
Case de Sucesso:
Manutenção Preditiva em

equipamentos de usinagem
utilizando sensores de vibração



AUMENTAMOS O
DESEMPENHO DAS

INDÚSTRIAS ATRAVÉS DE
ENGENHARIA E CIÊNCIA DE

DADOS. 
 



Multinacional Alemã

Desenvolve e fabrica ferramentas

motorizadas para profissionais e usuários

domésticos

Presente em mais de 160 países

Foram produzidos 7.5 milhões de cilindros

em 2020



DESAFIOCASE

 minimizar os custos de manutenção

aumentar a disponibilidade de suas máquinas, que precisavam de manutenção

com frequência maior do que a informado pelo fornecedor.

diminuir a necessidade de manutenções corretivas e preventivas.

número de spindles trocados em um ano



Inicialmente, foi realizado um trabalho de limpeza e melhoria na qualidade

dos dados.

SOLUÇÃOCASE

Redução da compressão

Correção de problema no

processamento

Ajuste segundo norma para

spindles



SOLUÇÃO
Na segunda etapa, foi realizada a análise dos dados e modelagem.

CASE

Análise de correlação de

variáveis

Seleção de features

Algoritmo de probabilidade

de falhas
Estimação de vida útil

remanescente



SOLUÇÃO
 Desenvolvimento de indicadores, visualização dos dados em telas, além de

alarmes e alertas para desvios.

CASE

Saúde do spindle e motor

(% de degradação)

Alertas e alarmes para

motor,

Probabilidade de falhas
Vida útil remanescente

(RUL) do motor e spindle



TECNOLOGIASCASE

Big data e

Analytics
Computação

em nuvem

Integração de

sistemas

Case inovador e inédito na Stihl



Junho 2020
10 máquinas

Dezembro 2020
20 máquinas

para 2021
48

máquinas

Expansão para motor e bader
Aplicação para a quantificação do
vazamento de óleo de injetora

Ao todo, 14 projetos

EXPANSÃOCASE



GERENTE DE MANUTENÇÃO STIHL
APRESENTAÇÃOCASE

Levar para o vídeo



RESULTADOCASE

REDUÇÃO DE 28%
NO CUSTO DE
MANUTENÇÃO

Aumento de OEE
Redução de downtime
Aumento de produção

AUMENTO DE 220% NA
VIDA MÉDIA DOS
EQUIPAMENTOS

3296 horas (2018)
10617 horas (2021)

EXPANSÃO DO PROJETO

Expansão para outros
equipamentos e
aplicações
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Obrigado!
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