Ricardo Coelho
Centro de Inteligência - Engenharia Mecânica
BLUE OCEAN - WTG Maintenance 4.0

Apresentação pessoal
Histórico
Engenheiro Mecânico – especialização em mecânica plena
MBA
Gestão de pessoas, empresas
sustentáveis, estratégia de
manutenção (iniciando)
15 anos de experiência – Setores; sucroalcooleiro, metalúrgico, agronegócio, eólico, solar
Turbina a vapor, turbinas eólicas, redutores/multiplicadores de velocidade, gestão de ativos,
gerenciamento de departamentos (comercial e técnico), estratégias de OeM (wind e solar)

ricardo.coelho@contourglobal.com
https://www.linkedin.com/in/ricoelho/
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Apresentação dos ativos – Contour Global
Brasil
Portifólio

Renováveis
Brasil

Total
765 MW

https://www.contourglobal.com/
Intelligence Center

Aug, 2021

Manutenção + Investigação
Caso 1 – Alta temperatura do gearbox
Monitoramento constante

Problema:

Perda de energia devido alta
temperatura do óleo do gearbox

Gearbox 1
Com anomalia
Gearbox 1
Sem anomalia

Estudo:
Entender todas variáveis
que possam estar ligadas
ao problema
Intelligence Center

MECÂNICA
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Manutenção + Investigação
Caso 1 – Alta temperatura do gearbox

Estudo validado?
Sim

Ação: Instruir o time de O&M (criação de procedimento adicionado à manutenção preventiva)
QUAL ERA O LOCAL DE PROBLEMA??? Troca térmica ineficiente devido obstrução do trocador de calor

Resultado Geração maximizada
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Indústria 4.0
Processos e Tecnologia
Conceito: É um conceito que representa a automação industrial e a integração de diferentes
tecnologias (inteligência artificial, internet das coisas, computação em nuvem, etc) com o objetivo de
promover a digitalização das atividades, melhorando os processos e aumentando a produtividade.
Na prática: Tecnologia dos processos, automação / simulações / análises mais aprofundadas
Lean Manufacturing e suas ferramentas
• Essa filosofia de gestão visa a identificação, redução e, posteriormente, a eliminação de
desperdícios, promovendo uma melhora da qualidade, e a diminuição de tempo e custos
• Necessidade de dados precisos e assertivos
Como? Usando dados precisos = Softwares / mapeamento de processos, fluxo de valor, TPM

Machine Learning
Data analytics
KPIs
Diagnóstico de falhas
Manutenção preditiva
Melhoria de processos
Monitoramento 24/7

Softwares
Pessoas

Pessoas
+ Softwares

OKRs (Objectives and Key Results)
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Monitoramento inteligente
Inteligência artificial
Recebimento de
notificação de um desvio
Análise do evento
Alimentar Machine
Learing

Inteligência artificial
gerando probabilidades
de causa dos desvios
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Manutenção + Estratégia
Caso 2 – Contaminação de lubrificante
Problema: Gearbox com alto teor de particulado e/ou água
NREL/PR-5000-63106
Consequências:
•
•
•
•

Aumento da probabilidade de quebra de equipamento de forma inesperada
Aumento de perda de energia
Alto custo para o proprietário
Reuniões e pleitos sobre o tema e quase sempre, sem ação positiva do fabricante (WTG)

Possíveis causas da contaminação:
•
•
•
•
•

Filtro de ar saturado
Óleo sem filtragem quando colocado no gearbox
Perda dos aditivos devido alta temperatura - geração de oxidação
Reabastecimento de forma inadequada
Etc

Ações mitigatórias:
•
•

Filtragem do lubrificante
Troca do lubrificante
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Offline ou By-pass ou através de caminhão de flushing???
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Manutenção + Estratégia
Caso 2 – Contaminação de lubrificante
Solução: Adição de filtro by pass
•
•
•
•
•
•
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Solução de melhor custo benefício do mercado
Operação limpa, riscos de vazamento tendem a zero
Instalação < 2horas; necessidade 01 técnico
Elemento filtrante de baixíssimo custo
Manutenção anual: Menos de 30 minutos
Homologado por diversos fabricantes
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Desafios
Garantir geração
Problema: Quebra inesperada de main components
Impactos: Grande tempo de parada = Perda de geração
Alto lead time do componente
Contratos de guindaste não programados – alto custo
Falta de visibilidade nos departamentos: compras, financeiro, planejamento
drive train, rolamento de pitch,
Soluções: Entender os padrões de falhas
gerador, pitch/yaw drive, etc

Softwares eficientes
Desenvolvimento em
conjunto com o cliente
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Vibração / Acústica
Análise de lubrificante
Monitoramento constante
Criação de dashboards (online)

