Peças Forjadas para Aero-geradores
O projeto tem como foco odesenvolvimento de tecnologia para a fabricação de peças forjadas de grandeporte para
aerogeradores. No que tange o atual estágio da produção de energia eólica,com aero geradores chegando a 200 metros de
altura e 5 Megawatts de potência,os principais desafios são a redução de peso, aumento do rendimento econfiabilidade
destes equipamentos. Sendo que a necessidade de transmissãomecânica do movimento giratório, desde a turbina até o
gerador produz umagrande demanda de peças conformadas como, por exemplo, eixos e engrenagens, depequeno, médio e
grande porte, e quanto maior a potência que a instalação deve produzirmaiores e mais pesados serão os componentes
conformados.
Estes requisitos exigem o estudoe análise das propriedades metalúrgicas das ligas metálicas especificamenteempregadas
nestas peças antes e depois do forjamento, inclusive com o projetodas propriedades microestruturais finais. Além da
investigação da influênciados parâmetros de processo nas propriedades mecânicas das peças forjadas edesenvolvimento
soluções projetiva. Tal processo, que visa odesenvolvimento/otimização de métodos de fabricação por forjamento, se dá
comauxilio da simulação numérica, através do software LARSTRAN em um amplo estágiode cooperação entre o IBF/Aachen
(Alemanha) e o LdTM/UFRGS (Brasil).
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Força de Forjamento (F)

F = Ad ⋅ kw
Ad – Área de contato
Kw – resistência a deformação

Balanço Térmico
Ganho de temperatura por
trabalho de conformação:
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Simulação Numérica da Distribuição de Tensões

