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Metodologia Engefaz

• Prática – 50%

• Teoria – 15%

• Troca Experiência – 25%

• Ócio Criativo – 10%



Implantação de um 

Programa de Vibração

• Definir o foco do programa (equipamentos alvo)

• Determinar o(s) método(s) de coleta 

• Criar o Banco de Dados

• Coletar dados

• Detectar defeitos em desenvolvimento

• Diagnosticar a sua origem e avaliar a sua 

severidade

• Documentar as implicações técnicas e gerenciais



1a. etapa: Definir o foco do programa

• Identificar os Equipamentos Críticos

– Efeito sobre a produção

– Disponibilidade de equipamento reserva

– Custo do reparo

– Duração do reparo (incluindo retomada de 

produção)



2a. etapa : Determinar o(s) Método(s) de Coleta

– equipamentos de uso geral

– fácil acesso

– deslocamento de pessoal 

– coleta manual

– medição periódica 

(tipicamente mensal)

– equipamentos críticos

– áreas inacessíveis ou 

inseguras

– instalação de sensores

– monitoração automática

– intervalo curto entre medições 

(tipicamente a cada 20 seg.)

• Monitoramento Permanente 

(automatizado)

• Monitoramento Periódico 

(baseado em rotas)



3a. etapa :  Criar Banco de Dados

Levantar Dados Básicos das Máquinas:

 Localização (Posto)

 Identificação (No. de patrimônio)

 Descrição

 Velocidade (RPM, MPM)

 Potência (HP)

 Especificação de Rolamentos

 No. de dentes de engrenagens 

 No. de pás de máquinas de fluxo.



3a. etapa :  Criar Banco de Dados

Definir pontos de medida:

 Localização

 Nomenclatura para fácil identificação

 Descrição

 Tipo de sensor               (típico: acelerômetro)

 Grandeza de medida     (típica: velocidade)

 Parâmetros de  Análise (bandas, resolução, médias)

 Limites de Alarme          (valores aceitáveis p/ cada 

parâmetro)



4a. etapa:  Coletar Dados

2) Sensores Inteligentes com 

transferência de dados periódica

1) Coleta ao longo 

de uma rota

3) Monitoração 

Permanente



Localização dos Pontos de Medida

Nomenclatura dos pontos:

AVE – ponto A vertical envelope

AVD – ponto A vertical demodulado

AVV – ponto A vertical velocidade

AVA – ponto A vertical aceleração

AVZ – ponto A vertical zoom

AA DA

DVCVBVAV

AH BH
DHCH

LALOA LOA



Localização dos Pontos de Medida

Nomenclatura dos pontos:

1VE – ponto 1 vertical envelope

1VD – ponto 1 vertical demodulado

1VV – ponto 1 vertical velocidade

1VA – ponto 1 vertical aceleração

1VZ – ponto 1 vertical zoom



Introdução

A presença de vibrações em equipamentos rotativos, induz 

freqüentemente a diagnósticos prematuros, apontando como 

causa, o desbalanceamento do rotor, falha dos rolamentos ou 

eixos desalinhados. Desta forma, atitudes são tomadas, às vezes 

sobre todas as variáveis, com grande dispêndio de esforços e a 

um custo elevado.  Como veremos, a análise de vibrações 

proporcionará uma valiosa ajuda na identificação de causas, e se 

confirmado que é o caso de desbalanceamento, uma técnica 

correta aplicada facilitará a execução.



Análise de Vibrações

“Dentre todas as variáveis que podem ser medidas 
de forma não intrusiva na indústria atualmente, 

a que contém maior volume de informações 
é a assinatura de vibração.”



O que é Vibração?

• Vibração é o movimento alternativo de um 

corpo ao redor de uma posição de equilíbrio, 

causado por uma força indesejável.

A oscilação de um eixo 

ao redor de uma posição central

em um mancal de escorregamento.

Por exemplo: 



O que encontramos nos equipamentos industriais, são vários 

componentes vibrando em freqüências diferentes, ao mesmo 

tempo, de modo que estas vibrações se somam e se subtraem 

formando um espectro em função do tempo, no qual não 

conseguimos ver quantos componentes existem, e em quais 

freqüências eles ocorrem.

A vibração de componentes simples, como de uma 

lâmina fina, excitada numa determinada freqüência, é 

facilmente identificada:



Análise de Espectro
Transformada Rápida de Fourier (FFT)

FrequencyAmplitude

TimeAmplitude

TimeAmplitude



Vibrações de Máquinas 

FFT



Exemplo dos Componentes:

Motor

Polias

MancaisCorreias
Rotor

Bases



Tempo

Nível de 

Vibração

Nível  Pico a Pico

Nível  de Pico

Nível RMS

Nível de Vibração



Parâmetros de Vibração
Os parâmetros de medição de vibração são: 

deslocamento, velocidade ou aceleração. 



Aquisição e Processamento 

dos Sinais de Vibração

FFT

Transdutor

Nível Global

de Energia 

Forma de Onda
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Desbalanceamento

Desbalanceamento tipicamente gera vibração na freqüência 

de rotação. Ocorre em 1x RPM  e é um dos grandes 

problemas causadores de vibração em equipamentos 

rotativos nas industrias.

Espectro de Vibração, parâmetro velocidade, destacando a 

componente 1xRpm na direção radial, característico de 

desbalanceamento. 

Desbalanceamento



Eixo Empenado ou 

Desalinhamento Angular

Desalinhamentos ocorrem  nas empresas como o maior índice de 

problemas detectados através da manutenção monitorada. Um 

desalinhamento angular apresenta vibrações elevadas na direção 

axial, portanto, sendo de fácil identificação nas medições. Um 

valor elevado na direção axial em 1x RPM indicará um 

desalinhamento angular.

Espectro de Vibração, parâmetro velocidade, destacando a 

componente 1xRpm na direção axial - Sintoma de 

desalinhamento (Angular).



Desalinhamento Paralelo

Em se tratando de desalinhamento paralelo, a vibração se 

manifestará na direção radial. Análise de envelope 

apresenta a segunda harmônica elevada, quando se tratar 

de um desalinhamento (paralelo), e apresentará a primeira 

harmônica elevada quando se tratar de um 

desbalanceamento.

Espectro de Vibração, parâmetro velocidade, destacando a 

componente 2xRpm na direção radial - Sintoma de 

desalinhamento (Paralelo).



Exemplo Economia
• Um exemplo de cálculo apresentado abaixo mostra que um motor de 100 Hp 

com um consumo extra de 2 amperes consome em um ano R$ 690,00 
(seiscentos e noventa reais) a mais de energia elétrica.

• Em uma indústria de porte médio com algumas dezenas de motores, o consumo 
anual extra desnecessário já representa alguns milhares de reais. Imaginemos o 
que isso representa em uma grande indústria.

• A economia advinda do bom alinhamento pode ser calculada da seguinte forma:

• KW (trifásico) = (volts) (amperes) (F.P.) . (1,732)

• 1000

• F.P.= Fator de Potência

• Economia anual será igual:

• diferença (em KW) (custo/KW) (7200 horas/ano)

• 7200 horas/ano - 6 dias por semana, 50 semanas por ano.

• Exemplo: Amperagem desalinhado = 27 A após alinhamento = 25 A

• KW - inicial = 575 . 27 . 0,8 . 1,732 = 21,5    KW

• 1000

• KW - após alinhamento       = 575 . 25 . 0,8  1,732 = 19,9    KW

• 1000

• Diferença em KW = 21,5 - 19,9 = 1,6 KW

• Economia = 1.6 . 0,06 . 7200 = R$ 691,20 / ano

• Custo médio do KW = R$ 0,06



Falta de Rigidez Mecânica

Sintomas de falta de rigidez não estão ligados 

somente a uma base solta, mas também a uma 

deficiência de projeto em muitos casos. Pode ser 

causada por folga/fragilidade estrutural dos pés, 

base ou fundação da máquina, também pela 

deterioração do apoio ao solo, folga de parafusos 

que sustentam a base, distorção da armação.
Corrosão na chapa da base 

onde é fixado o parafuso.

Base mal projetada.

Espectro de Vibração, parâmetro de aceleração de envelope 

destacando o aparecimento de harmônicos de 1xRpm na direção 

radial.



Correia de Transmissão 

Defeituosa

As vibrações provenientes da correia são em geral de baixas 

freqüências, podendo ser detectadas em velocidade, porém, sua 

energia de vibração é pequena. Uma vibração proveniente de correia 

defeituosa é esperada acompanhada de um desalinhamento das 

polias, geralmente, o que não acontecerá se apenas a correia estiver 

defeituosa.

Espectro de Vibração no parâmetro de velocidade na direção 

radial destacando vibração proveniente de correias com 

amplitudes mais elevada.



Massa com Movimento Alternativo

Equipamentos que possuem  movimento alternativo apresentam 

vibrações em harmônicos de 1x RPM em níveis maiores que aqueles 

que não possuem estas características. Compressores, motores diesel 

são os mais comumente encontrados. Estes equipamentos transmitem 

tais vibrações e, assim como em motores veiculares, são montados 

sobre coxins, evitando a transmissão da vibração.



Chicote ou Turbilhonamento do Filme 

de Óleo em Mancais de Deslizamento

É um problema de projeto e bastante incomum de ser encontrado como 

fonte de problema. Espera-se o aparecimento desta vibração tão logo o 

equipamento entre em funcionamento. O Turbilhonamento do Óleo pode ser 

causado por desvios nas condições normais de operação (posição do 

ângulo e razão de excentricidade) fazendo com que a cunha de óleo 

empurre o eixo ao redor da parte interna do mancal.



Folga em Mancais de Deslizamento

Folgas geram uma série de picos cujas freqüências são 
múltiplas da rotação do eixo. Neste caso teremos uma 

variação na fase de vibração.

Espectro FFT destaca múltiplos de 1xRPM e o espectro Aceleração Pico a Pico em função do 
tempo destaca impactos causados pela folga.



Engrenamento Defeituoso

Falhas provenientes do engrenamento, proporcionam vibrações na freqüência 

calculada por número de dentes vezes a rotação do eixo e harmônicos.

Fe = Z x Rpm

Para saber-se qual eixo contém a engrenagem com defeito (pinhão ou engrenagem), 

observa-se a presença de bandas laterais de 1xRpm do eixo problema em torno desta 

freqüência de engrenamento. 

Espectro de vibração no parâmetro de velocidade medido no mancal do 

eixo de entrada do redutor, destacando a componente 1xFe e bandas 

laterais de 1xRPM do eixo de entrada – Falha no engrenamento



Rolamento Danificado

Defeitos

Defeitos em rolamentos geram picos 

relacionados com a geometria do rolamento. 

Os problemas ocorridos em rolamentos são 

detectados via análise de envelope, onde nota-

se que as vibrações provenientes dos 

componentes dos rolamentos não possuem 

grande energia, sendo esse sinal encoberto 

nas outras técnicas. 

Espectro de envelope de aceleração, destacando a presença 

de harmônicas da componente de falha na pista externa do 

rolamento.



Histerese e Ressonância

Vibração excitada na passagem pela rotação crítica do eixo ou pela freqüência natural 

da estrutura. Ocorre em máquinas cuja rotação de operação está acima da crítica.

As soluções podem ser de eliminar fontes de vibração de cada máquina, mudando de 

rotação de operação e amortecimento da vibração através de isoladores.



Perturbação Hidráulica ou 

Aerodinâmica

Ocorre na freqüência de passagem de lâminas, pás ou hélices, 

do rotor propulsor. Verificar rigidez das lâminas, pás ou 

hélices, e/ou influência de turbulência do fluído sobre o rotor. 

Em Torres de Resfriamento pode-se ter inclinação das pás 

com desvios de ângulos, causando turbulência no fluxo de ar. 

Em bombas de múltiplo estágio deve-se montar os rotores 

defasados de forma a reduzir a energia do bombeamento em 

uma determinada freqüência (n pás x rpm). 



Vibração em Motores Elétricos de 

Indução



Excentricidade Estática

Pode resultar de alinhamento interno deficiente, rolamento 

desgastado, ou de aquecimento local do estator. Vibração 

mais intensa com o motor superaquecido.  Aquecimento 

local do estator pode ser causado por lâminas em curto.

Espectro da corrente na fase R do motor, destacando as 

harmônicas impares.



• Fragilidade / afrouxamento do suporte do estator;

• Desbalanceamento de fase, resistência ou bobina;

• Laminas do estator em curto / enrolamento.

Referido como "ferro solto". Difícil diferenciar entre 

este grupo usando somente análise de vibração. A 

vibração estará presente com ou sem carga.



Laminas soltas do Estator

Pode ter alta amplitude, mas normalmente não é destrutiva. Os 

componentes de alta freqüência podem ser similares aos de 

excentricidade estática.



Excentricidade Dinâmica

Pode resultar de rotor curvo, rotor danificado, ou de 

um aquecimento local do rotor. 

Vibração mais intensa com motor superaquecido. 

Aquecimento local do rotor pode ser causado por 

lâminas em curto ou barra(s) do rotor interrompida(s) 

ou trincada(s).



• Barra de rotor rompida ou trincada

• Barra de Rotor Solta

• Lâminas de rotor em curto

• Junta do anel final deficiente

As bandas laterais de escorregamento podem ser de nível baixo, porém o 

instrumento deve ter condições de detectá-las. 1 X RPM com 2 X freqüência de 

escorregamento em bandas laterais e componentes similares àqueles dados 

anteriormente para excentricidade dinâmica. 

Barras do Rotor 

Trincadas



Espectro zoom destacando 

bandas laterais da freqüência 

escorregamento em 1xRPM

Espectro de corrente 

destacando harmônicas 

impares da freqüência de 

rede 60 Hz.



Análise de Envelope

A técnica de "Envelope" é um poderoso recurso de 

instrumentação, para identificar impactos 

periódicos, diferenciando assim de impactos 

aleatórios presentes num espectro.  Sua aplicação 

é direcionada para a detecção e diagnóstico de 

falhas em rolamentos, principalmente onde outras 

técnicas podem falhar e atribuir aos rolamentos 

impactos que são provenientes de turbulência de 

fluido, cavitação (bombas), engrenagens.



A análise de envelope permite extrair do sinal excitado a fonte (freqüência 

fundamental) de excitação e seus harmônicos, localizando o componente 

problemático (pista interna, pista externa, elemento girante, gaiola).

Portanto, o filtro serve para selecionar que freqüências entrarão como 

portadoras dentro do intervalo de interesse.  

Em um espectro coletado em função do tempo, sem a utilização do filtro  

do envelope, pode mascarar as fontes de baixa energia.

O espectro acima mostra uma medição de envelope na qual ficam 

claras as harmônicas de componente de rolamento (pista externa).



FIM



Diagnóstico de Defeitos



Regras Básicas de Diagnóstico

• Cada defeito gera um padrão característico

de vibrações 

• A freqüência de vibração é determinada pela 

geometria da máquina e pela sua velocidade 

de operação

• Uma única medição de  vibração fornece 

informação acerca de vários componentes



Espectro de Vibração Típico

Muitos picos isolados



De uma maneira geral:

Picos específicos se correlacionam

Numa velocidade específica

Com defeitos específicos

Espectro de Vibração Típico



Desbalanceamento

Desbalanceamento tipicamente gera 

vibração na freqüência de rotação (1N)

Espectro de Vibração Típico



Desalinhamento

Desalinhamento tipicamente gera

picos nas freqüências 1N e/ou 2N

N = freqüência de rotação

Espectro de Vibração Típico



Folgas

Folgas geram uma série de picos 

cujas freqüências são múltiplas 

da freqüência de rotação

Espectro de Vibração Típico



Defeito na Pista

Espectro de Vibração Típico

Defeitos em rolamentos geram picos 

relacionados com a geometria do rolamento



Defeitos em Rolamentos

Rotação da Gaiola

Fundamental Train Freq.

(FTF)

Defeito na Pista Externa

Ball Pass Frequency 

Outer Race (BPFO)

Quatro freqüências de defeitos de Rolamentos:

Defeito na Pista Interna

Ball Pass Frequency

Inner Race (BPFI)

Rotação dos Roletes

Ball Spin Frequency (BSF)



sinal da pista interna

geralmente é modulado

Impactos na 

Pista Externa

Impactos na 

Pista Interna

Vibrações geradas por defeitos em rolamentos



Defeitos em Engrenagens

As bandas laterais 

aumentam com a 

progressão do defeito

Desgaste das 

Engrenagens



Detecção Automática de Defeitos

Recursos de Alarme por Vibração



Alarme por Nível Global

• Nível Global = Nível de vibração total da máquina

ALARM LEVEL = 0.11 IN/SEC

PEAK - RMS

OVERALL VALUE

Fortemente influenciado pelos defeitos que geram mais energia como 

o desbalaceamento e o desalinhamento, mesmo residuais.



ALARM LEVEL = 0.11 IN/SEC

PEAK - RMS

OVERALL VALUE

Pouco influenciado pelos defeitos que geram menos energia como os 

defeitos em rolamentos, mesmo em estágio avançado.

Alarme por Nível Global

• Nível Global = Nível de vibração total da máquina



Bandas de Freqüência

• O espectro é dividido em faixas que englobam as freqüências 

correspondentes às possíveis falhas mecânicas que podem 

ocorrer na máquina.

1X

2X
3X- 6X

BEARING BAND 1
BEARING BAND 2

9-30X RPM
30-50X RPM

Imbalance

Misalignment

Looseness

Bearing Band 1
Bearing Band 2



1X

2X
3X- 6X

BEARING BAND 1
BEARING BAND 2

9-30X RPM
30-50X RPM

Imbalance

Misalignment

Looseness

Bearing Band 1
Bearing Band 2

Bandas de Freqüência

• O espectro é dividido em faixas que englobam as freqüências 

correspondentes às possíveis falhas mecânicas que podem 

ocorrer na máquina.



1X

2X
3X- 6X

BEARING BAND 1
BEARING BAND 2

9-30X RPM
30-50X RPM

Imbalance

Misalignment

Looseness

Bearing Band 1
Bearing Band 2

Bandas de Freqüência

• O espectro é dividido em faixas que englobam as freqüências 

correspondentes às possíveis falhas mecânicas que podem 

ocorrer na máquina.



1X

2X
3X- 6X

BEARING BAND 1
BEARING BAND 2

9-30X RPM
30-50X RPM

Imbalance

Misalignment

Looseness

Bearing Band 1
Bearing Band 2

Bandas de Freqüência

• O espectro é dividido em faixas que englobam as freqüências 

correspondentes às possíveis falhas mecânicas que podem 

ocorrer na máquina.



1X

2X
3X- 6X

BEARING BAND 1
BEARING BAND 2

9-30X RPM
30-50X RPM

Imbalance

Misalignment

Looseness

Bearing Band 1
Bearing Band 2

Bandas de Freqüência

• O espectro é dividido em faixas que englobam as freqüências 

correspondentes às possíveis falhas mecânicas que podem 

ocorrer na máquina.



1X

2X
3X- 6X

BEARING BAND 1
BEARING BAND 2

9-30X RPM
30-50X RPM

Imbalance

Misalignment

Looseness

Bearing Band 1
Bearing Band 2

Bandas de Freqüência

• O espectro é dividido em faixas que englobam as freqüências 

correspondentes às possíveis falhas mecânicas que podem 

ocorrer na máquina.



****************************

*   SUSPECT MACHINE LIST   *

****************************

MEASUREMENT   ANALYSIS        PARAMETER      ALARM/FAULT  ALARM         DAYS TO

POINT      PARAMETER           VALUE                   LEVELS         CODE            ALARM

---------------------- ---------------- --------------- ----------- ----- -------

Alignment Fault   ( 11-DEC-96 )

ALIGNMENT - (RPM = 3550.)  (LOAD = 100.0)

M1H --- 2xTS             .055 In/Sec     . 035   .081            C                 62

M1H                       36-65xTS             .0067 In/Sec         .0050   .024    Br      78

M1V --- 36-65xTS             .012 In/Sec             .010   .024    C       26

M1V                     1. - 10. kHz            .328 G-s                 .394   .773   A       66

M2H --- 2xTS            .041 In/Sec             .035   .081  C      121

M2H                        36-65xTS            .015 In/Sec            .010   .024    C      280

M2V --- 36-65xTS             .013 In/Sec            .010   .024   C       25             

M2V                    1. - 10. kHz             .432 G-s                .394   .773              C       64

M2A --- 36-65xTS             .012 In/Sec            .010   .024              C       68

M2A                    1. - 10. kHz             .326 G-s               .301   .773               Br     234

P2A --- 3-8xTS             .083 In/Sec           .080   .300               Br     257

P2A                        36-65xTS             .023 In/Sec           .021   .175               Br     198

P2A                     1. - 10. kHz           1.289 G- s       1.149  5.414               Br     123

P2H --- 9-35xTS              .035 In/Sec          .027   .150                Br     310

O Relatório de Exceções mostra 

alarmes elevados em um Grupo 

Motor-Bomba



O gráfico de parâmetros indica 

alarme por desalinhamento nos 

dois mancais do Motor



Tendência do

Desbalanceamento

Alarme

A
m

p
litu

d
e

Sub-

Harmônicos

1X 2X Rolamento Rolamento Engrenagem Rolamento

1xRPM 2xRPM

4,0
mm/s

1,0
mm/sTempo

(Dias)

Tempo

(Dias)

Tendência de 

Desgaste do Rolamento

10-20xRPM

Tendências de 

Bandas de Freqüência



Configuração Automática do Banco de 

Dados

Seleção do tipo 

de componente

Apresentação gráfica 

da configuração

Componentes 

Pré-definidos

Definição automática de: 

pontos, parâmetros e alarmes



****************************

*   SUSPECT MACHINE LIST   *

****************************

MEASUREMENT   ANALYSIS        PARAMETER      ALARM/FAULT  ALARM         DAYS TO

POINT      PARAMETER           VALUE                   LEVELS         CODE            ALARM

---------------------- ---------------- --------------- ----------- ----- -------

Alignment Fault   ( 11-DEC-96 )

ALIGNMENT - (RPM = 3550.)  (LOAD = 100.0)

M1H --- 2xTS             .055 In/Sec     . 035   .081            C                 62

M1H                       36-65xTS             .0067 In/Sec         .0050   .024    Br      78

M1V --- 36-65xTS             .012 In/Sec             .010   .024    C       26

M1V                     1. - 10. kHz            .328 G-s                 .394   .773   A       66

M2H --- 2xTS            .041 In/Sec             .035   .081  C      121

M2H                        36-65xTS            .015 In/Sec            .010   .024    C      280

M2V --- 36-65xTS             .013 In/Sec            .010   .024   C       25             

M2V                    1. - 10. kHz             .432 G-s                .394   .773              C       64

M2A --- 36-65xTS             .012 In/Sec            .010   .024              C       68

M2A                    1. - 10. kHz             .326 G-s               .301   .773               Br     234

P2A --- 3-8xTS             .083 In/Sec           .080   .300               Br     257

P2A                        36-65xTS             .023 In/Sec           .021   .175               Br     198

P2A                     1. - 10. kHz           1.289 G- s       1.149  5.414               Br     123

P2H --- 9-35xTS              .035 In/Sec          .027   .150                Br     310

Listagem de Máquinas e 

Pontos de Medida 

em Alarme

5a. etapa : Detectar defeitos



Detecção Visual por cor e forma

Condição de todo um conjunto 

de máquinas em uma única tela 

Motor Redutor Bomba

Níveis para 

cada Banda 

de 

Freqüência

5a. etapa : Detectar defeitos

Pontos de medida 



Detecção Visual por cor e forma

6a. etapa : Diagnóstico dos 

Defeitos



Tendência 

individual de 

parâmetro 

relacionado 

com defeito 

específico

A tendência 

mostra a 

velocidade 

de progressão 

desse defeito

6a. etapa : Diagnóstico dos 

Defeitos

Freqüências

de defeitos

confirmam

diagnóstico



6a. etapa : Diagnóstico dos 

Defeitos

Múltiplas

Opções de

Análise

Múltiplas

Opções de

Gráficos

Emissão de

Relatórios

Indexação

Rápida

Sistema Especialista Programa para Documentação



Determina 

automaticamente a RPM 

p/ todas as máquinas do 

conjunto

Análise

estatística 

da RPM

Indica 

medidas 

suspeitas

6a. etapa : Diagnóstico 

Automático



Diagnósticos 

Múltiplos

Calcula a 

Severidade 

de cada 

defeito

Estima a

Confiabilidade

Calcula a Severidade Global

6a. etapa : Diagnóstico 

Automático

Analisa

todos os

pontos do

conjunto



Mostra a Árvore Lógica de Diagnóstico no Modo Tutorial

6a. etapa : Diagnóstico 

Automático



• A finalidade do Sistema Especialista:

• Não é substituir o analista, mas …

• Varrer os dados para identificar problemas incipientes

6a. etapa : Diagnóstico 

Automático



6a. etapa: Definindo 

os Problemas Crônicos

50 Problemas 

Crônicos

Total : 500 

Máquinas

200 Máquinas 

Selecionadas

100 requerem 

atenção a curto 

prazo



Diagnóstico de Problemas 

Crônicos

• Os sistemas de monitoração periódica e permanente 

também podem coletar outros dados para diagnóstico

• múltiplas opções de resolução e faixas de 

análise

• medição de amplitude e fase

• análise de ordens

• média temporal síncrona



Análises Avançadas

• Análise de Transientes

• Análise em Dois Canais 

• Análise Cruzada em Dois Canais 

• Análise Estrutural



Análise de Transientes

• Captura rápida de dados e pós-

processamento

• Aplicação: Registro e 

análise de eventos 

transitórios, como:

– Partida e parada de 

máquinas

– Alterações de 

condições de 

funcionamento

– Ciclos rápidos de 

operação



Análise de Órbitas em Dois Canais

Desalinhamento,

Ressonância, 

Desgaste

Instabilidade

Severa

Desalinhamento 

Severo ou 

Carga Radial

Desalinhamento

Roçamento ou

folgas mecânicas 

(verificar sentido)

Instabilidade

Elipse

Feijão

Elipse Interna

Elipse Truncada

Oito

Banana



Análise Cruzada em Dois Canais

• Detecta folgas, 
trincas e baixa rigidez

• Confirma 

desalinhamento

• Determina causa raiz

• Identifica 

ressonâncias



Análise em Um ou Dois Canais

Análise em Um Canal em Dois Canais

Implementação Menor custo
Treinamento mais curto

Maior custo
Treinamento mais longo

Foco Detecção de defeitos
incipientes

Problemas estruturais
Correlação de variáveis

Finalidade Diagnóstico de falha Análise da causa raiz

Aplicação Uso geral em todos
os equipamentos

Estudo de problemas
crônicos



Análise Estrutural 

Visualização Dinâmica

Deformação 

Operacional

(ODS) 

&

Análise

Modal



7a. etapa: Documentação

Aspectos técnicos e 

gerenciais

Permite documentar :

• Diagnósticos

• Recomendações

• Precisão

• Faltas recorrentes

• Ganhos de produção

• Custos evitados

• Impacto financeiro



Rua Ipanema, 383/385 -

Móoca

CEP 03164-140 - S. Paulo -SP

Fone / Fax: 011 2926477

E-Mail: transmot@uol.com.br

Fim
Transmotor MBC

Manutenção Baseada na Confiabilidade

Análise de Vibrações




