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O WeserWind mede estruturas  
de fundação de turbinas eólicas  
com o DPA 

Qualidade e precisão dimensional é determinante na 
produção de turbinas eólicas o estar-todo e extremidade-
todo de offshore, porque os componentes individuais do 
sistema são montados em mar aberto. A implantação 
offshore de navios de pessoal e de carga é caro e as 
despesas devem ser mantidas o mais baixo possível.

Turbinas eólicas offshore são instaladas no mar, 
muitas vezes em profundidades de água de até 50 m. 
As tensões de vento e das ondas são transferidas para 
o fundo do mar através das estruturas da fundação. 
Grandes turbinas eólicas em águas mais profundas 
são fundadas em vários pontos de base, por exemplo, 
utilizando tripés. Os tripés são fabricados a partir de 
tubos de aço de grande porte e formam uma base de 
três pernas estável. Com a ajuda do dispositivo de 
medição de coordenadas DPA da Hexagon, a empresa 
de construção offshore WeserWind garante a precisão 
dimensional de seus tripés, que pode alcançar alturas de 
cerca de 60 m e pesos de até 960 t.

Estudo de caso



Metrologia inovadora atende estruturas 
maciças
O sistema DPA de medição 3D móvel tem sido usado com 
sucesso pela WeserWind desde 2011. Tarefas de medição 
incluem a inclinação do plano do flange, padrão de furos 
do flange, capacidade de ovalização do flange e ângulo 
das cintas da cabeça e dos pés.

Isto permite a detecção precoce e o ajuste de desvios 
antes da conclusão, garantindo a confiabilidade dos 
processos de montagem subsequentes em alto-mar.

O trabalho de medição é feito a uma altura de 55 a 60 m 
em condições difíceis: altitudes elevadas, ventos fortes, 
subsolos instáveis. Sem problemas para o DPA da AICON! 
O sistema de medição é leve e portátil, e, portanto, 
também adequado para trabalhar na produção em 
ambientes extraordinários e de teste. O DPA pode mostrar 
suas habilidades onde rastreadores a laser ou tacômetros  
não conseguem!

Projetos offshore desafiadores  
para o sucesso sustentável
A WeserWind GmbH faz parte da Georgsmarienhütte 
Holding GmbH (GMH) e produz estruturas de aço em 
larga escala em Bremerhaven. Além de várias estruturas 
individuais para parques eólicos offshore, como 
estações de transformadores e as suas estruturas de 
fundação, a empresa concentrase na produção em 
série de estruturas de fundação. A pré fabricação 
é realizada nas duas instalações de produção em 
um antigo estaleiro em Bremerhaven, enquanto a 
montagem final de estruturas metálicas complexas 
é feita em um galpão especialmente construído 
para a produção em série com uma altura de 45 
metros e um comprimento de 180 m.

Com estes recursos, o WeserWind opera a 
única instalação do mundo para a produção 
em série de tripés. Em 2013, a WeserWind 
entregou seu tripé 100º tripé estabeleceu-
se como um parceiro competente e 
confiável no ambiente desafiador de 
estruturas metálicas.

Pré-fabricação e conclusão dos tripés em Bremerhaven
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Comparação exemplar de valor nominal-real da flange

Em primeiro lugar, o objeto de medição é sinalizado com 
metas ou adaptadores de medição em pontos geométricos 
relevantes. O objeto é fotografado de diferentes direções 
com a câmera digital, para que todas as áreas relevantes 
sejam cobertas. As imagens digitais são processadas 
no computador de avaliação e as coordenadas 3D 
dos pontos de geometrias assinalados são calculadas 
automaticamente. A medição média de um flange, incluindo 
sinalização, aquisição de imagem e a geração de relatórios 
automatizada, demora menos uma hora.

As medições são realizadas por inspetores industriais 
Technologiekontor Bremerhaven (TKB) em nome da 
WeserWind. Juntamente com os engenheiros de suporte 
da AICON, a WeserWind e a TKB desenvolveram um 
conceito de medição para tripés. A AICON oferece 
adaptadores especiais para medir os elementos 
geométricos, como o padrão de perfuração. Além do 
mais, a AICON desenvolveu uma sequência de testes 
automatizada, com a criação de relatórios. O sistema de 
medição DPA é extremamente flexível e também é usado 
para outras tarefas de medição, tais como medição de 
circularidade, comparação CAD, análise de deformação e 
distorções de soldagem.

O DPA atende a todos os requisitos

Um projeto (FKZ: 0325054) fundado pelo German Federal 
Ministry for the Environment (BMU) incluiu uma análise 
das aplicações de tecnologia de medição 3D. Após 
primeiros testes com um taquímetro, fotogrametria e laser 
tracker, a WeserWind optou pelo sistema DPA portátil 
de medição 3D da Aicon 3D Systems./br>O gerente de 
projeto, Remo Pelzer, da WeserWind explica as razões para 
escolher a AICON: “Em nosso trabalho diário, lidar com 
componentes muito grandes componentes que devem 
ser fabricados e montados sob tolerâncias apertadas. 
Um sistema de medição adequado não só deve ser capaz 
de atingir a máxima precisão, mas além disso, deve ser 
capaz de atender às condições ambientais extremas na 
produção e no mar. Nenhum outro sistema de medição 
oferece essas capacidades em combinação com grande 
versatilidade e mobilidade.”

Ilustração de suporte durante a medição

Medição com DPA na peça de transição com adaptadores de flange
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