uma planta de micro-hydro.

PRINCÍPIOS BÁSICOS

Energia elétrica

Poder está definido como uma quantia de energia dividida até que isto objetos
pegados para prover a energia, ou em outro palavra como a taxa a qual energia é
Poder de delivered. está medido em unidades chamadas watts, ou (para quantias
grandes de poder) em unidades de quilowatts. Um quilowatt é igual a 1,000 watts.
Poder de também está medido dentro horsepower. Um cavalo-vapor iguala 746
watts.

Duas outras quantidades que săo importante falando quase elétrico poder é a
corrente elétrica e a voltagem. corrente Elétrica pode ser pensada de como a
quantia de eletricidade que flui por um arame (como a quantia de água que flui por
um tubo), enquanto voltagem pode ser pensada de como uma medida de quanta
força é precisada empurrar a Corrente de current. está medido em ampčres, ou
ampčres para curto, enquanto voltagem está medida em volts. O elétrico poder (em
watts) é igual ao produto da corrente e o voltagem, de forma que uma corrente de
1 ampčre com uma voltagem de 100 volts, dę um poder de (1 x 100) = 100 watts.

Dois tipos de eletricidade săo geralmente usados. Corrente alternada de

(CA) eletricidade é gerada de certo modo isso faz isto mudar direçőes (alterne)
muitas vezes cada segundo. O número de tempos muda direçăo é chamada a
freqüęncia. Corrente direta (DC) eletricidade năo muda direçőes; sempre flui o
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mesmo modo.

Sistemas de energia elétrica grandes e muitos pequeno usam alternando atual para
poder usar transformadores para mudar voltagens para cima e Transformadores de
down. năo trabalharăo com corrente direta. Por outro lado, baterias podem
produzir só DC, tăo pequeno, sistemas elétricos que geralmente usam baterias
usam corrente de DC. CA pode ser convertida em DC que usa um dispositivo
chamada um retificador, enquanto DC pode ser mudada em CA que usa um
inverter.

Míni-hydro sistemas, e sistemas de energia elétrica grandes como esses em cidades
usam corrente alternada. Nestes sistemas, o voltagem e freqüęncia da eletricidade
produzidas săo cuidadosamente controlada para os manter constante. Adding
mais carga para um operar sistema de poder (como acendendo mais luzes) tende
reduza a velocidade os geradores abaixo qual causas a voltagem e (para CA
sistemas) a freqüęncia para derrubar. Conversely, fechando fora luzes, reduza a
carga, enquanto permitindo para o gerador correr mais rapidamente. Estes
sistemas tęm que ter algum amável de um controle automático que descobre
quando a velocidade muda, e entra em açăo (como deixar mais molhe em uma
turbina) devolver os geradores até o speed. certo Estes controles săo caros, e a
maioria do micro-hydro sistemas năo tęm them. como resultado, a velocidade de
gerador e voltagem em sistemas de micro-hydro mudará como pessoas vire luzes
de tempo em tempo, assim é uma idéia boa para manter isto a um mínimo. Baterias
podem ajudar esta situaçăo provendo poder extra quando + sistema está
fortemente carregado, e absorvendo poder extra quando isto está facilmente
carregado.

Equipamento elétrico é avaliado em termos da voltagem e o tipo de corrente para o
que é projetado, e o máximo chega de dę poder a pode produzir (para um gerador)
ou usa (para coisas que consuma eletricidade, como motores e lâmpadas
incandescentes). UM gerador com uma avaliaçăo de 5 KW a 100 volts é projetada
para produzir 50 ampčres a 100 volts a carga cheia que é 5,000 watts ou 5 KW. O
mesmo gerador também poderia produzir quantias menores de poder. A quantia
de poder posta fora pelo gerador deve ser igual para o quantia de poder que é
usado pelo equipamento elétrico conectou para isto (a menos que vocę esteja
usando baterias para armazenar um pouco de poder) . O avaliaçőes de voltagem e
tipo de eletricidade (DC ou CA) usado para o equipamento elétrico sempre deveria
estar igual ŕ voltagem e tipo de eletricidade que é provida. Se vocę conecta um
dispositivo taxado para uma voltagem para um arame a outra voltagem, isto quase
certamente năo trabalhe, e é muito provável que o dispositivo seja damaged. O
mesmo é verdade de conectar dispositivos de CA para DC. However, muitos DC,
também podem ser usados dispositivos como lâmpadas incandescentes e motores
com CA, se as avaliaçőes de voltagem săo o mesmo.

A quantia de energia produziu em um gerador ou usou por um elétrico máquina
pode ser calculada multiplicando a quantia de poder usado pelo comprimento de
tempo que é usado. Energia de é medida em unidades de joules--um joule é igual a
um watt tempos um second. Um joule é uma quantia muito pequena de energia,
Assim nós geralmente use unidades como megajoules (um megajoule é um milhőes
joules) ou quilowatt-horas (abreviou KWH). UM quilowatt que hora é iguale a um
quilowatt provido para uma hora que é 3.6 milhőes joules. Como um exemplo, um
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5-KW gerador, se corresse a carga cheia durante uma hora, produziria produza
cinco KWH de energia elétrica. Se corresse durante duas horas, produziria 10
KWH.

Poder mecânico

Poder mecânico é a força que causa maquinaria e outro coisas para move. A
máquina de um carro produz poder mecânico, e assim faz um motor elétrico. que
poder Mecânico pode ser facilmente convertida em poder elétrico (isto é o que um
gerador faz), e pode ser convertido poder elétrico atrás a poder mecânico (isto é
terminado por um motor elétrico). Mecânico e elétrico poder está medido nas
mesmas unidades--watts e quilowatts.

Encabece, Taxa de Fluxo, e Produçăo de Poder

Molhe ao topo de uma colina ou gota tem energia, potencial chamado, energia,
por causa donde é. Esta energia potencial está medida em termos da " cabeça da "
qual é a distância vertical + nível de água ao topo da gota para o nível de água ao
bottom. Figure 1 espetáculos como de cabeça está medido.

Em fluxos naturais, a energia potencial ou cabeça da água é dissipada por fricçăo
contra a cama de fluxo como os fluxos de água em declive, ou por turbulęncia ao
fundo. However, se nós puséssemos dentro um tubo liso do topo para o fundo para
reduzir fricçăo, e entăo ponha em uma turbina de água ao fundo, nós podemos
usar a cabeça dentro a água para virar a turbina e produto power. mecânico O
quantia de poder que nós podemos adquirir teoricamente é determinada por:

[P.sub.th] = F x H x 9.807 (Equaçăo 1)

onde [P.sub.th] é a produçăo de poder teórica em watts, F é a taxa de fluxo de água
pelo tubo em litros por segundo, H é a cabeça em metros, e 9.807 é o fator de
conversăo do que responde pela força Gravidade de na água.

Porém, turbinas e geradores năo săo perfeitamente eficientes, assim a quantia de
energia elétrica que nós podemos obter de fato de um microhydro plante com uma
determinada cabeça e taxa de fluxo é menos que [P.sub.th]. Esta quantia é
determinada por:

[P.sub.act] = [P.sub.th] x [E.sub.t] x [E.sub.g] x [E.sub.s] (Equaçăo 2)

onde [P.sub.act] é a produçăo de poder útil atual da planta, [E.sub.t] é a eficięncia
da turbina, [E.sub.g] é a eficięncia do gerador, e [E.sub.s] é a eficięncia do resto do
sistema elétrico.

Eficięncias sempre săo menos que 1.0. Typically, [E.sub.t] está aproximadamente
0.85 para turbinas de um fabricante especializado, 0.6 a 0.8 para bombas usaram
como turbinas, e 0.5 a 0.7 para cruz-fluxo localmente-construído turbines. [E.sub.g]
normalmente é 0.9 ou mais, para a maioria dos tipos de geradores. [E.sub.s] será
aproximadamente 0.9, a menos que vocę esteja transmitindo poder uma grande
distância, ou vocę está usando um inverter em qual caso isto possa ser menos.

Assim, um fluxo de 100 litros por segundo, com uma cabeça de 10 metros, possa
produzir 100 x teoricamente 10 x 9.807 = 9,807 watts, ou 9.807 KW. Com uma
eficięncia de turbina de 0.75, uma eficięncia de gerador de 0.9, e uma eficięncia de
sistema de 0.9, nós vamos de fato adquira 9,807 x 0.75 x 0.9 x 0.9 = 5,958 watts de
power. útil O resto seria perdido devido a ineficięncias no sistema.

É
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III. SISTEMAS MICRO-HIDROELÉTRICOS E
COMPONENTES

Há muitas variaçőes de sistemas de micro-hydro. Alguns do fatores que afetarăo o
tipo de sistema vocę decidem construir é: a quantia de poder vocę precisa; a
quantia de água corrente disponível; a cabeça disponível; a fonte da água (de um
canal de irrigaçăo, um oleoduto, atrás de uma represa, ou de um livre-fluir rio ou
fluxo); quanto dinheiro vocę pode dispor gastar; e as habilidades manuais e
materiais locais disponível a vocę. Esta seçăo descreve os componentes principais
de um sistema de micro-hydro, e explica algumas das escolhas diferentes.

PLANO DE SISTEMA BÁSICO

Todos os sistemas de micro-hydro, qualquer as outras diferenças deles/delas, tenha
um número de características em comum. Cada tem que ter uma fonte de água, e
um lugar para pôr a água depois (a descarga). O fonte deve ser mais alta que a
descarga; o maior a diferença em altura, o maior o testamento de cabeça disponível
é. Em adiçăo, deve haver alguns meios de adquirir a água do fonte para a poder-
planta, e entăo da planta de poder para o discharge. Finally, deve haver a própria
planta de poder, o qual, contenha um ou mais turbinas dirigidas pela água
corrente, e um ou mais geradores dirigidos pelas turbinas. Alternatively, as turbinas
podem prover poder mecânico para dirigir algum outro maquinaria, como um
moinho ou viu, diretamente, sem converter + poder mecânico em poder elétrico e
atrás. Sometimes, săo organizados sistemas para prover mecânico-poder-durante o
dia, e entăo provę eletricidade por iluminar ŕ noite.

Figure 2 é um esboço de um sistema micro-hidroelétrico típico,

mostrando os componentes
principais. Not todos os sistemas
terăo tudo de estes componentes,
porém.

 

Começando ŕ fonte da água, a água
deve ser primeiro colecionada e
channelled para a turbina. Água de
pode ser apoiada atrás de uma
represa (como mostrada em Figura
2), ou desviou fora de um fluir flua
por algum amável de estrutura de
diversăo. Depois que é desviado, flui
em um canal, chamou o headrace até
que é diretamente além da planta de
poder. Once lá, a água entra +
penstock que é o tubo que conduz ŕ
turbina. Alternatively, + penstock
podem ir todo o modo para a fonte,
enquanto eliminando a necessidade
para o headrace. Em alguns sistemas
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com baixa cabeça, pode năo haver um penstock--molhe por detrás uma represa
simplesmente pode flua diretamente na turbina. Depois de deixar a turbina, o água
desmaia pelo tubo de desenho no tailrace que é um canal que conduz ao ponto de
descarga. que O poço de energia é normalmente construiu perto da descarga,
assim o tailrace podem ser mesmos curto, e pode estar completamente ausente.

A água flui pela turbina, enquanto forçando isto a turn. Usually, + fluxo pela turbina
é controlado antes de um ou mais válvulas ou portőes que permitem para o fluxo
ser reduzida ou fechar fora completely. A turbina ou está diretamente conectada a
um gerador, ou pode ser conectado por meio de engrenagens ou cintos e talhas
para o gerador ou outra maquinaria para ser driven. O gerador, os arames
elétricos, e os outros dispositivos associaram com eles está chamado a
engrenagem elétrica. O diferente săo discutidos tipos de turbinas e engrenagem
elétrica em mais detalhe below. As partes estruturais do hydro plantam--a represa,
headrace, penstock, tubo de desenho, tailrace, e casa de poder săo chamou os
trabalhos civis, embora este termo é mais comum dentro plantas maiores que em
plantas de micro-hydro. que Estes também săo discutidas em mais detalhe debaixo
de.

Trabalhos civis

A extensăo e o custo dos trabalhos civis precisaram para um microhydro planta
varia uma grande transaçăo, enquanto dependendo da natureza do local onde a
planta fica situada. Generally, o mais água-hydropower plantas tęm que controlar, e
o adicional eles tęm que levar isto, o mais caro os trabalhos civis serăo. por isto,
microhydro plantas com muita cabeça săo normalmente mais baratas que baixo-
cabeça plantas, desde que os mais baixos meios de cabeça que uma maior quantia
de água é required. However, podem ser construídas muitas plantas de baixo-
cabeça para levar vantagem de irrigaçăo existente e água-provę trabalhos, como
represas e canals. Combining micro-hydro com uma provisăo de água ou projeto
de irrigaçăo também pode ajudar fazer aquele projeto mais prático, como o poder
da planta de hydro podem ajudar pagar algum do custo do projeto total.

Os trabalhos civis normalmente podem ser construídos de materiais locais,
enquanto usando técnicas de construçăo locais e trabalha, junto com alguns
importada materiais como cement. A exceçăo para isto pode ser o penstock que
deve poder resistir a pressăo do water. Se a cabeça for mais de 5 metros, isto
requererá metal pipe. Isto pode ser caro, desde um diâmetro bastante grande, tubo
é exigido para reduzir a quantia de cabeça perdida de fricçăo.

Construindo os trabalhos civis, é importante para ter conselho de alguém que é
educado sobre represas e canais e outro estruturas hidráulicas, desde construir
algo que levar fluindo, água năo está igual a construir uma casa ou uma parede.
que Isto é especialmente verdadeiro de dams. Vocę deveria construir nunca uma
represa por qualquer flua sem conferir para ter certeza o que é legal em sua área, e
vocę nunca deveria construir mais uma represa um sobre 1.5 metros alto em país
plano, ou, em país montanhoso, e represa para cima que apoiará um quantia
significante de água sem conselho e supervisăo de um engineer. competente Se
uma represa deveria quebrar, pode libertar água com grande violęncia, e até
mesmo uma quantia aparentemente pequena de água possa causar destruiçăo
enorme e perda de vida.

Turbinas hidráulicas
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Uma turbina hidráulica é uma máquina que converte a cabeça ou energia potencial
em água que flui por isto em mecânico energia (também chamou trabalho) que é
usada para virar um shaft. There é vários tipos diferentes de turbinas hidráulicas. Os
dois tipos de turbinas que săo muito útil para plantas de micro-hydro săo + Michell
ou turbina de Banki (também chamou a turbina de crossflow) e a turbina de Pelton
(também chamou a roda de Pelton). CROSSFLOW turbinas săo usadas para baixas
e moderadas cabeças, até aproximadamente 40, metros, enquanto podem ser
usadas turbinas de Pelton a qualquer cabeça sobre 20 metros.

Alguns outros tipos de turbinas que săo geralmente usadas săo hélice ou turbinas
de Kaplan para baixas cabeças, e Francis turbinas para moderado heads. com
exceçăo da turbina de crossflow, todas as turbinas hidráulicas é artigos de alta
tecnologia pelos quais devem ser construídos um especializado manufacturer.
UMA lista de fabricantes de pequeno-turbina-é cedida o apęndice.

Turbinas de Crossflow podem ser construídas por uma loja de máquina local, mas
um fabricante especializado pode poder fazer um mais eficiente unit.
Desenvolvimento Barato de Locais de Poder de Água Pequenos (listou dentro +
apęndice) dá instruçőes por construir uma turbina de crossflow.

Com respeito ao interesse crescente em hydro pequeno, um número de fabricantes
começaram vir fora com recentemente unificou turbinas para plantas hidroelétricas
pequenas. Desde cada turbina năo precise ser projetada individualmente e
construa, isto reduz + custo da turbina significativamente. que Estas turbinas
normalmente săo vendida como parte de um pacote que inclui um gerador e
controle system. Estes pacotes normalmente produzem poder de CA de alta
qualidade, igual a está disponível de utilidades elétricas, mas eles săo bastante caro,
especialmente em tamanhos de micro-hydro.

Também é possível usar bombas de água giratórias ordinárias como turbines.
Typically hidráulico, uma bomba usa poder mecânico para aumente a cabeça do
ser de água bombeada. invertendo isto processe, uma bomba pode converter
cabeça em poder mecânico. Desde săo massa-produzidas bombas em grandes
quantidades, o custo deles/delas pode ser menos que um terço de uma turbina
especialmente-feita. However, isto, mais baixo custo deve ser equilibrado contra
uma geralmente mais baixa eficięncia, que reduz a quantia de poder que vocę pode
obter de uma determinada quantia de water. Nevertheless, se vocę tem bastante
água que uma bomba pode ser uma escolha muito barata, especialmente se vocę
pode adquirir um segundo hand. a Maioria das bombas trabalha melhor como
turbinas quando a cabeça da água passando por eles é aproximadamente 30 a 60
por cento maior que o encabece eles foram projetados para produzir como
bombas. negociante de bomba local ou membro das forças armadas pode prover
mais informaçăo.

Engrenagem elétrica

A engrenagem elétrica ou sistema elétrico para um sistema de micro-hydro consiste
no gerador elétrico, outros dispositivos elétricos em + poço de energia, e arames
elétricos dos que levam a eletricidade + poço de energia para o lugar onde será
usado. There săo um número de possíveis arranjos diferentes para isto. Um do a
maioria dos arranjos comuns para sistemas de micro-hydro é uma baixo-voltagem
Sistema de DC, semelhante ao system. elétrico de um automóvel Isto arranjo
também pode ser usado para produzir poder de CA de moderado-voltagem (goste
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o que está disponível de uma utilidade elétrica) através de meios de um inverter.
Outro arranjo no qual é geralmente usado míni-hydro, é gerar moderado-voltagem
ou CA de alto-voltagem diretamente, usando um gerador síncrono.

Um esboço de uma baixo-voltagem que sistema de DC é apresentado em Figura 3.

Este sistema usa um gerador
chamado um alternador que produz
baixo-voltagem AC. que Este poder
passa por um retificador e voltagem
regulador que converte isto para DC
que é usada entăo ou diretamente ou
usado carregar baterias se mais
poder está sendo produzido que é
needed. Em muitos alternadores
modernos, o retificador, e regulador
de voltagem é embutido. As baterias
entăo retorno este poder depois,
quando mais poder está sendo usado
que produzida. A ligaçăo final no
sistema consiste em um ou mais
andamento de arames das baterias
para as luzes e outros artigos que săo
ser powered. Alternatively, o sistema
pode ser conectado a um inverter,
que converte a baixo-voltagem poder
de DC das baterias para CA, para uso
com eletrodomésticos que requerem
poder de CA. Em qualquer caso, os
arames normalmente entram por um
fusível ou um britador de circuito em

ordem proteger o sistema de ser estragado por um circuito curto ou
sobrecarregada por muita demanda.

 

A baixo-voltagem sistema de DC tem muitas vantagens--é simples e barato, e pode
ser feita até mesmo de partes salvadas de um automóvel sistema elétrico. Porém,
requer luz de baixo-voltagem especial bolbos, e motores que săo capaz de corrida
de ser com DC. Isto problema pode ser eliminado usando um inverter, mas isto
soma + custo. Baixos sistemas de voltagem também requerem arame pesado, e é
difícil transmitir poder de baixo-voltagem para mais que um curto distancie, desde o
mais baixo a voltagem, o mais alto as perdas em + arame será. Se o local de hydro
năo está dentro de aproximadamente 50 para 100 metros do lugar vocę usará a
eletricidade, vocę deve ou use um inverter para produzir CA, ou gere diretamente
com um gerador síncrono.

Geradores síncronos podem produzir CA de moderado-voltagem diretamente, ou
pode produzir CA de alto-voltagem que é convertida para moderar entăo voltagens
com um transformador. O posterior é melhor se vocę precisar transmitir poder
qualquer distância. Porém, sistemas de DC distintos, CA, sistemas năo tęm nenhum
lugar para armazenar eletricidade, assim eles sempre devem ajuste a quantia de
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poder eles produzem para emparelhar o quantia sendo usada. Isto requer um
sistema de controle que pode somar uma grande transaçăo para o custo de uma
planta de micro-hydro, e que também requer manutençăo especializada. É
normalmente melhor para comprar síncrono geradores como parte de um " pacote
" que inclui o gerador turbina, e controla sistema. Estes pacotes estăo disponíveis
de alguns dos fabricantes de turbina de hydro listaram no apęndice.

Qualquer sistema elétrico requer conhecimento especial e entendendo. Isto é
especialmente verdade de sistemas de voltagem altos e moderados, desde que
estes podem ser muito perigosos--causando choques e fogos elétricos se eles săo
erradamente fixos para cima. Baixo-voltagem sistemas de DC está muito mais
seguro, desde que é quase impossível ser eletrocutada por eles, mas eles ainda
podem causar fogos. Vocę năo deveria trabalhar em até mesmo um sistema de
baixo-voltagem a menos que vocę esteja seguro que vocę sabe isso que vocę está
fazendo, e vocę năo deveria trabalhar em um moderado ou alto-voltagem sistema a
tudo sem ajuda de um eletricista profissional ou outra pessoa educada. Vocę
também deveria ter muito cuidado para organize o poço de energia, arames
elétricos, e outras partes do sistema de forma que as crianças e animais năo pode
entrar em contato com eles e seja prejudicada.

CUSTOS DE SISTEMAS, OPERAÇĂO, MANUTENÇĂO,
E OUTRAS PREOCUPAÇŐES

O custo de uma planta de micro-hydro variará, enquanto dependendo de que tipo
de equipamento usa vocę, quanto material e equipamento para os que vocę
precisa compre, quanto vale para os trabalhos civis, e outros fatores. Por exemplo,
se vocę pudesse usar tubo salvado para levar molhe abaixo uma colina íngreme,
enquanto construindo a estrutura de diversăo, headrace, e tailrace vocę de pedras
locais, e usando um artigo de segunda măo bomba de irrigaçăo conectou a um
alternador e bateria salvada de um automóvel, seu sistema valeria muito pequeno.

Por outro lado, se vocę tivesse que contratar um contratante para construir um
represe, um canal de headrace longo, poço de energia, e tailrace; entăo comprou
uma hydro-turbina nova e gerador de ultramarino, vocę pode areje para cima
gastar mais que $30,000 para uma 5-KW planta geradora. Claro que, qualquer
figura entre este dois extremes também seria possível.

As melhores fontes de informaçăo de preço para turbinas de hydro e geradores é
os fabricantes. Vocę precisará calcular o custo de os trabalhos civis vocę, ou fala
com um contratante qualificado se + trabalho é muito complexo para vocę. Para os
custos de outros materiais, como tubo, arames elétricos, e assim sucessivamente, é
melhor consultar provedores locais. Equipamento como alternadores, baterias, e
podem ser obtidas retificador de auto ou lojas de provisăo de marinha e lugares
que vendem geradores de vento. Os custos para alternadores săo
aproximadamente $80 para uns 500 - para 1,000-watt alternador de carro
(inclusive o retificador e limiter de voltagem); custos para tamanhos maiores serăo
mais. Baterias valeram aproximadamente $50.00 para um tamanho sobre o que
segura 1/2-KWH. Inverters valeu aproximadamente $500 para um com 1-KW
capacidade.
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Manutençăo e operaçăo de plantas de micro-hydro geralmente objetos pegados
muito pequeno tempo. É necessário conferir a planta diariamente para tenha
certeza a entrada năo é entupida, e que o sistema é em bom estado de
funcionamento. Dependendo do desígnio da planta, vocę também pode precisar
ajustar a válvula de entrada ocasionalmente para emparelhe o fluxo de água na
turbina com a quantia de poder vocę está usando. Manutençăo mais extensa,
como lubrificar o maquinaria, apertando qualquer cinto, e se registrando o nível de
água as baterias deveriam ser feitas todos os meses. Também pode ser necessário
limpar fora lodo, ervas daninhas, e assim sucessivamente nos trabalhos civis, e
consertar qualquer vazamento ou deterioraçăo. Isto é normalmente terminado
sobre uma vez por ano ou mais freqüentemente se precisou.

APLICAÇŐES DE GERAÇĂO MICRO-HIDROELÉTRICA

Micro-hydropower pode ser usado em qualquer lugar que há água corrente e uma
diferença em elevaçăo para isto para correr abaixo. Porém, é normalmente năo
construindo que vale a pena uma planta de micro-hydro se há outra fonte de
eletricidade perto. Assim, micro-hydro é mais mais útil provendo eletricidade para
serviços básicos como iluminar, arte culinária elétrica, correndo motores pequenos
como esses de costura, máquinas e făs elétricos, e televisőes correntes e rádios
(com adaptadores especiais) em áreas rurais isoladas. Uma turbina de hydro
também pode ser usada diretamente para prover poder mecânico para dirigir um
máquina como uma serra, um moinho, um huller de grăo, ou qualquer outro baixo-
poder máquina. Em a pessoa projeto informou em Colômbia, uma aldeia, usos uma
turbina de Pelton pequena para correr uma serraria durante o dia. A noite, a mesma
turbina é conectada a um gerador, enquanto provendo dę poder a por iluminar e
outros usos.

Em outro fixada de projetos no Paquistăo, ajudou o governo aldeias montando
unidades de micro-hydro que provęem eletricidade para tręs ou quatro lâmpadas
incandescentes por casa. Esta eletricidade também é usado para equipamento
industrial pequeno como arco soldadores, shellers de milho elétrico, e debulhador
de trigo elétricos. Várias indústrias também foram estabelecidas para usar
mecânico dę poder a diretamente da turbina para correr equipamento como
moinhos de farinha, hullers de arroz, serras de fita, que madeira cobre com ripas,
gins de algodăo, salgue shellers, e amoladores.

IV. COMPARAÇĂO COM TECNOLOGIAS
ALTERNATIVAS

O uso principal para geraçăo de micro-hydro é prover pequeno quantias de
energia elétrica em áreas isoladas onde outras fontes de eletricidade, como uma
utilidade elétrica, năo está disponível. Se uma utilidade elétrica ou alguma outra
fonte de eletricidade grande é disponível, quase sempre é mais barato e mais fácil
para comprar eletricidade daquela fonte. Onde uma fonte grande năo está
disponível, porém, ainda há várias outras possibilidades. O mais importante destes
é: diesel e geradores de gasolina-máquina, geraçăo vento-elétrica, celas de
photovoltaic, e humano - ou geradores animal-dados poder a. Este săo cada
discutida abaixo.

Á
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DIESEL E GERADORES DE GASOLINA-MÁQUINA

Diesel e geradores de gasolina săo convenientes e valeram menos para compre
que a maioria dos outros meios de eletricidade produtora, mas eles requeira
combustível que está ficando crescentemente caro. O custo de um diesel sistema
gerador é tipicamente $1,000 a $3,000 por quilowatt, dependendo do tamanho
(sistemas pequenos valeram mais por quilowatt), e geradores de gasolina săo até
mais baratos. Porém, + custo de combustível de diesel abastecedor para o gerador
será a menos $0.20 por KWH (para combustível de diesel a $0.50 por litro), o qual
quantias para $1,750 para uma 1-KW unidade que corre continuamente para um
ano. Máquinas de gasolina estăo mais claras em peso e mais barato que dieseis,
mas também menos eficiente. O custo seria até maior para eles.

GERAÇĂO VENTO-ELÉTRICA

Geraçăo vento-elétrica pode ser uma forma muito vantajosa de poder produçăo
onde o vento é forte e seguro. Em alguns casos, geradores vento-elétricos
puderam até mesmo competir com utilidades grandes convencionais em custo.
Geralmente, um pequeno vento-elétrico sistema consiste em uma turbina de vento
que normalmente olha como uma hélice de aviăo montada em um poste. Estes
devem ser comprada. Alguns outros desígnios de turbinas de vento usam veleja e
opere a mais baixas velocidades; VITA pode prover informaçăo aproximadamente
construindo estes. Em qualquer tipo de sistema, a turbina é usada vire um gerador
(normalmente um alternador) isso carrega baterias e provę energia elétrica
diretamente. Estes sistemas săo mesmos semelhante aos tipos de sistemas de
micro-hydro que usam baterias que foi descrita mais cedo. sistemas vento-elétricos
podem ser esperados valha $2,000 a $4,000 aproximadamente por quilowatt de
capacidade geradora. O custo por quilowatt-hora variará, enquanto dependendo
da quantia de vento. Normalmente, só aproximadamente 20 a 30 por cento do total
possível Săo gerados KWH por ano de fato, até mesmo em locais bastante ventosos.
Assim uma 1-KW unidade poderia produzir 8,760 KWH concebivelmente por ano,
mas produziria de fato só aproximadamente 1,800 a 2,600 KWH.

CELAS DE PHOTOVOLTAIC

Celas de Photovoltaic, ou celas solares, pode mudar luz solar diretamente em
eletricidade. Esta eletricidade pode ser usada para carregar entăo baterias por
noite iluminar, ou pode ser usado diretamente para motores de corrida e outros
dispositivos pequenos durante o dia. Celas solares é agora uma área de grande
interesse em ambos desenvolvidas e países menos-desenvolvidos, e parece
provável que eles văo eventualmente faça uma contribuiçăo significante a
desenvolvimento rural. Porém, celas solares ainda săo tręs a quatro vezes muito
caro ser prático para a maioria dos usos. Um sistema de solar-cela agora custos
aproximadamente $12,000 a $17,000 por quilowatt de cume de gerar capacidade.
Desde que luz solar năo está ŕ noite disponível ou em nublado porém, dias o
número atual de quilowatt-horas gerou por ano só é aproximadamente 20 a 30 por
cento do máximo--sobre o mesmo como para geradores de vento.
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Celas solares săo muito vantajosas onde quantias muito pequenas de de poder é
precisado, como o custo deles/delas por watt năo aumente até mesmo em
tamanhos muito pequenos. Um 100-watt que planta de hydro poderia năo valer
muito menos que um 1,000-watt planta, mas um jogo de celas solares para
produza 100 watts custos aproximadamente um décimo até um jogo para produza
1,000 watts. Assim, se vocę só precisa de um pouco poder (para cobre baterias por
uma televisăo, por exemplo) celas solares podem seja a melhor escolha.

O HUMANO E PODER ANIMAL

Humanos podem gerar poder pedalando um bicicleta-como aparato conectada a
um gerador. Animais como cavalos e bois também pode ser usada para produzir
poder, os tendo vire um - manivela conectada ao gerador por engrenagens
velocidade-crescentes ou talhas. A unidade inglesa original de poder, na realidade,
era o cavalo-vapor que foi definido para ser asperamente o poder que um cavalo
de desenho poderia prover. Um cavalo-vapor inglęs é aproximadamente 750 watts,
mas isto é realmente mais trabalho que pode ser esperada de a maioria dos cavalos.
Depois de permitir a ineficięncia do gerador e as engrenagens, parece provável
que só 200 a 300 watts de eletricidade poderia ser gerada por animal. Para
humanos, o chegue que pode ser produzida confortavelmente é até mesmo
menos--provavelmente ao redor 50 watts. Isto seria bastante para carregar baterias
para um rádio ou televisăo, ou prover alguns horas de luz, mas năo para muito
outro. O custo de tal um sistema seria bastante pequeno--de nada (usando partes
salvadas) para o EUA $100 ou $200 para um alternador novo e baterias. Porém,
năo esqueça isso humanos e animais requerem combustível na forma de comida.

V. CONSTRUINDO UMA PLANTA DE MICRO-HYDRO

Construindo uma planta de micro-hydro é um processo complexo que requer um
grande transaçăo de planejar e preparaçăo. Os passos principais nisto processo é
descrito abaixo.

PASSOS PREPARATÓRIOS

Năo todos os passos listaram abaixo serăo necessários dentro todo caso. Vocę
deveria usar seu próprio julgamento, mas geralmente, o maior e mais complexo sua
planta será, o mais tempo vocę deva gastar na fase preparatória.

Decidem de quanta energia elétrica precisará vocę, e se vocę precisa de
poder de CA ou baixo-voltagem poder de DC.
Acham um local promissor para sua planta de hydro. Os melhores locais tęm
uma provisăo de água segura durante o ano todo e um grande vertical
derrubam em uma distância curta (o mais gota, o menos que água é
requereu).
Calculam a quantia de poder disponível no local, usando, Equaçőes de 1 e 2
(página 5). Decida se isso será adequado para suas necessidades. Considere
a eficięncia do equipamento tomando esta decisăo.
Tęm certeza que vocę pode instalar arames elétricos do local para o lugar
vocę quer usar a eletricidade.
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Conferem para problemas legais e institucionais com o local vocę
escolheram. Descubra que leis vocę tem que obedecer e isso que autoriza
vocę precisará construir e correr a planta.
Conferem para efeitos ambientais da planta. Alguns do interessa aqui é o
efeito da represa em peixe, possível, que inunda de cropland ou outra
valiosa terra, e a possibilidade de criar um chăo de procriaçăo por doença-
causar Organismos de como caracóis de água se bilharzia ou schistomiasis
é um problema em sua área. Também confira para os efeitos de + ambiente
(por exemplo, inundando) na planta.
Conferem para efeitos sociais ruins--as pessoas cujo uso do fluxo será
rompido, mulheres incapaz lavar roupas no banco, e assim sucessivamente.
Estes devem ser equilibradas contra o positivo efeitos sociais de luz elétrica,
máquinas, e assim sucessivamente.
Calculam o custo de construir uma planta de hydro no local, e + total de
energia (em KWH) que a planta vai produzem por ano. Calcule o custo anual
da planta (inclusive pagamentos de empréstimo, manutençăo anual, e todos
outro vale) e divide pelo número de KWH por ano adquirir o valeu por KWH.
Calculam o custo por KWH de outras fontes de electricty, como vento ou um
gerador de diesel. Também tente calcular os efeitos sociais e ambientais, e
qualquer legal ou problemas institucionais que eles poderiam ter.
Consideram tudo dos custos, a reuniăo social e ambiental efetua, e as
características diferentes do possível Alternativas de , e decide se prosseguir
com um micro-hydro plantam, investigar algum outro tipo de gerador, ou
para năo fazer nada.

PROJETANDO A PLANTA E PLANEJANDO SUA
CONSTRUÇĂO

O assumindo decidiram prosseguir com uma planta de micro-hydro, + próximo
passo é projetar isto. Isto năo precisa ser um projeto prolongado--só tenha certeza
vocę sabe tudo o que será precisada, quanto valerá, onde vocę adquirirá isto, e
quando vocę precisará ordenar isto para que isto chegue na hora certa. A menos
que vocę seja muito confiante de seu conhecimento, vocę provavelmente vai queira
adquirir ajuda adicional neste momento. Alguns do livros listaram no apęndice
(Desenvolvimento especialmente Barato Locais de Poder de Água pequenos, pode
ser útil a vocę. Se seu sistema seja a todo elaborado, e especialmente se envolverá
construindo qualquer represa ou canais, é uma idéia boa para mostrar seu planos
para engenheiro qualificado antes de proceder.

CONSTRUINDO A PLANTA

Esta fase inclui todas as coisas envolvidas indo do projete ŕ planta operacional.

Preparam um orçamento e horário de instalaçőes.
Organizam financiamento, se vocę está planejando para pedir emprestado o
dinheiro para construir a planta.
Ordenam a turbina, gerador, baterias, pia para o penstock, + inverter, e
qualquer outro artigo para o que vocę planeja compram. Permita bastante
tempo entrega--pode levar vários Meses de para adquirir uma turbina de
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hydro. Pode ser bem usar um contrário-operou bomba comercial. Bombas
comerciais que também pode ser usado como turbinas, tenha muita entrega
mais curta cronometra.
Levam entrega em componentes importantes como a turbina e gerador, e
tem certeza que todo o planejamento para o civil Trabalhos de estăo
completos.
Constroem a represa, poço de energia, headrace, tailrace, e outro trabalhos
civis, e instala o penstock e válvulas.
Instalam a turbina, o gerador, e o outro elétrico engrenam. Teste tudo
completamente, primeiro componente através de componente, entăo o
sistema como um todo.

OPERANDO A PLANTA

Faça arranjos para inspeçăo regular e manutençăo do planta e o resto do sistema,
limpando fora as entradas de água, lubrificando a maquinaria, apertando os cintos,
etc. Dependendo em + sistema, vocę também pode precisar inspecionar a provisăo
de água, e ajuste as válvulas de entrada se muito ou muito pouca água está sendo
usada. Isto normalmente leva muito pequeno tempo--alguns minutos um dia é
bastante.

Vocę pode levar a cabo a maioria dos passos preparatórios deste processo usando
este papel. Uma vez vocę começa a projetar e construir o porém, plante vocę
precisará de muito mais ajuda. Alguns dos livros listada na bibliografia pode ser útil
a vocę. Vocę também pode queira falar mais adiante com peritos locais,
consultores, ou VITA para ajuda.

VI. PARA MAIS INFORMAÇĂO

A bibliografia ŕ parte de trás deste papel lista vários livros úteis e revistas que podem
prover informaçăo geral, como também alguns que dăo direçőes específicas por
avaliar um local de hydro potencial. Esta lista de referęncia é seguida por uma lista
de fabricantes de equipamento hidroelétrico pequeno que pode ser capaz prover
informaçőes adicionais e referęncias.

Equipamento hidroelétrico nos 0 - a 5-RW gama tende a ser bastante caro se
comprou de um fabricante, mas é provável para dure mais muito tempo e trabalhe
melhor que sistemas caseiros. Fabricantes também possa ser muito útil lhe
contando como continuar a avaliar um local, montando e instalando os sistemas
deles/delas, e fazendo seguramente eles trabalham corretamente. Se vocę está
contatando os fabricantes sobre um local específico, deveria descobrir vocę
primeiro (pelo menos aproximadamente) a cabeça e ou o mínimo e fluxo de máximo
taxas ou a quantia de poder que vocę quer gerar. Para informaçăo em usar bombas
como turbinas, vocę deveria contatar uma bomba local provedor que poderá obter
informaçőes dos fabricantes.

A melhor fonte de informaçăo sobre coisas como construir represas, canais, e
outros trabalhos civis provavelmente săo um construtor local. Prova achar alguém
que tem experięncia construindo sistemas de irrigaçăo ou outros sistemas de água.
A melhor fonte de informaçăo em geradores e equipamento elétrico provavelmente
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é um elétrico-motor local vendedor ou consertador. Esta pessoa saberá contatar o
fabricantes para suas exigęncias específicas, e também será um grande ajuda
montando o sistema elétrico. Vocę também pode tentar contatar motor elétrico e
fabricantes de gerador vocę. Transportando provisăo armazena e lojas de provisăo
de auto săo alguns do melhor fontes para luzes e eletrodomésticos usados com
baixo-voltagem sistemas de DC.

Muitas organizaçőes podem poder prover informaçăo ou ajuda para vocę
desenvolvendo um local hidroelétrico pequeno. O primeiro coloque vocę pergunta
deveria ser uma autoridade local ou outra organizaçăo que está preocupado com
represas e canais. Estas organizaçőes văo provavelmente empregue os
engenheiros educado na área, e possa ser capaz o se referir a consultores,
agęncias de governo, ou outros que pode poder ajudar. Se há uma agęncia de
governo interessada com rios, represas, navegaçăo, ou áreas semelhantes, vai
provavelmente seja uma fonte boa de informaçăo. Vocę precisará contatar tal uma
agęncia de qualquer maneira descobrir se há qualquer lei ou regulamentos que
podem lhe impedir de desenvolver um hydroplant. Outra fonte boa pode ser os
departamentos de engenheiro civil, engenharia mecânica, ou engenharia agrícola
a um perto universidade ou instituto técnico. Finalmente, VITA e outro internacional
organizaçőes podem poder prover informaçăo, técnico, ajuda, ou ambos, em
alguns casos.

SUGGESTED LISTA DE LEITURA

REVISTAS

Poder de Água internacional e Construçăo de Represa, Imprensa Empresarial,
International, Ltd. Oakfield House, Estrada de Perrymount, Haywards, Brejo de ,
Sussex RH16-3DH, Gră Bretanha.

Esta revista é uma fonte excelente de informaçăo em todas as formas de
hydropower. Freqüentemente leva artigos em aspectos de míni-hydro, e dedicou
vários assuntos especiais ao tópico. Também anuncia os engenheiros, fabricantes,
e consultores dentro + campo de hydropower.

Fontes alternativas de Energia, Fontes Alternativas de Energia, Inc., 107 S. Ave
central., Milaca, Minnesota 56353 E.U.A..

Assunto Nenhum. 68, July/August 1984, săo um assunto especial em hydropower.

LIVROS E RELATÓRIOS

Desenvolvimento barato de Locais de Poder de Água Pequenos por Hans Hamm.
Available de VITA, a/c Publicaçőes de VITA Sales, 80 S. St. Cedo, Alexandria, Virgínia
22304 E.U.A..

Este livro foi escrito em 1967, assim é um pouco obsoleto. No entanto, é um guia
excelente, compreensível para avaliando um local de hydro, determinando cabeça
e flui, e assim por diante, e inclui uma discussăo boa de esquemas de hydro de
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baixo-tecnologia. Isto é um livro bom para novatos. Também contém um jogo bom
de instruçőes por construir uma turbina de Banki que é o único tipo de turbina que
pode ser construída com tecnologias de aldeia-nível.

Micro-Hydro: Uma Bibliografia, Beth Moore e John S. Gladwell, Idaho Água
Recursos Pesquisa Instituto, Universidade de Idaho, Moscou, Idaho, E.U.A., 1979,.

Esta bibliografia é um pouco velha, mas contém um muito completo fixe de
referęncias ŕ literatura em micro-hydro, de material introdutório para como-para-
fazer-isto manuais e criando livros de ensino.

Metodologia simplificada para Blindagem Econômica de Potencial Pequeno
Capacidade de Locais Hidroelétricos, Instituto de Pesquisa de energia elétrica, EPRI
EM 3213, Projete 1745-8, P.O. Box 50490, Palo, Alto, Califórnia, 1983.

Michell pequeno (Banki) Turbina: Um Manual de Construçăo. VITA. Available de
VITA, a/c Publicaçőes de VITA Sales, 80 S. St. Cedo, Alexandria, Virgínia 22304
E.U.A..

Este livro descreve uma turbina de água barata que pode prover Eletricidade de
AC/DC para sua casa. Inclui complete passo por passo instruçőes por fazer partes
e assembléia, e é ilustrada.

OS FABRICANTES DE E DISTRIBUIDORES

ESTADOS UNIDOS

Allis-Chalmers Cia. de Produtos Fluida Hydro Turbina Divisăo Encaixote 712 York,
Pennsylvania 17405,

Indústrias de Arbanas 24 St. de colina Xenia, Ohio 45385,

Axel Johnson Engineering 666 Howard Street Săo Francisco, Califórnia 94105,

Bouvier Hydropower Inc. 12 Pista de Bayard Suffern Nova Iorque 10901

BBC Boveri Marrom Corp. 1460 Livingston Ave. Norte Brunswick, Nova Jersey
08902,

Indústrias de canhăo 5346 Lago de Moquito Rd. Deming, Washington 98224,

C-E/Neyrpic Hydro Poder, Inc., 969 Ridget Rd alto. Encaixote 3834 Stamford,
Connecticut 06905,

Elektra Power Corp. 744 San Antonio Rd. Palo Alto, Califórnia 94303,

Essex Desenvolvimento Sócios 110 St. de Tremont Boston, Massachusetts 02108,

Fairbanks Mill que Contrai Norte Aldeia de Danville RFD 2 St. Johnsbury, Vermont
05819,

Corporaçăo de Flygt 129 Glover Ave. Norwalk, Connecticut 06856,

Cia. Elétrica geral Operaçăo Hidroelétrica pequena Um Rio Rd. Bldg. 4, Rm. 305
Schenectady, Nova Iorque 12345,

Geraçăo Ilimitado 701 Placentia Ave. Costa Mesa, Califórnia 92627,
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Hayward Tyler Bomba Cia. P.O. Box 492 80 Pkwy industrial Burlington, Vermont
05402,

Sistemas de Hydro-Tech, Inc., P.O. Box 82 Chattaroy, Washington 99003,

Watt de Hydro Sistemas, Inc., 146 Siglun Rd. Arrulhos Ladram, Oregon 97420

Cia. de Maquinaria de Poder internacional 833-835 Torre terminal Cleveland, Ohio
44113,

A James Leffel Company 426 Rua oriental Springfield, Ohio 45501,

Layne & Bolicheiro, Inc., P 0. Encaixote 8097 Memphis, Tennessee 38108,

Míni Cia. de Hydro 110 leste 9ş St. Los Angeles, Califórnia 90079,

Micro Hydro, Inc., P.O. Box 1016 Quedas de Idaho, Idaho 83401,

Cia. de Poder Achou nova, Inc., P.O. Box 576 Vale de esperança, Rhode Island
02832,

Sistemas de Energia noroestes P.O. Box 925 Malone, Washington 98559,

Engenharia oriental e Cia. de provisăo 251 St. alto Palo Alto, Califórnia 94301,

Philip C. Ellis RD 7, Encaixote 125 Lendo, Pennsylvania 19606,

Reais Bens que Comerciam Companhia, Inc., 308 Rua de Perkins oriental Ukiah,
Califórnia 95482, (Esta organizaçăo também vende geradores de vento e
photovoltaic sistemas, e muitas baixo-voltagem eletrodomésticos de DC. O catálogo
deles/delas é uma introduçăo excelente a geraçăo de poder de baixo-voltagem.)

Scantech 162 St. de bateria Burlington, Vermont 05401,

Leste de Hydro pequeno Estrela Rota 240 BETHEL, EU 04217

Brook Hydro ensolarado P.O. Box 424 Naçăo perdida Rd. Lancaster, New
Hampshire 03584,

Ted Moleiro Associates 2140 S. Ivanhoe Denver, Colorado 80222,

Worthington Group, Companhia de McGraw-Edison, Encaixote 91 Tarrytown,
Maryland 21787, (Worthington é uma companhia de bomba na que fez muito
trabalho usando suas bombas como turbinas.)

ESTRANGEIRO

Atlas Companhia Polar, Ltd. Hercules Hydrorake Division P.C. Encaixote 160,
Estaçăo O Toronto, Ontario, Canadá

Barbeiro Hydraulic Divisăo de Turbina de Pântano Criar Limitou P.O. Box 340 Aporte
Colborne, Ontario L3K 5W1 Canadá

Produtos de Canbar Ltd. P.O. Box 280 Waterloo, Ontario, Canadá

China Companhia de Maquinaria Nacional Beijing A República de pessoas de
China (Contato a embaixada chinesa em seu país para informaçăo.)
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Turbinas seguras o Inc. #7, 3005 St. de Murray, Porto Mal-humorado Columbia
britânica Canadá

Neyrpic Lamente Mangin Geral, BP 75, 38041, Grenoble Cedex França

Ossberger-Turbinenfabrik P.O. Box 425 D-8832 WEISSENBERG/BAVARIA
Alemanha ocidental

© 1985 ECHO Inc.


