Soluções para
Integridade
de Ativos Industriais da

Portfólio Tecnológico
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Desafios
Oferecemos soluções para as dificuldades de integridade
de ativos industriais em Indústrias como a de Óleo e
Gás, Papel e Celulose, Petroquímica, Mineração, Offshore
e outros setores que operam com plantas industriais e
processos complexos.
ALTO CUSTO DE
INTEGRIDADE DE ATIVOS

MILHARES DE
COMPONENTES

ATIVIDADES DE
INSPEÇÃO DEMORADAS

OPERAÇÃO
ININTERRUPTA

03

Objetivos
Otimizar as atividades de inspeção e
manutenção com total controle das
operações em uma plataforma única;
Reduzir tempo e custo da integridade
de ativos industriais.
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Nossas Soluções

SOFTWARE +
HARDWARE
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Software
50% DE AUMENTO
DA PRODUTIVIDADE
DE EQUIPES DE
EXECUÇÃO E

SUPORTE
OFFLINE

MANUTENÇÃO

PLANO DE
MANUTENÇÃO
AUTOMÁTICO

VISUALIZADOR

3D ONLINE
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Módulos
Nossa tecnologia é ideal para várias disciplinas,
encontre a solução ideal para seus processos.

GERENCIAMENTO
DE REVESTIMENTO

MANUTENÇÃO
MECÂNICA

FABRICAÇÃO

INTEGRIDADE DA
ESTRUTURA

INTEGRIDADE DE
EQUIPAMENTOS

MANUTENÇÃO
ELÉTRICA

07
DIGITAL
TWIN

VIDYA ’ S
SOFTWARE
SOFTWARE
WORKFLOW

Com os inputs do tablet
usado em campo e sensores
IoT no Digital Twin, nós
conseguimos gerar outputs
como o gerenciamento
de manutenção e um
planejamento de custo
das atividades.

MACHINE
LEARNING
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Digital Twin
Independente da disciplina, todos os
módulos do nosso software parte de um
mesmo princípio, o digital twin.
Nesse sentido, nós começamos criando
um digital twin - uma réplica perfeita
de um objeto existente - da sua planta
industrial baseada em modelos 3D
e documentos de engenharia que
mapeiam sua planta industrial. Depois,
parametrizamos os planos de trabalho
e execução para criar e instruir modelos
preditivos. Fazendo isso, você tem toda a
informação dos seus ativos centralizada
e dados em tempo real que otimizam o
processo industrial.
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Input
Depois disso, entramos em outra parte do
processo: o INPUT de dados. Aqui é possível
abrir ordens de serviço (OS) para inspeção.
Seu especialista em integridade de ativos
industriais segue seu plano de execução
customizável. Durante a inspeção, ele
utiliza um tablet para inserir dados
quantitativos, qualitativos, fotografias e
medições. Ele também faz a marcação de
áreas afetadas diretamento no modelo 3D.
Quando o mesmo voltar ao escritório, o
software irá receber os inputs colocados
no tablet. O Digital Twin terá então inputs
de dados relativos à integridade de ativos
industriais e então o software será capaz
de quantificar os danos apresentados
nos ativos e qualificar a melhor solução
para eles, gerando outputs.

Output - Planejamento de Orçamento
Com o software da Vidya, você pode selecionar os elementos que quiser dentro do digital twin,
utilizando filtros customizaveis ou até mapas de calor. Além disso, com apenas um clique você tem
todas as informações sobre estes elementos, incluindo dados de campo como a área afetada por
corrosão correspondente. Combinando estas funcionalidades com o Output de Planejamento de
Orçamento, o software calcula automaticamente o valor necessário para a pintura dos elementos
que selecionar, fazendo simulações conforme os planos de execução utilizados na sua indústria.
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Output - Gestão de Ordens de Serviço
Have full control of every maintenance task in your industrial asset. Instead of uncountable tables,
and giant piles of papers, centralize the information operating a intuitive software, based on agile
and efficient methods. The Work Order Management Output, allows you to schedule and control
every inspection or maintenance in your industry, automatically detecting the best day to program
the tasks, accordingly to the chosen execution plans, and the productivity of the teams.
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Output - Gestão de Pintura
Vidya trouxe a gestão de pintura a um novo patamar conectando tecnologia de Machine Learning,
com Engenharia para desenvolver o Algorítmo Preditivo. Este algorítmo é capaz de prever o estado
da degradação da pintura industrial em qualquer data, sendo esta, a ferramenta perfeita para uma
manutenção preditiva muito mais eficiente.

012

013

inspeção

& manutenção

Resultados
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resultados
da inspeção

CASO DE USO - Planta Industrial Complexa com
340.000 m² de área superficial pintada na parte
de cima em uma campanha de 1 ano de duração
REDUCTION

VA LU E

MO D U L E
P EO P L E I N
THE FIELD

66,3%

PEO P L E
I N V LOV E D

80%

M/H

2000
USING

4970

59,8%

USUA L APPROACH

* EXTRAPOL ATED

RESULTS FOR ONE YEAR
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resultados da
manutenção

CASO DE USO - Planta Industrial Complexa com mais
de 300.000 m² de área superficial pintada na parte de
cima em uma campanha de 1 ano de duração
VALU E

MODULE
CO N TRO L O F
P RO DU C TIVITY
O F THE TEAM
IN R EAL TIM E

RE SULT

100%

ECO N O MY O N
COATIN G TAS KS

100%
CON T ROL

10%

GUA RANT E E OF
COAT ING
M A NA GE M E NT

90% 100%

ECON OMY

30%

P EO P LE IN
THE F IELD

RE D UC T I ON

USI NG

US UAL APPROACH

* EXTRAPOL ATED

RESULTS FOR ONE YEAR
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Benefícios do Software Vidya

DADOS DE
INTEGRIDADE

ÁREA AFETADA
EXIBIDA ONLINE

INFORMAÇÕES
DE CAMPO

(Dificuldades de acesso,
temperatura, as-built)

INTEGRAÇÃO COM
SISTEMAS ERP (ex: SAP)
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Hardware

PREÇOS
COMPETITIVOS

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA PARA

PRODUTO NACIONAL

(ENTREGA RÁPIDA)

HARDWARE
PERSONALIZADO DE

TODOS OS

ACORDO COM AS

PRODUTOS

SUAS NECESSIDADES
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Hardware - Cupom de Corrosão
Fabricados conforme ASTM
D2688 e G1, a partir de chapas
certificadas e com todas as
suas superfícies passando por
processo de usinagem, os Cupons
de corrosão Vidya mantém os
mais altos padrões de qualidade.
Não são empregados processos
de estampagem, cortes a quente
ou qualquer outro que altere a
microestrutura da chapa original.
Todos os cupons de corrosão
Vidya são tratados, pré-pesados
com precisão de 0,1 mg e
embalados individualmente em
embalagens VCI, dotados de
número de série e certificados de
material e pesagem
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Hardware - IOT Data Logger
Usando este dispositivo, você pode coletar
dados de corrosão interna que são enviados
diretamente a uma central de controle,
que pode ser acessada em tempo real
através da plataforma Vidya Cloud. O Data
Logger da Vidya mensura e armazena
automaticamente taxas de corrosão das
sondas. Essa tecnologia otimiza a tomada
de decisão.
O Data Logger da Vidya tem comunicação
wireless utilizando BlueTooth V5 e/ou
WirelessHart TM.
Ele pode armazenar anos de dados de
mensuramentos na memória, e você
também pode acessar esses dados por
aplicativos Android (tablet e smartphones)
ou pela Vidya Cloud. O hardware tem
certificação Anatel and Inmetro Ex/ATEX.
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Hardware - IOT Data Logger
Confira a captura de tela abaixo, tirada da plataforma Vidya Cloud,
exibindo alguns dados coletados pelo nosso Data Logger:
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Hardware - Sonda de Resistência Elétrica
As sondas Vidya ER são totalmente
compatíveis com conexões de acesso
padrão de mercado de 1 ½ ou 2 polegadas,
tanto para recuperadores mecânicos
quanto hidráulicos. Sistemas de conexão
personalizados também estão disponíveis.
Os sensores Vidya ER têm alta velocidade
e alta resolução, proporcionando variação
mínima nas taxas de corrosão em poucas
horas, mesmo para baixas taxas de corrosão.
A Vidya produz sondas em diversas
configurações e a partir de diversos
materiais para o corpo e para os eletrodos,
tornando-as a solução ideal para sua
demanda específica, também respeitando
os padrões da temperatura da operação e
faixas de pressão do seu processo.
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Hardware - Accessorios
Retractable Tool

Coupon Holder

É um acessório comumente usado tubulações
industriais para inserção de cupons de
corrosão e sondas, em processos onde
a pressão é de até 1500 PSI / 10,3 MPa e
temperaturas de até 500º F / 260º C.

Usado para suspender cupons de corrosão na
conexão existente no ponto de monitoramento
Os suportes de cupom Vidya são projetados
para atender às aplicações mais comuns,
com diversas configurações de conexão,
roscas, materiais e comprimentos. Se o seu

Usando a Ferramenta Retrátil, é possível inserir
e remover um cupom por meio de uma válvula
de isolamento permanente. Dessa forma,
você não precisará despressurizar ou isolar
constantemente o processo, possibilitando
realizar o monitoramento da corrosão

durante a operação normal.

processo tiver requisitos específicos
para este acessório, podemos
personalizá-lo.
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Nossos Clientes
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smart technologies
for smart industries

fale com um especialista

