
Absolute mobiliteit en precisie
Vorarlberger Illwerke AG, Oostenrijk

Leica Absolute Tracker AT960 is  
bestand tegen elke uitdaging  
onder het aardoppervlak

In mei 2014 is Vorarlberger Illwerke AG gestart 
met project Obervermuntwerk II: de bouw van de 
op één na grootste pompopslagcentrale van het 
bedrijf, die maar liefst 360 megawatt genereert. Dit 
grootschalige project vindt plaats in het berggebied 
Silvretta in Vorarlberg. De pompcentrale bevindt zich 
op 1700 meter hoogte in Montafon, tussen de twee 
waterreservoirs Silvretta en Vermuntsee.

De nieuwe centrale ligt naast het in 1943 gebouwde 
Obervermuntwerk, maar genereert zijn elektriciteit op 
een efficiëntere manier. Daarnaast kan elektriciteit met 
optimale efficiëntie tijdelijk worden opgeslagen zonder 
dat er meer waterbronnen zijn vereist. Naar verwachting 
wordt de nieuwe energiecentrale vanaf 2018 in gebruik 
genomen. Met de constructie van de Obervermuntwerk 
II levert Vorarlberger Illwerke AG een belangrijke bijdrage 
aan de integratie van duurzame energie in Europa.
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Obervermuntwerk ll wordt voornamelijk bediend vanuit een 
ondergrondse caverne, die in de rotsbedding is gecreëerd 
met behulp van springstoffen. Daarom wordt een dergelijke 
centrale ook wel een ‘cavernecentrale’ genoemd. De 
caverne is 140 meter lang, 33 meter breed en 35 meter 
hoog. Hier bevinden zich twee horizontaal bevestigde 
modulen, waaronder Francisturbines, koppelingen, 
motorgeneratoren, startkatalysatoren en opslagpompen. 
Om de wisselwerking tussen deze componenten te 
optimaliseren zonder dat hierbij slijtage optreedt, moeten 
ze precies worden gemonteerd, geïnstalleerd en op elkaar 
worden uitgelijnd onder de juiste hoek.

De hoge kosten van het project en het krappe 
werkschema, gecombineerd met de uitdagende 
omstandigheden van ondergrondse mijnwerkzaamheden, 
vormden de belangrijkste obstakels waar Vorarlberger 
Illwerke mee kampte. Om aan deze veeleisende metingen 
te voldoen, was een nauwkeurig, robuust en uiterst mobiel 
meetsysteem vereist. 

Vorarlberger Illwerke AG beschikte reeds over een 
Leica Absolute Tracker AT901. Deze machine levert de 
vereiste nauwkeurigheid voor het werken in grotten, 
maar is onvoldoende robuust en mobiel om deze laatste 
uitdaging het hoofd te bieden. Daarom heeft Ralf Laufer, 
Department Manager van Metrology, voorgesteld om 
een Leica Absolute Tracker AT960 toe te voegen aan de 
toolkit van zijn afdeling en deze te combineren met een 
Leica T-Probe en Leica T-Scan 5. “Dit systeem maakt het 
mogelijk om ondergrondse metingen en uitlijningen uit 
te voeren. Geen enkel ander meetsysteem op de markt 
biedt dezelfde mate van mobiliteit en robuustheid bij een 
nauwkeurigheid op micrometerniveau.”

Voor een meetsysteem op basis van de AT960, zijn hoge 
luchtvochtigheid, zwevend stof, trillingen en beperkt zicht 
geen enkel probleem. “Dankzij de IP54-certificering, is  
het systeem uiterst betrouwbaar. Via het geïntegreerde 
weerstation kunnen atmosferische veranderingen worden 
gecompenseerd, waardoor altijd stabiele meetresultaten 
kunnen worden verkregen. Bovendien is de zelfstelfunctie 
van de tracker essentieel, bijvoorbeeld voor het verticaal 
uitlijnen van de overgangsbogen ten opzichte van elkaar en 
voor de stroomopwaartse verbindingen.”

Rondkijken in de caverne maakt duidelijk dat de nauwe 
ruimtelijke omstandigheden, de lastige ondergrond en  
de beperkte toegang tot het meetobject onvermijdelijk  
zijn. Toch maakt Ralf Laufer zich geen zorgen: “Vanwege  
zijn mobiliteit en robuustheid, evenals zijn wifi-functie en 
minimale energieverbruik, kan de Leica Absolute Tracker 
deze problemen eenvoudig doorstaan. Hexagon bewijst 
hiermee, dat het mogelijk is om geavanceerde technologie 
toe te passen in een lastige omgeving.”

Absolute Portability: The laser tracker and its equipment are perfect for 
applications in a cavern

Voordat de wapening van de behuizing wordt gecementeerd, wordt de overgangsboog van de turbine eerst perfect uitgelijnd met de Leica T-Probe.



De salesmanager van Hexagon adviseert het meetteam van Vorarlberger 
Illwerke AG over de bijzondere uitdagingen.

Dwarsdoorsnede van de caverne van de elektriciteitscentrale. Bron: 
Vorarlberger Illwerke AG

Het team is niet alleen verantwoordelijk voor de bouw  
van de nieuwe elektriciteitscentrale, maar biedt ook 
metrologische ondersteuning bij het onderhoud van de 
huidige energiecentrales van Illwerke VKW. Om ze optimaal 
te laten werken, moeten de centrales regelmatig worden 
geïnspecteerd. “Door de hekwielen van onze turbines te 
scannen, kunnen we slijtage detecteren, achterhalen wat 
de oorzaak is en hoe we dat kunnen oplossen.”

Deze inspectie wordt uitgevoerd met de Leica T-Scan. 
De scanresultaten van dit systeem laten exact zien 
waar zich slijtage en druk op de schoepen voordoet. 
“Algemene renovatie van centrales is net zo belangrijk als 
onderhoud uitvoeren. We moeten de efficiëntie van onze 
energiecentrales verhogen, terwijl we ook technische 
verbeteringen doorvoeren. Dankzij de mobiliteit van 
de Leica Absolute Tracker AT960 kunnen we metingen 
uitvoeren op de geïnstalleerde componenten zonder dat 
we de centrale hoeven stil te zetten.”

Vorarlberger Illwerke AG beschikt niet alleen over de 
LeicaAbsolute Tracker AT960 met de Leica T-Scan 5 en 
Leica T-Probe, maar ook over een Absolute Arm met 
geïntegreerde scanner. Deze wordt gebruikt voor kleinere 
meetvolumes in lastig bereikbare gebieden, bijvoorbeeld 
voor het scannen van de emmerschoepen van de 
Peltonturbines.

Ralf Laufer geeft nog een reden waarom hij opnieuw voor 
een Hexagon-systeem heeft gekozen: “Mijn team en ik 
stellen het zeer op prijs dat we de mogelijkheid hebben 
om meerdere systemen aan te schaffen van dezelfde 
leverancier die op elkaar aansluiten. We hebben een goede 
band met onze salesmanager. Hij geeft ons altijd goed 
advies en helpt ons altijd de beste oplossingen voor onze 
meetvereisten te bedenken. Bovendien ondersteunt hij 
ons op elk moment; ook na de aanschaf.”

Dit systeem maakt het mogelijk 
om ondergronds metingen uit te 
voeren en uit te lijnen.

Ralf Laufer, 
Department Manager van Metrology, Illwerke AG
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