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Novo Prédio da MA

Aproximadamente  1200  funcionários
Área  Total  440.000 m²
Área  Cosntruída  69.000 m²

Metso Corporation Sorocaba
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Controles Avançados
De processo

Sistemas de 
Automação

Gerenciamento da
Informação

Monitoramento do 
processo

Sistemas de Controle 
da qualidade

Equipamentos para analise, 
medição e laboratórios

Válvulas 
automaticas on-off

Linha de produtos Metso - Um vasto leque de 
automação e tecnologia da informação.

Perfis Válvulas de 
controle inteligentes

Válvulas ESD

Soluções Automation
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Com base na 
definição da OCDE, 
cerca de 60 por cento

do nosso negócio é
baseado em beneficio 
Ambiental para as 
empresas.

Todas as nossas empresas oferecem produtos e 
serviços que reduzem o impacto ambiental e 
melhoraram a qualidade das operações de nossos 
clientes.
Nossas soluções ecoeficientes estão relacionadas 
principalmente:

• Fontes renováveis de energia
• Eficiência energética dos processos de produção
• Reciclagem
• Utilização eficiente de matérias primas
• Redução de emissões
• Otimização de processos

Negócios Ambientais

Metso general presentation, March 20105
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Marcas Metso Automation

Jamesbury

StoneL

Neles Válvulas

MAPAG 
Válvulas
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Produtos Inteligentes
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Válvula de Controle Rotativas
Válvula Linear :
- Condições de risco e baixa performance
- Altos custos de manutenção

Válvula rotativa :
- Excelente performance  
- Baixos custos de manutenção



A BUSCA POR 
RESULTADOS
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Prioridades da Planta

1. Redução de custo

2. Disponibilidade de 
produção

3. Maior controle de 
informações
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Onde está o impacto potencial?

• Não é mais estritamente custo de equipamento, mas o impacto 
financeiro da falha na produção.

• Por exemplo, eliminar reparo desnecessário na válvula pode 
economizar custos significativos.

75% dos reparos no 
equipamento são 
desnecessários

75% dos reparos no 
equipamento são 
desnecessários



Por que usar gerenciamento 
de ativos?
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Controlar a variabilidade de processo é importante porquê:
• Perda de produção
• Quebras de produção
• Baixa eficiência de processo
• Consumo químico
• Variabilidade alta em um “loop de processo”, acarreta erros 

em outros que afetam outros, criando um “bola de neve”.

Variabilidade de Processo
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Variabilidade de Processo

Variabilidade = Money $$$



Como realizar o 
gerenciamento de ativos?



© Metso
1
6

RunStartUp Shutdown

Analyse

Signature Signature

Signature = CAPEX + OPEX

Diagnósticos Convencionais

?

• Principais fabricantes baseiam sua medição de performance na análise de 
tendências de histeresis.

•Esses resultados não representam o estado real e atual da válvula. 
(pressão/ temp)

•Não é possível se determinar qual a real performance da válvula.
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NELSCOPE



© Metso

NELLEAK



© Metso1
9

Plant is runningStartUp Shut Down

Dados podem ser armazenados durante 25 anos com todo ciclo de vida
de uma válvula.

Metso Online Diagnósticos

= NO OPEX AT ALL

On-line Analise
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HojeHoje ANDRÉ GOMES
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?

PLC / DCS

AMS

SmartVision

Cornerstone

Etc...

Ferramentas de Configuração

ValveManager

Siemens PDM

Commuwin II

Etc...
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Open Interface

Monitor
Universal

Configuration

Tool

FieldCareFieldCare
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Communication
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FDT- Frame application

Ethernet

TCP/IP
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O Que é FDT

FDT (field device tool).

• Software de especificação aberta para gerenciamento de dados dos 
dispositivos;

• A especificação do software define as interfaces para aplicações 
entre FDT e um DTM (device type manager),

• Baseado na tecnologia Microsoft COM. 

• Trabalha como todos os protocolos de comunicação.

Andr
é

Gom
es
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DTM (Device Type Manager):

•Contém a interface gráfica para operação do dispositivo 
usado

•Pode ser usado em qualquer  FDT frame

O Que é DTM
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Por dentro do FDT

• O driver de uma impressora 
moderna tem duas funções:

- Gerencia impressão e 
configuração

- Mostra graficamente 
avançados diagnósticos

FDT com essa avançada funcionalide 

gráfica permite:

Configuração e 

comunicação

Habilita avançados 

diagnósticos
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Anos Meses Dias

Alarme
Trend

Interface Gráfica 
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Alarm Set

Interface Valve Diamond
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ANDRÉ GOMES
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Condition Monitoring
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Comissionamento - Verificação conexão dos 
cabos
• Dispositivo visível após scan

• Mudança de set point via sistema

• Uso de monitoramento on-line 
para acompanhamento do 
funcionamento da válvula. 

ANDRÉ GOMES
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Comissionamento - Agregando documentos
ANDRÉ GOMES
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• Rápido acesso a documentos 
• relacionados ao dispositivo
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Start up - Resolução rápida de problemas 

• Condition Monitoring mostra

rapidamente qualquer problema 
relacionado ao dispositivo.

ANDRÉ GOMES
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Start up - Monitoramento online

• Comportamento de 
dispositivos críticos podem 
ser facilmente monitorados 
em todos as fases do 
projeto. 

ANDRÉ GOMES
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Cases
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Caso real manutenção preditiva com testes on 
e off line

Válvulas Testadas 354 pcs

Boas 131 pcs (37%)

Ruins 223 pcs (63%)

Problemas
Posicionador 191 pcs (85,6 %)
Atuador 19 pcs (8,5 %)
Válvula 13 pcs (5,9 %)
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FieldCare - Detecção de Falha On-Line
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Revestimento da esfera 
seriamente desgastado

Diagnóstico On-Line

Medição de Agarramento On-line 
indicando perda de performance

Dados armazenados no posicionador e disponíveis a qualquer momento

Alarme
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A Válvula  em alarme deve ser avaliada com 
cuidado
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Obstáculo no segmento trava  a válvula 
impede o fechamento total  
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PV280015  - Parametrização 
Válvula - Controle de entrada de água caldeira 3
“Hiter – Mod. 8551 – 4” Atuador – DC009D Posicionador – Foxboro – Mod: SRI 986
Diagnósticos
Vazamento de ar nas conexões do posicionador;
Vazamento de ar nos parafusos do diafragma do atuador;
Vazamento na Gaxeta da válvula;
Posicionador descalibrado
Recomendações para plano de manutenção
Reparar os vazamentos existentes;
Revisar posicionador com execução de calibração;
Nota: Para os reparos, a válvula não necessita ser retirada da
linha;

Válvula não atinge 
abertura total por 
descalibração do 
posicionador.



Casos Reais – Revap 



© Metso

Analise com a rede Field Care

17/08/200545

Transmissor de Pressão – PT280516 – Pressão de Descarga da Bomba -
280010C 

Status Monitoring Device History
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Analise com a rede Field Care

17/08/200546

Device Status

Transmissor de Pressão – PT280516 – Pressão de Descarga da Bomba -
280010C 
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Analise com a rede Field Care

17/08/200547

Procedimentos para correção da falha apresentada. Manual do 
fabricante

Transmissor de Pressão – PT280516 – Pressão de Descarga da Bomba -
280010C 
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Analise com a rede Field Care

17/08/200548

Configuração

Neste caso foi 
observado que a 
operação tem 
indicação de valor 
Maximo de pressão .
Não houve 
identificação de falha 
pela operação

Transmissor de Pressão – PT280516 – Pressão de Descarga da Bomba -
280010C 
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PV210107V2 - Alarme e Status  Monitor

Status: Alarme – Fricção, Desvio e Calibração recomendada

Diagnósticos  no  Field Care – Desvio 14,5%

Causa - Pressão de ar  com nível baixo 
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Monitoração on line Trend de Desvio Estático

Válvula com desvio ao sinal gerado, opera fora de seu 
setpoint requerido, causa distúrbios no processo.

Trend  registra tendências de aumento  do desvio.  
O Field Care  registra alertas antes do equipamento gerar  emergência na 
área.  É importante  o acompanhamento diário na rede FC.

PV210107V2  - Registro de Desvio
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Válvula PV210107V2 Registro de Desvio

Trend - Pressão de ar de 

suprimento
Trend - Posição do spool valve

Pressão de ar de suprimento com nível baixo 
(1,6 bar),reduz a performance, gera lentidão, 
desvio e travamento da válvula. 

O posicionador tende a compensar a  posição 
requerida na válvula, apesar da deficiência no 
ar de suprimento.

PV210107V2  - Pressão de Ar
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PV210107V2  - Configuração de Alertas

Configuração de alerta com valor alto para desvio ao 
sinal gerado

Este procedimento, anula a segurança de supervisão 
do gerenciamento.

Válvula com desvio de 16% está bem próxima ao 
travamento total.
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PV280015  - Status Monitor
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Vazamento existente, causa instabilidade  e desgastes mecânico no 
conjunto válvula/atuador.

PV280015  - Monitoração 
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PV280015  - Trend Reversões diárias 
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Parâmetro utilizado para válvula com instrumentação

PV280015  - Parametrização 
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OBRIGADO!!

André Luiz Gomes

Engenheiro Vendas

Metso Automation do Brasil Ltda

Fone: 55 15 2102-9741

Cel.:   55 15 9786-0789

e-mail.: andre.l.gomes@metso.com

web site.: www.metsoautomation.com 


