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 FÓRUM GESTÃO OPERACIONAL DE PARQUES EÓLICOS  



Quem Somos? 

 ONYX InSight é a sua parceira 

estratégica de manutenção preditiva. 

• Fornecemos serviços de análise de 

manutenção preditiva IMPARCIAL 

suportada por engenheiros experientes, 

permitindo clareza e controle sobre as 

decisões de O&M    

 

• Somos um negócio global fornecendo 

tecnologia para a manutenção 

predictiva 

 

• Estamos focados no setor eólico e 

industrial 

 

• Somos parte do Grupo bp 



Histórico Global 

65 GW Banco de dados operacional de ativos eólicos em todo o mundo  

8,500+ Turbinas sendo monitoradas 

2,000+ Inspeções a caixas multiplicadoras 

10 anos de história fornecendo serviços de engenharia para a industria eólica 



Software & Analytics 
fleetMONITOR™ 

AI-Hub™ 

fieldPRO™ 

Engineering & 

Consulting 

O que fazemos? 

Advanced 

Sensing 
ecoCMS™ 

ecoPITCHTM 



Fazemos com que os dados trabalhem para si! 

Serviços de Monitoramento 

Otimização do 
Ciclo de vida do 

Ativo 

Coletar 

Melhorar 

Inspecionar 
Prever 

Monitorar 
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COMO A GESTÃO DE DADOS CENTRALIZADOS 

MELHORA AS DECISÕES DE OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO E A ESCABILIDADE DA GESTÃO DE 

ATIVOS 
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O&M  Áreas chave de investimento  
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Source: New Energy Update Wind O&M Survey (March 2018). 



Dificultades 

en la gestión 

de datos 

Acceso 

restringido a 

los datos 

- Dificuldade de acesso aos dados. 

- Dados de Baixa qualidade. 

- Enormes quantidades de dados(históricos, em 

tempo real,…). 

- Diferentes modelos de turbinas, sistemas CMS e 

SCADA. 

- Necessidade de contar com uma equipa 

extensa de especialistas a tempo inteiro. 

- Dificuldade no seguimento das falhas e alarmes.. 

 

 

 

 

O Presente: 

A Gestão de dados da turbina 

 

Dificultades 

en la gestión 

de datos 

Acceso 

restringido a 

los datos 



Os componentes que não monitoramos representan mais 
de 50% das Perdas de Energia 

Pá 

Sistema de Pitch 

Sistema Eléctrico 

Multiplicadora e Rolamento Principal 

Transformadores de Alta Potencia 

Clima 

Gerador 

Outros componentes 

Manutenção Programada 

Rede Distribuição Eléctrica 

Componente Perda de Energia 

% de perda de Energía devido a manutenção não planeada. 

Datos extraídos dos maiores operadores do  Norte América. 

CMS atual 



A falha no rolamento do eixo principal 

foi detectada por dois modelos 

independentes, análise de vibração e 

SCADA. . 

O uso de ambos os canais de dados 

permitiu um planejamento de 

manutenção mais eficiente. Foi 

possível manter a turbina em 

operação por mais tempo e planejar 

a troca do componente durante o 

período de baixos ventos.  

  
Rolamento do Eixo 

Principal 

Os modelos de temperatura SCADA 

mostraram um rápido aumento um 

ano após o início do problema. 

Indicando que as falhas evoluíram 

para mais graves.  

Após a substituição do 

componente, ambas as 

métricas evoluíram para 

níveis normais.  

A análise de vibração e 

temperatura mostrou níveis 

críticos. Ser capaz de 

programar a substituição de 

componentes com 

antecedência e ao mesmo 

tempo que outras atividades, 

resultou em economia de 

custos.  

A análise de vibração detectou falhas 18 

meses antes da substituição ser necessária. 

Ao manter a temperatura da turbina baixa, 

ela conseguiu continuar trabalhando, 

aumentando assim sua disponibilidade.  



Perda de Energia Funcionamento Defeituoso dos Sensores 

Perda de potência de 600 MWh causada por 
alarmes falsos de ventos fortes que causaram 

desligamentos da turbina.  

FALSOS ALARMES DE VENTOS 

ALTOS QUE PARAM A TURBINA 

Grandes separações entre as curvas de 
potência indicam que algo não está certo. 

CURVA DE POTENCIA 

ANORMAL.  

ANEMÓMETROS 

DESCALIBRADOS. 

Detecção automática de problemas em 
anemômetros.  



Essa ferramenta permitiu reduzir o Efeito Wake nas turbinas - e sua conseqüente perda de energia, e melhorar as cargas.  

A análise combinou dados de SCADA, dados de manutenção e eventos, que foram usados para recomendar um WSM ideal.  

Depois de fazer as alterações, o cliente parou de perder 200 MWh [30K $] em 12 turbinas em um período de 3 meses.  

SCADA + Eventos + Dados de Manutenção 

Wind Sector Management (WSM) 
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320 turbinas analisadas (300 GE 1.X & 20 Suzlon S88) . 

7 projetos con historial de falhas e manuteção do Wye ring. 

40 detecções confirmadas retrospectivamente.. 
• 22 confirmadas en GE 1.X. 

• 18 confirmadas en S88. 

Taxa de detecção superior a 90% (resultado preliminar) 
usando este novo método.  

De 9 a 18 meses de antecedência na detecção de falhas 
utilizando dados de vibração do CMS.  

Detecção de trinca no anel estrela usando dados de vibração: resultados preliminares 

Monitoramento Elétrico do Gerador  

Rotor 

Fratura na 
superficie do 

Wye ring 

Estator 

Suporte do Wye ring 

Wye ring 



ONYX instalou sensores de 

monitoramento de óleo, que 

detectaram altos níveis de 

umidade no sistema de 

lubrificação.  

Aumento do conteúdo de 

água durante a troca do 

rolamento.  

 

A umidade é eliminada 

rapidamente graças ao 

respirador dessecante.  

 

Retorno aos níveis de 

umidade ideais após a troca 

do rolamento. O respirador 

dessecante ainda funciona 

bem . 

Combinando duas fontes de dados, foi 

obtida uma imagem clara e completa do 

que estava acontecendo. 

Se tivéssemos colhido uma amostra de óleo 

durante a manutenção da turbina, isso teria 

indicado falsamente um alto teor de água, 

o que teria causado uma intervenção 

desnecessária. . 

Rolamento de Alta 

Velocidade e Estado 

da Lubrificação 

Turbina parada para a 

substituição do 

rolamento de alta 

velocidade 



O FUTURO: 

Soluções de Manutenção Preditiva para Toda a Turbina 

 

Análise de perda de 

energia 
Relatórios analíticos detalhando 

precisamente onde a energia está 
sendo perdida e como pará-la .  

Software para a 

gerenciamento 

eficiente 
Software de gerenciamento e 

análise do parque, que inclui 
todas as partes da turbina e 

oferece recomendações 
práticas diárias.  

CONFIABILIDAD

E 

PERDA DE 
ENERGIA 

DADOS 

MULTICANAL 

ANALÍTICA 



Melhore suas decisões para a Operação e Manutenção de turbinas com análises avançadas e soluções 

práticas que nossa plataforma de Inteligência Artificial (AI) oferece combinando diferentes grupos de 
dados em um só lugar.  



UNITED KINGDOM 
Technology Centre 
UoN, Innovation Park 
Triumph Road 
Nottingham 
NG7 2TU 
United Kingdom 
 
T: +44 (0)115 648 0466 
E: info@onyxinsight.com 

USA 
2108 55th Street 
Suite 105 
Boulder 
Colorado 
80301 
United States 
 
T: +1 303 351 5418 
E: info@onyxinsight.com 

INDIA 
Regus Business Centre 
3rd Floor, Shyamala tower 
No. 136, Arcot Road 
600093 
Chennai 
India 
 
T: +91 70220 25268 
E: info@onyxinsight.com 

SOUTH KOREA 
3F Jae-yoon Building 
10, Baumoe-ro 21-gil 
Seocho-gu 
Seoul 
06752 
South Korea 
 
T: +82 (0)2 2058 1780 
E: info@onyxinsight.com 

AUSTRALIA 
Suite 9217, Level 18 
175 Eagle Street 
Brisbane 
Queensland 
4000 
Australia 
 
T: +61 730 5800 37 
E: info@onyxinsight.com 

SPAIN 
Avenida de la Transición 
Española, 30, Parque 
Empresarial Omega 
28108 Alcobendas – 
Madrid 
Spain 
 
 
E: info@onyxinsight.com 

Our local and regional offices 

We have offices all over the world. Here are all of the addresses below: 


