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WindMaint - Manutenção de parques eólicos

Estrutura da Operação de um Parque Eólico

Parque Eólico, Lda
(Investidor)

Operador Comercial

Operador Técnico

Manutenção & Service

Manutenção equipamentos eléctricos e automação do gerador

Service da Turbina

Manutenção da subestação

Manutenção de Parques Eólicos

Manutenção do aerogerador: Pás do rotor

Manutenção do aerogerador: Protecção descargas eléctricas (1)

Manutenção do aerogerador: Protecção descargas eléctricas (2)

Defeitos em aerogeradores (1)



Corrosão

Defeitos em aerogeradores (2)



Cavitação na pá do rotor
.

Defeitos em aerogeradores (3)


Abrasão da pá do rotor

Defeitos em aerogeradores (4)



Junta sem parafusos

Manutenção do gerador eólico: Requisitos



Monitorização 24 horas do parque eólico



Tempo de resposta de 24 horas (máx.) da equipa
de serviços no parque eólico



Emissão do Relatório de Intervenção dentro de
14 dias

Contrato de Manutenção tipo



Inclui:




Parte Fixa:


Manutenção Preventiva de acordo com plano;



“Call Center” 24 h x 365 d;



Equipa de Prevenção (1 técnico electricidade/instrumentação
e 1 mecânico) 24 h x 365 d;

Parte variável:


Chamada de Emergência



Manutenção Correctiva

Estimativa de horas de manutenção

Estima-se:


Por gerador eólico: 1 semana de manutenção / 3 Homens por ano
(excepto de 5 em 5 anos em que se prevê uma inspecção maior de
máx. 2 semanas)

Responsabilidade do serviço: Intervenção de 1º nível

Responsabilidade do serviço: Actividades e requisitos


Função: Intervenção de primeiro nível


controlo e cuidados com os arruamentos, áreas de carga e descarga
e outras superfícies:


corte da relva



limpeza de ervas daninhas



corte de árvores e arbustos



Primeira inspecção visual após alarme



Execução de reparações pequenas



Serviço 24 Horas




electricista ou mecânico

Alternativa:


“Call Center”



Empresa para primeiros cuidados

Aerogerador – Plano de Manutenção

Manutenção da subestação: Actividades (1)


Execução das acções de manutenção (cada 6 meses)





Inspecção visual dos equipamentos
Verificação do nível de óleo e pressão dos gases



Verificação do desgaste dos aparelhos de corte e protecção



Execução dos trabalhos de manutenção (lubrificação, aperto de parafusos, etc.)



Análise do óleo do transformador

Pequena Revisão (após 5 anos)


Para além das acções de rotina: Ensaio de funcionamento (aparelhagem,
disjuntores, seccionadores, accionamentos e equipamentos de protecção e
controlo)

Manutenção da subestação: Actividades (2)


Revisão Principal (função do número de acções de abertura e fecho e/ou da
condição do óleo do transformador)





para além da manutenção de rotina, verficar:
Ensaio de funcionamento (aparelhagem, disjuntores, seccionadores, accionamentos e
equipamentos de protecção e controlo)



Substituição dos contactos dos disjuntores e seccionadores (quando aconselhável)



Tratar o óleo do transformador (se a análise recomendar)

Durante um período de operação de 20 anos ocorre normalmente uma grande
revisão. Esta poderá ainda depender do número de curto-circuitos que se tenham,
entretanto, verificado.

Manutenção de aerogeradores: Actividades (1)


Inspecções bi-anuais de manutenção



Ajustes
Verificação do momento de aperto e do aperto por tracção das juntas
aparafusadas



Verificação do nível de óleo



Mudança de óleo conforme necessidade



Lubrificação conforme plano



Verificação e ajuste de todos os encravamentos



Verificação de todos os dispositivos de segurança



Verificação da condição geral dos componentes do aerogerador



Inspecção visual e verificação de funcionamento

Manutenção de aerogeradores: Actividades (2)


Verificação do controlo remoto do aerogerador



Análise anual do óleo da transmissão/caixa de velocidade



Manutenção regular das pás do rotor



Substituição dos componentes de desgaste



Realização de todas as inspecções e trabalho de manutenção conforme
plano de manutenção específico





Realização de todas as reparações


reparações pequenas sem custo adicional



outras reparações com pagamento de uma tarifa horária

Serviço 24 Horas

Manutenção de aerogeradores: Actividades (3)




Gestão de Peças de Reserva


Armazenamento das peças de reserva para manutenção, controlo remoto, diagnóstico e
reparação



Procurement dos componentes principais (tais como, pás do rotor, caixas de velocidade,
geradores)

Remoção e eliminação dos resíduos


Óleo, solventes e produtos de pintura



Material metálico



Componentes substituidos



Etc.
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Componente
Torre
Verificar a corrosão
Reparar a pintura
Verificar as juntas das flanges


5


Verificar
Reparar pintura


10

Coberturas de fibra de vidro

Juntas aparafusadas, Controlar o aperto
Controlar os parafusos de aperto da flange inferior da torre
Flange(s) intermédias
Flange superior
Anel Exterior 3RR
Anel interior 3RR
Carcaça do gerador / "Nacelle"
"Nacelle" / Chumaceira de rotação
Chumaceira das pás / Cubo
Pernos de extensão das pás (aparelho de medição)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pás
Verificar com um telescópio
Verficar pela parte interior
Verificar pela parte exterior com cadeira suspensa
Medir a característica frequência
Medir o ruído
Lavar
Reparar / substituir a banda de erosão
Reparar os pára-raios
Substituir as cartas da corrente de descargas eléctricas
Verificar os medidores de tensão, ajustar


1
2
2

5
10
10
5
2

Ensaiar

Lubrificar

Mudar

Verificar


1
2
5
10
15

Cada 6 meses
Cada ano
Cada 2 anos
Cada 5 anos
Cada 10 anos
Cada 15 anos

Pernos de aperto

Aerogerador – Plano de Manutenção (1)

Ensaiar

Lubrificar

Mudar


1
2
5
10
15

Verificar

Cada 6 meses
Cada ano
Cada 2 anos
Cada 5 anos
Cada 10 anos
Cada 15 anos

Pernos de aperto

Aerogerador – Plano de Manutenção (2)

Cubo
Verificar, reparar a pintura

2

Passo
Verificação do funcionamento e medição da corrente
Monitorização da condição da bateria (medição)
Mudar as baterias
Verificar o aperto dos parafusos da engrenagem do passo
Limpar e lubrificar os dentes das engrenagens
Verificar os controladores, juntas aparafusadas apertadas
Limpar o comutador do motor
Medir o comprimento das escovas
Substituir componentes aquecidos
Ensaiar o ventilador

1
1
5
1

1
1
1
1
1

Chumaceira da pá
Adicionar massa lubrificante
Medir folgas


1

3RR
Verificar as juntas
Substituir as juntas
Medir folgas
Acrescentar massa lubrificante entre juntas
Verificar o bloqueio do rotor, lubrificar


15
1



Ensaiar

Lubrificar

Mudar

Verificar


1
2
5
10
15

Cada 6 meses
Cada ano
Cada 2 anos
Cada 5 anos
Cada 10 anos
Cada 15 anos

Pernos de aperto

Aerogerador – Plano de Manutenção (3)

Aneis Colectores


Limpar com um aspirador
Medir o comprimento das escovas

1

Redutor
Verificar o ruído
Verificar aperto das juntas da tubagem de óleo
Inspecção visual das juntas vedação
Substituir as esponjas (por de baixo das juntas)
Substituir as juntas para o tubo de protecção do cabo
Substituir as juntas das flanges
Verificar a condição e fixação das rodas com endoscópio


1


15
10
1

Unidade de óleo
Mudar o filtro
Limpar o separador magnético
Retirar amostra do óleo
Ensaiar o funcionamento da bomba
Verificar aperto dos parafusos das juntas
Verificar o desumidificador da válvula de respiro
Verificar o nível
Mudar o óleo

1

1

1


5

Unidade hidráulica
Verificar o nível de óleo
Limpar toda a unidade
Mudar o filtro
Verficar o funcionamento das válvulas
Verificar o desumidificador da válvula de respiro
Verificar aperto dos parafusos das juntas
Mudar o óleo


1
5


1
10

Ensaiar

Lubrificar

Mudar

Verificar


1
2
5
10
15

Cada 6 meses
Cada ano
Cada 2 anos
Cada 5 anos
Cada 10 anos
Cada 15 anos

Pernos de aperto

Aerogerador – Plano de Manutenção (4)

Gerador
Inspecção visual do isolamento
Verificar limpeza do entre-ferro
Inspecção visual do rotor
Inspecção do varistor
Verificar as juntas e o aperto dos parafusos (equip. de med)
Limpar o entre-ferro




1
1
2

Equipamento de frenagem
Medir a espessura do material de frenagem
Medir a espessura das pistas de frenagem
Limpar os sensores magnéticos
Ensaiar o funcionamento

1
1
1


Chumaceira oposta ao acoplamento
Acrescentar e/ou remover a massa lubrificante
Limpar as juntas de vedação




"Nacelle"

2

Inspecção geral, corrosão, fissuras, etc.
Reparação da pintura
Frenagem da rotação vertical
Ensaios (não existência de folgas)
Testar aperto dos parafusos
Medir espessura da placa de frenagem
Limpar os discos
Verificar juntas


1
1

1

Ensaiar

Lubrificar

Mudar


1
2
5
10
15

Verificar

Cada 6 meses
Cada ano
Cada 2 anos
Cada 5 anos
Cada 10 anos
Cada 15 anos

Pernos de aperto

Aerogerador – Plano de Manutenção (5)

Engrenagem da rotação vertical
Aperto dos parafusos
Verificar que tudo está apertado e limpo
Verificar nível de óleo
Medir o nível de ruído
Lubrificar os dentes
Verificar a condição e a fixação das rodas de engrenagem,
lâmina de chumbo

1




2

Chumaceiras da rotação vertical
Renovar a massa e remover a velha
Análise da massa velha
Medir folgas


1

Cabos de potência
Inspecção visual (escorregamento, torção, contacto for atrito)



Conversor de frequência
Verificar filtros (substituir se necessário)
Instalar novos filtros
Funcionamento dos ventiladores, chumaceiras
Limpar pontes IGBT, ar pressurizado, aspirador
Medir distorção da tensão com osciloscópio
Apertar as juntas dos cabos de potência




2
1
1
1
1

Ensaiar

Lubrificar


1
2
5
10
15

Mudar

6 meses
ano
2 anos
5 anos
10 anos
15 anos

Verificar

Cada
Cada
Cada
Cada
Cada
Cada

Pernos de aperto

Aerogerador – Plano de Manutenção (6)

Transformador
Análise do óleo
Verficar a protecção anti-corrosiva
Aperto dos parafusos das juntas

1
1
1

Controladores
Inspecção geral da caixa superior
Inspecção geral da caixa inferior
Análise geral da informação e cabos de vidro
Iluminação OK? Mudar lâmpadas
Verificar varistores







Medição do vento
Ensaiar o anemómetro (chumaceiras OK?)
Substituir o anemómetro e chumaceiras
Verificar as palhetas



Miscelânea
Registar valores da energia e horas de funcionamento
Inspecção geral do funcionamento da "Mita"





5

