
Requer Base de Dados Sólida
Papel & Celulose 

Manutenção Preditiva

As empresas costumam se surpreender com o
custo e a dificuldade dos projetos de
manutenção preditiva. Esses projetos
requerem modelos personalizados,
construídos para o seu processo de produção,
que permitem previsões de possíveis falhas de
equipamento. Se os processos subjacentes
tiverem muita variabilidade, os modelos
preditivos serão incapazes de prever com
precisão e confiabilidade a falha de peças ou
equipamentos.

Além de desenvolver e implementar os
modelos, esses recursos preditivos exigirão
monitoramento e ajuste constantes para
garantir que continuem a representar com
precisão o ambiente físico. Essa intervenção
contínua pode contribuir para os custos
significativos das iniciativas de manutenção
preditiva.

Aprendemos que fábricas bem-sucedidas, são
aquelas que desenvolvem recursos para a
reestruturação de processos baseada em
dados antes de embarcar nas iniciativas de
manutenção preditiva.

Parada não programada devido a manutenção,
é um desafio comum em fábricas que reduz a
produtividade e os lucros. A medida que o
acesso a dados aumenta, os profissionais de
manutenção buscam alavancar modelos de
dados sofisticados para prever os requisitos de
manutenção e otimizar o tempo de inatividade.
Quando bem-sucedidos, esses esforços de
manutenção preditiva podem reduzir
significativamente o tempo de inatividade não
planejado associado a falhas de equipamento.

Trabalhando com diversos líderes globais em
sua transição para se tornarem fábricas
orientada a dados, aprendemos que muitas
empresas se surpreendem com a dificuldade e
o custo associado à implementação de projetos
de manutenção preditiva.

Isso não quer dizer que essas iniciativas não
possam ser executadas com sucesso. No
entanto, para isso, as empresas precisam
pensar sobre a manutenção preditiva dentro 
 de um cenário mais amplo, que envolve
reestruturar  processos baseados em dados
que podem beneficiar seus negócios.

A  Manutenção Preditiva requer uma
Base de Dados Sólida e Estável

Esta é a principal dificuldade:
Custo e Desafio dos Projetos
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3 pilares essenciais

Recursos e Funcionalidades
Interface Intuitiva
Visibilidade Global

1) Estabilidade do sistema: O excesso de
variabilidade geralmente está associado a um
ou mais parâmetros de material e
equipamento. Em muitas situações, avaliar e
obter estabilidade pode ser mais valioso e mais
econômico do que desenvolver um modelo
preditivo complexo. Não é raro abordar um
problema relacionado à variabilidade no
sistema e assim, eliminar a necessidade do
modelo preditivo.

2) Monitoramento do sistema: Permite
detectar a variabilidade em seu sistema. Uma
vez detectada, é necessário avaliar se a
variabilidade é aleatória ou impactante no
processo de produção. Na medida do possível,
a variabilidade pode e deve ser removida para
produzir produtos de acordo com as
especificações de maneira confiável. Sem
recursos de monitoramento, os profissionais
não serão capazes de determinar quando seus
processos começaram a perder estabilidade e,
portanto, quando seus modelos preditivos se
tornaram ineficazes.

Quando um modelo para
manutenção preditiva faz sentido?

Estabilidade do sistema: O
excesso de variabilidade está
associado a um ou mais
parâmetros de material e
equipamento.
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2 Monitoramento do
sistema: recurso
fundamental que permite
detectar a variabilidade
em seu sistema.

Reestruturação de
processos em tempo real:
agir rapidamente com base
em insights baseados em
dados.
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EBITDA

Dashboards e Relatórios
Análise Avançada

Modelos IA/ML
Digital Twins

Historiadores PIMS Suportados:
Osisoft, Aspen, GE, Honeywell, Yokogawa e outros

3) Reestruturação de processos em tempo
real: O monitoramento preciso é tão bom
quanto a resposta proativa dos profissionais a
qualquer problema potencial detectado. Seja
alertado sobre variabilidade ou necessidade de
manutenção, responder às previsões de
manutenção preditiva requer que você defina
o fluxo de trabalho para lidar com alertas ou
previsões de monitoramento: Quem precisa
saber? Como eles são notificados? Quais
informações são necessárias para responder
de forma eficaz e eficiente a uma falha prevista
ou necessidade de manutenção?

Em situações em que o trabalho de pré-
requisito para criar um sistema estável foi
concluído, um monitoramento confiável e
preciso está em vigor e as políticas e
processos organizacionais são estabelecidos
para responder com eficácia aos alertas
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