TÉCNICAS DE DIAGNOSE EM
MOTORES E GERADORES E
RECOMENDAÇÕES PARA MANUTENÇÃO
DE SEUS ATIVOS
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INSTALAÇÕES
ONDE ESTAMOS
Estamos localizados na grande BH, no município de SARZEDO, e
estrategicamente posicionada, com acesso rápido para as
grandes capitais do país como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte.

Nossa empresa está instalada em uma área verde de 40.000 m2 ,
sendo mais de 7.000 m2 de área construída, sem limitação de
porte de veículos ou de equipamentos.
Dispomos de infra estrutura moderna e eficiente e utilizamos

Conexão com as principais estradas que
ligam o estado mineiro ao resto do país.
Distancias:
São Paulo.......................... 560 Km
Porto de Santos................ 630 Km
Porto de Vitoria................. 550 Km
Aeroporto Internacional..... 70 Km
Porto Seco………………...........18 Km

Terreno: 40.000 m2
tecnologia de ponta para atender com alto desempenho as suas
Área
coberta: 10.000 m2
necessidades.
Capacidade de içamento: 50 toneladas com pontes rolantes e acima com outros recursos.
VPI (Autoclave): 4,5 metros de profundidade x 3 metros de diâmetro.
Laboratório elétrico: Motores & Geradores 13.8 KV | Transformadores: 230 KV
Além de Tornos, Estufas, Cabines de Pintura, Cabines de jateamento, Laboratório de Ensaios Elétricos entre outros.

O DESAFIO!

CUSTO DE MANUTENÇÃO
E CONFIABILIDADE

14

Média anual de interrupções relacionadas a
manutenção.
(pesquisa realizada com clientes)

28%

Maior probabilidade de ter uma ocorrência, quando o
trabalho de manutenção é Reativo x Planejado.
(Associação de Gestão da Indústria de Papel, USA 2003)

R$400,000

Custo médio por hora parada e não planejada.
(Industrial Productivity Training Manual Version 2.0 - ©2006 Rutgers, the State University of New Jersey)

CUIDANDO MELHOR DE
SUAS MÁQUINAS CRITICAS

EQUIPAMENTO CRÍTICO: O monitoramento contínuo de motores e geradores críticos pode
minimizar o custo de manutenção, de reparos, bem como aumentar a produtividade do
processo.

PREVENÇÃO: A identificação mais rápida e o diagnóstico de possíveis problemas, permitem
que os usuários tomem decisões mais inteligentes sobre a programação de manutenção.
RECURSOS DE MANUTENÇÃO: Otimize o pessoal de manutenção e os recursos através de
alarmes de máquina configuráveis.
NOTIFICAÇÃO REMOTA: Receba um e-mail ou mensagem de texto antes que a condição do
motor ou gerador esteja além dos limites de alarme.

ESTRATÉGIA DE
MANUTENÇÃO

MODELO DE
MANUTENÇÃO PROATIVA
PRODUTIVIDADE:
• Menor probabilidade de paradas inesperadas;
• Paradas podem ser programadas para o melhor momento na produção.
REDUZ O RISCO DE FALHAS CATASTRÓFICAS.
MELHORA A EFICIÊNCIA DA OPERAÇÃO:
• 10% ~15% em ganhos de eficiência;
• Diminui custos de operação;
• Da atenção a dados relevantes e não a uma massa enorme de informações.
REDUZ PEÇAS SOBRESSALENTES:
Permite maior flexibilidade na definição de sobressalentes de “emergência”,
em razão disso uma redução de inventário.

Modalidade

Relação de
custo

Reativo

10X mais
quando uma
falha ocorre

Preventivo

2X custo de
manutenção

Preditivo

1X custo de
manuteção

Proativo

Menor custo
por unidade

Fonte: ARC Advisory Group

A SOLUÇÃO!

DAIMER®
Diagnose Avançada do
Isolamento de Máquinas
Elétricas Rotativas

• Envelhecimento?
• Bobina mal compactada na ranhura?
• Falhas na isolação?
• Cunhas frouxas?
• Contaminação?
• Falhas de projeto?

Isolação perfeita

Isolações com falha no processo de fabricação

Efeito Corona

Delaminações e
espaços vazios

+

NOSSO SISTEMA
DAIMER ®
A Diagnose Avançada do Isolamento
de Máquinas Elétricas Rotativas
(DAIMER), consiste na avaliação
conjunta de todos os parâmetros
coletados, onde os mesmos são
Inseridos em um programa
desenvolvido especificamente para
esta finalidade e analisados por
especialistas, determinando o grau
de contaminação e o grau de
deterioração da isolação, conforme
demonstrado no gráfico a seguir.

ENVELHECIMENTO: 18 ANOS

NOSSO SISTEMA
DAIMER ®

18/06/2018 – 3ª medição após manutenção
16/05/2013 – 1ª medição
23/07/2015 – 2ª medição

SISTEMA REMOTO DE
MONITORAMENTO

7
+1000

R$400,000

Dias da semana em que seu ativo estará sob
monitoramento.
Leituras diárias das condições elétricas e
mecânicas de seu ativo.

Economia por hora com a eliminação de paradas
inesperadas de seus ativos.

CONDIÇÕES
MONITORADAS
VIBRAÇÃO:
. Medição de deslocamento de eixos.
. Nem sempre as carcaças dos mancais estão refletindo a realidade.
. Além de rotação e temperaturas.

DESCARGAS PARCIAIS:
. Cada fase do estator é monitorada de forma independente e o resultado
é comparado com dados em um banco com mais de 400.000 mil
resultados de testes em máquinas elétricas rotativas e precisão das
analises em 98,5%.
UM ESPECIALISTA DATA/VIBRODATA PODE REALIZAR AS ANALISES DOS
RESULTADOS DOS EQUIPAMENTOS 24H - 365 DIAS.

BENEFÍCIOS
• Predição

de eventos de necessidades de manutenção com base em dados
confiáveis e precisos;
• Especialistas da DATA/VIBRODATA farão o acompanhamento dos dados;
• Notificações remotas ao time DATA/VIBRODATA e ao cliente;
• Histórico completo do comportamento dinâmico e elétrico dos
equipamentos;
• Melhor planejamento das manutenções, com base na real condição;
• Usa do know how em motores e geradores da DATA/VIBRODATA para a
tomada de decisão;
• Aumenta a qualificação dos operadores e equipes de manutenção, em
função de contato direto com especialistas no assunto;
• Possibilidades de acompanhamento 24h das máquinas.

OBRIGADO!

