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 Disponibilidade de 97,0 % em media (12 aerogeradores). 

 Nenhuma troca de componentes com guindaste.

 Excelente operabilidade, a maior contribuição para correção da tensão 

do SIN até com potência ativa nula.

 Aumento real da confiabilidade e aumento da expectativa de vida útil. 

O avanço da manutenção dos parques eólicos e os desafios em função dos ventos brasileiros, 

localização dos parques, taxas de falha e melhores práticas  



PRIMEIRO PARQUE EÓLICO WEG 
Dois anos de operação



Sumario

 Principais falhas e impactos na disponibilidade.

 Manutenção no modelo direct drive full converter, vantagens

 Ferramenta especial, módulos do gerador

 Ferramenta especial, substituição transformador

 Manutenção Preditiva, analise de condição e CMS

 Análise de falhas, causas e efeitos 

 Avaliação de confiabilidade dos parques.

 Análise da operação, monitoramento por prognostico.

 Conclusão.



DISPONIBILIDADE
Principais falhas e impactos

30% 20% 10% % 10% 20% 30%

Mechanical brake

Rotor

Wind vane/anemometer

Hydraulics

Sensors

Air brake

Electric controls

Main shaft/bearing

Generator

Other

Pitch adjustment

Electric system

Yaw system

Gearbox

Percentage of failure occurrences Percentage of downtime by failure

Figure 1: Percentage of failure occurrences and downtime, from failures reported on wind turbines in the last three quarters
of 2016, in Germany.

Data Source: WindMax Report. Windpower Monthly. Vol. 29, numbers 3 and 4, 2016; Vol. 30, number 1, 2017.

Reparos de maior indisponibilidade tem custo elevado e 

necessitam de recursos como guindaste e peças



O&M INTELIGENTE
Conversor full -Modular

Número reduzido de partes moveis em baixa rotação 14 rpm, 

estator modular, menos custo de manutenção 

 Não possui escovas 

rotativas, anéis coletores 

como o modelo DFIG!

 Não possui Gear Box



O&M INTELIGENTE

Ferramenta especial para substituição de 

módulos do gerador sem uso de guindaste.

Reparos no gerador de menor custo e menor 

indisponibilidade



Ferramenta especial para 

substituição do transformador 

sem uso de guindaste.

O&M INTELIGENTE

Nacelle e gerador projetados para reparos de menor custo, 

menos indisponibilidade e maior geração de energia
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 1. Plano de inspeção dos 

lubrificantes:

 - Integridade do lubrificante

 - Desgaste dos componentes

 2. Monitoramento das vibrações e 

choques:

 - Degradação dos rolamentos

 3. Comparar com o histórico e 

limites.

Análise da condição

O&M INTELIGENTE

CMS Capaz de detetar deficiência da lubrificação-Aumento 

de vida útil do rolamento principal
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 Análise do sistema > Possíveis falhas.

 Análise das falhas > Causas e efeitos.

 Análise estatística das falhas:

- Quantificar a confiabilidade.

- Identificar tendências e componentes 

de menor confiabilidade.

Análise das falhas

O&M INTELIGENTE

O objetivo é conhecer as características do sistema, seus 

limites operacionais e apontar possíveis falhas
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O&M INTELIGENTE
Comportamento do sistema

Classificação de falhas por sistema, por componente
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O&M INTELIGENTE.. próximos passos
Monitoramento por prognóstico

Análise da operação

 Modelamento do sistema com base 

de dados históricos

 Estudar tendências dos parâmetros.

 Comparar com o histórico. 

 Procurar anomalias.

 Automatizar        Aprendizagem de 

máquina.

COMPARAR VALORES REAIS COM VALORES 

PROGNOSTICADOS DETETAR FALHAS
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Muito obrigado!

 Na primeira parte da apresentação 

mostramos soluções práticas de 

manutenção que otimizam tempos 

de reparo.

 Na segunda parte apresentamos a 

manutenção preditiva e finalmente 

soluções analíticas de melhor 

entendimento das falhas e seu 

tratamento.

Conclusão


