Gestão de Pás na Construção

Sobre Nós
Formada por profissionais com mais de 10 anos de experiência
no mercado eólico, com vasta experiência no gerenciamento da
manutenção de pás de turbinas eólicas, a ARTH-Wind traz
inovação e tecnologia ao mercado de gerenciamento de ativos
eólicos.
Com um portfólio focado em inspeções visuais de pás e
auditorias em campanhas de manutenção, trazemos sistemas
que oferecem ao mercado a mais recente tecnologia em
inspeções externas e internas de pás eólicas, garantindo
segurança, rapidez e confiabilidade na extração de imagens com
alto nível de qualidade e precisão para a tomada de decisões de
O&M.
Com experiência no design de produtos, produção e
manutenção de pás eólicas, a ARTH-Wind possui uma equipe
técnica independente, qualificada para auditar todos os
processos de inspeção e reparo das pás ao longo de seu ciclo de
vida.
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Nossos Clientes

O&M Pás – Ciclo de Vida
2,5 anos
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Fabricação
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Recebimento /
Montagem

18 anos (+)
Gate 3
Final de Garantia

Ciclo

Ciclo de Vida Operacional: Preventiva - Preditiva

Vistoria Produção/Expedição: Certificar “aleatóriamente” que os componentes estejam sendo expedidos com seus devidos
controle de qualidade
Inspeção Recebimento: Certificar que 100% dos components são entregues e manipulados de acordo com procedimentos,
livre de defeitos ocasionados durante o transporte
Inspeção Fim de Garantía: Principal gate para avaliação de condição da frota e reclamação de defeitos advindos do processo
produtivo, projeto e/ou montagem dos componentes.
Inspeções Preventivas: Método híbrido de inspeção anual – biannual, utilizando diferentes métodos de inspeções planejadas
para acoplar-se a estratégia de O&M do proprietário.

Experiência Arthwind pré operação
A Arthwind é uma empresa independente, na gestão de pás eólicas para a indústria brasileria. Tendo um corpo próprio de
engenharia com experiência em desenho, fabricação e serviços, nosso time entrega análises de alto padrão técnico para
solucionar as mais frequentes necessidades de nossos clientes:

-

-

Parque Eólico Serra do Mel I : 65 aerogeradores VESTAS V-150 (Echoenergia) - Concluído

-

Parque Eólico Serra do Mel II : 65 aerogeradores VESTAS V-150 (Echoenergia) - em andamento

-

Parque Eólico Rei dos Ventos: 240 aerogeradores VESTAS V-150 (Casa dos Ventos) - em andamento

Auditoria de Fabrica pré-embarque:
-

Aeris: Pá Nordex N-149 - Cliente DNV USA / Enel Green Power USA

-

LM: Pá GE Cypress - Cliente DNV Europa / EDF Renewables

-

SGRE 84mts – Auditoria de Processos e controle de fabricação

Gestão de Recebimento Blades

Objetivo
Garantir que as pás eólicas entrem em operação de
forma 100% segura sem atrasar a operação do site
durante sua construção.

Processos Arthwind
Gate 1
Verificação da pá ainda no
caminhão, antes do
descarregamento.

Antecipar qualquer defeito
encontrado e classificar a causa da
ocorrência. Visual + Drones

Gate 2
Verificação completa, interna e
externa para apontamento de não
conformidades

Identificar possíveis defeitos
causados em movimentação e
realizar auditoria técnica nas
intervenções. Visual + Drones

Gate 3
Verificação prévia à montagem
para assegurar que as correções
foram realizadas.

Garantir que as tratativas foram
solucionadas dando finalização
com o documento de entrega

Inspeções Externas – Visual + Drone

- Antecipando a inspeção visual com drones, podemos identificar defeitos de movimentação ainda
antes do descarregamento, e evitar atrasos durante a construção devido a uma identificação tardia.
- Com a inspeção visual detalhada, nossos especialistas identificam, classificam e recomendam a
ação de acordo com o risco para integridade do produto
-

Inspeção Interna

- Defeitos de movimentação muitas vezes causam delaminações internas, e com o uso do nosso
sistema Arthbot a área interna pode ser totalmente mapeada sem necessidade de técnicos em
espaços confinados.

-

Acompanhamento Online

- Com o uso de nosso sistema licenciado “Smartsheet”, montamos fluxos de comunicação com o
fabricante para acompanhar cada caso de não conformidade reportado. O sistema automatizado
mantém registro de histórico, controle de evidências, e pode ser acessado on-line por todos os
participantes envolvidos nas discussões.
-

Dados como um ativo - Smartsheet
KEY FEATURES

▪

A plataforma Smartsheet permite um acompanhamento dinâmico das atividades de campo, trazendo automação na
notificação de não conformidades, proporcionando um ambiente de múltiplos acessos onde as partes podem interagir,
reduzindo drasticamente o numero de e-mails, planilhas de excel, e o tempo para solução das não conformidades.
BLADE OVERVIEW

OPERATIONAL
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BLADE GALLERY

Sample screenshots

Dados como um ativo - Smartsheet
KEY FEATURES

•

Comunicação direta na linha
do evento para enviar alertas e
manter histórico

Dados como um ativo - Smartsheet
KEY FEATURES

•

Fotos em alta resolução na
linha do evento

Auditorias dos Reparos na construção
• A Arthwind desenvolveu de forma pioneira o
Sistema de QC.QA com base no manual de boas
praticas DNV-0376. Desta forma, habilitamos a
todos os subcontratados envolvidos nas tarefas
de reparo, a seguirem o processo documental,
pratico/qualidade, de forma a manter um
estandár minimo que possa ser rastreado,
registrado e auditado de forma uniforme.

•

Acompanhamento in loco nas campanhas de reparo
Qualidade
Processo
Downtime
Tempos padrão
a.

b.

c.

d.

Relatórios Personalizados

- Relatórios com status “Aprovado” ou “Reprovado” com fluxo de assinaturas digital via docusign
para maior rastreabilidade
-

O que dizem nossos clientes….
“Trabalhar com a Arthwind no Complexo Serra do Mel I foi fundamental para o aperfeiçoamento dos nossos processos
de qualidade no recebimento e montagem das pás dos aerogeradores. Através da plataforma smartsheet, nossos
gestores conseguiam acompanhar desde o escritório, todo o status das pás recebidas no site. É muito bom saber que
podemos contar com uma empresa com o Know-how e profissionalismo da Arthwind”
Sandro Melo – Site Construction Manager - Echoenergia

