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UM PARCEIRO GLOBAL PARA
EXCELÊNCIA OPERACIONAL
A BHGE, uma joint venture entre a GE e a Baker Hughes, oferece a seus
clientes soluções e serviços de monitoramento de condições, desde a fase
de projeto até a operação e diagnósticos especializados.
A BHGE fornece treinamentos técnicos para soluções Bently Nevada,
ministrados por nossos experientes engenheiros de campo. Você e sua
equipe receberão cursos práticos abrangentes, dos fundamentos básicos
até um diagnóstico aprofundado de máquinas rotativas.
Os programas de treinamento técnico da BHGE lhe oferecem o
conhecimento e as habilidades necessárias para proteger e controlar seu
equipamento, bem como otimizar seu desempenho. A BHGE trabalha
com você para criar um plano de treinamento que melhor se adapte às
suas necessidades. Isso significa máximo retorno de seu investimento,
garantindo a disponibilidade e a confiabilidade de seus equipamentos,
evitando ocorrências não planejadas e limitando os riscos e custos.
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MAXIMIZE SEUS CONHECIMENTOS
Os centros de treinamento BHGE oferecem uma gama completa de treinamento nas soluções Bently Nevada. Esses
treinamentos abrangem todos os aspectos - desde os fundamentos básicos até o conhecimento aprofundado de
soluções e diagnósticos - baseados nos pilares de valor agregado.

EXPERIÊNCIA de nossos engenheiros e técnicos de campo Bently Nevada. Com mais
de 40 anos de experiência em treinamentos técnicos, a BHGE foi a pioneira na arte do
desenvolvimento de habilidades de longo prazo.

EXPERIÊNCIA TÉCNICA representada por 22 instrutores especializados. Nossa
equipe combina a experiência de instalação, operação, manutenção e engenharia
de produtos com conhecimento técnico, habilidades comprovadas de ensino e um
compromisso com a transferência de conhecimento.

OFICINAS PRÁTICAS

para garantir excelência operacional e uma perfeita
combinação entre teoria e prática. As oficinas incluem atividades práticas "ao vivo" com
monitores e racks. Os grupos são reduzidos, garantindo que os participantes aproveitem
ao máximo seu treinamento.

TREINAMENTO PERSONALIZADO

adequado às suas necessidades, para
melhor desempenho de sua equipe. Com 15 módulos em diferentes idiomas, você
encontrará os cursos mais adequados a você e à sua equipe (operadores, gestores,
engenheiros etc.). Um plano de treinamento pode ser desenvolvido, incluindo necessidades
específicas, desenvolvimento de objetivos e soluções de treinamento baseadas em
habilidades.

MATERIAIS DIGITAIS ATUALIZADOS

para otimizar seu aprendizado. O
conteúdo e as oficinas do curso são continuamente revisados para cobrir as mais recentes
tecnologias, experiências e padrões regulatórios locais.

CONTEÚDOS ABRANGENTES

para melhor atender suas necessidades e
orientados ao que há de melhor para você e sua equipe: treinamento modular em um dos
centros de treinamento BHGE ou em sua unidade, programa de treinamento ou programa
de desenvolvimento de habilidades.

300

Participantes

8.800

Horas de
Treinamento

94%

Satisfação do
Cliente
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98%

Qualidade de Rede

A Excelência é uma ARTE conquistada através de prática e
hábito.
Nós SOMOS aquilo que costumamos FAZER.
A Excelência, portanto, não é um ato, mas um HÁBITO.
Aristóteles
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TREINAMENTOS ABRANGENTES
PARA SUAS NECESSIDADES
TREINAMENTO MODULAR
Ofereça à sua equipe habilidades e conhecimentos adequados, de acordo com seu perfil, para maximizar
sua motivação, desempenho e produtividade.
Nosso plano central inclui 15 módulos de treinamento com ênfase na prática. Os benefícios do treinamento em
equipamentos reais são instantâneos. Em grupos reduzidos, os participantes aprendem teoria e prática, ou os
“porquês” e “como fazer”. Os cursos são adaptados de acordo com seu perfil.
INSTRUMENTAÇÃO E
MANUTENÇÃO

OPERADORES

CONFIABILIDADE E
DIAGNÓSTICOS

Fundamentos da
Vibração

Fundamentos da
Vibração

Fundamentos da
Vibração

Operação e Manutenção
do Sistema 3500

Sistema 1
Sistema 1 Evo
ADRE 408

Equipamentos
Diagnósticos
Oficinas Práticas de
Diagnóstico
Oficina Avançada de
Motores Elétricos
Compressores Recíprocos
Dinâmica Avançada de
Equipamentos
Balanceamento de
Campo Avançado
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Sistema 1
Sistema 1 Evo
ADRE 408

CRE
ME
NTA
R IN

Para aproveitar ao máximo seu treinamento, a BHGE criou
o programa dirigido. Com base em seus conhecimentos, os
participantes serão orientados conforme o programa mais
adequado e, ao final, terão um acompanhamento local para avaliar
o que aprenderam em sala para prática na área de trabalho. Este
programa traz valor incremental e confiança aos participantes.

VAL
O

Capacite seus funcionários combinando treinamento padrão
e personalizado no local para melhorar sua confiança,
eficiência e excelência operacional.

L

PROGRAMA DIRIGIDO
Coaching local
Treinamento
Técnico
Testes Online

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES
Leve sua equipe a um nível de confiança e competência superior com nossos treinamentos específicos, baseados
em uma matriz de competência técnica comprovada.
ANÁLISE

Teste de Avaliação

PREPAÇÃO

TREINAMENTO

Planejamento do
Curso

Treinamento Técnico
Dirigido


Otimiza o
treinamento


Oferece as
habilidades
necessárias

QUALIFICAÇÃO

Validação do Teste
de Aproveitamento

CERTIFICAÇÃO

Avalia o nível de
conhecimento do
participante


Verifica a aquisição
do conhecimento

A BHGE trabalha no sentido de desenvolver um programa de desenvolvimento de habilidades, especialmente
desenvolvido para atender às suas necessidades. O programa o ajudará a construir competências sustentáveis e
maximizar o retorno de seu investimento em tecnologias de monitoramento.
O primeiro passo do Programa de Desenvolvimento de Competências é estabelecer uma matriz de competências
baseada em funções. Isso é obtido combinando as descrições de cargo de sua organização com as práticas
recomendadas de monitoramento da BHGE. A equipe é avaliada em relação a uma matriz de competências específica
para sua função, para identificar lacunas de habilidades e competências. Com base nas lacunas identificadas,
nas tecnologias de monitoramento implementadas e nas restrições operacionais, um roteiro de construção de
competências sustentáveis é desenvolvido.
Através de um treinamento personalizado, nossos instrutores conduzirão os cursos em um centro de treinamento da
BHGE ou em sua unidade. Esses avançados usuários, dotados de conhecimento específico de fábrica e conhecimento
avançado dos sistemas, poderão extrair o máximo benefício dos sistemas atuais e maximizar o ROI.
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Fundamentos da Vibração
Duração
2 dias (14 horas)

Público
•• Técnicos com pouca experiência em
equipamentos de vibração
•• Técnicos trabalhando em controle de vibração
através de programa de monitoramento
•• Engenheiros envolvidos com o monitoramento
de condições
•• Técnicos em manutenção preventiva

VIBFU

Objetivos
••
••
••
••

Explicar os motivos do monitoramento de vibrações e estratégias de manutenção.
Identificar os principais componentes e descrever a mecânica da vibração em um plano de medição.
Definir os parâmetros de medição do movimento vibratório e indicar as unidades aplicadas para cada parâmetro.
Descrever os princípios de operação do transdutor de vibração, vantagens e desvantagens de cada tipo e o fator de escala típico
do sinal de saída. Aplicar os critérios de seleção para escolher um transdutor de vibração orientado para uma vibração específica
da máquina.
•• Ler os valores de amplitude, frequência, fase e reconhecer as fontes de vibração indicadas pelas formas de onda e espectros.

Programa
Dia 1

Dia 2

•• Monitoramento de Máquinas: histórico, benefícios
e estratégias. Máquinas Tipicamente Monitoradas e
Considerações.
•• Conceitos Básicos de Vibração: definição de vibração,
compreensão das relações de deslocamento,
velocidade, aceleração, unidades de amplitude e
significado da amplitude vibratória
•• Definição de frequência, unidades de frequência e
significado de frequência, definição de fase e medição
de fase relativa e absoluta, conceito de frequências
naturais

•• Transdutores de Vibração: operação do acelerômetro,
operação do Velomitor, operação do Sistema
Transdutor de Proximidade
•• Oficinas de identificação de amplitude, frequência e
fase da base de tempo e gráficos de espectro. Oficinas
de transdutores e sistemas de monitoramento para
determinados cenários de equipamentos.

Sequência de Aprendizado
Próximas etapas

Pré-requisitos
Operando na área de
monitoramento de
condições e controle
de máquinas

VIBFU

•• Sistemas e
Instrumentação
•• Diagnóstico de
Máquinas
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VANTAGENS
Noções básicas de
medição, parâmetros,
monitoramento e uso de
transdutores

Operação e Manutenção
do Sistema 3500
Duração
3 dias (21 horas)

Público
•• Usuários do sistema de monitoramento 3500.
•• Engenheiros envolvidos na manutenção e
solução de problemas do Sistema 3500.
•• Técnicos de instrumentos.

3500OM

Objetivos
••
••
••
••
••

Explicar o funcionamento do Sistema 3500 no monitoramento e proteção de equipamentos.
Identificar as condições que afetam a operação correta dos sistemas de transdutores de proximidade.
Testar os alarmes de monitoramento e analisar valores em um monitor de vibração radial.
Utilizar o software de configuração proprietário da BHGE para configurar e/ou reconfigurar o Sistema 3500.
Solucionar problemas do Sistema 3500 e dos transdutores associados através de software e hardware.

Programa
Dia 1

Dia 3

•• Visão Geral do Sistema 3500
•• Operação do Sistema Transdutor de Proximidade
3300
•• Componentes de Apoio do Sistema 3500
•• Conexões e Comunicações de Hardware TDI/RIM
•• Alimentação, Configuração TDI/RIM e Keyphasor

••
••
••
••
••

Dia 2

Utilitários do Sistema 3500
Solução de Problemas do Sistema 3500
Porta de Comunicações 3500/92 (Opcional)
Aquisição de Dados/Software Servidor DDE (Opcional)
Compressores Recíprocos (Opcional)

Opcional: O tema do último dia pode variar conforme a
necessidade dos participantes.

•• Vibração Radial
•• Posição Inclinada
•• Relés

Sequência de Aprendizado
Pré-requisitos

Próximas etapas

VANTAGENS

•• Fundamentos da
vibração (VIBFU)
•• Revisão da solução
de aquisição de
dados CBT

•• Cursos
específicos
•• Diagnóstico de
Máquinas

Oficinas práticas com
monitores e racks
operacionais.

3500OM

(Referência 168836-0101)
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Fundamentos do System 1
Duração
3 dias (21 horas)

Público
••
••
••
••

Usuários da Plataforma Sistema 1
Engenheiros Centrais.
Engenheiros de Monitoramento de Condições.
Engenheiros envolvidos na Manutenção
Preventiva.

S1FU

Objetivos
••
••
••
••

Aplicação de ferramentas de software e gráficos do Sistema 1 para detectar alterações sutis na condição do equipamento.
Recuperar e exibir dados em gráficos de barras ou outros formatos.
Visualizar alarmes e eventos no administrador.
Inserir observações e comentários através do editor. Utilizar o DOCUVIEW* para criar links para documentos de referência
diversos.
•• Criar relatórios de equipamentos em plantas monitoradas.
•• Descrever a forma como processadores de comunicação como TDI ou TDXnet™ coletam dados transientes.

Programa
Dia 1

Dia 3

•• Visão Geral do Sistema 1
•• Visualizar Informações na Tela do Sistema 1
•• Utilizar o Gerenciador de Eventos e Alarme Ativo na
Tela do Sistema 1
•• Personalização de Gráficos de Tendência

•• Coleta de Dados em Modo Transiente
•• Armazenamento de Informações do Sistema 1
•• Tarefas Administrativas do Sistema 1

Dia 2
•• Fundamentos do Sinal Vibratório
•• Introdução a Sessões de Gráficos e Grupos de Gráficos
•• Atividades com Sessões de Gráficos e Grupos de
Gráficos
•• Gráficos de Linha Axial Central
•• Coleta de Dados Dinâmicos e Uso de Grupos de
Coleta

Sequência de Aprendizado
Pré-requisitos

Próximas etapas

•• Fundamentos da
vibração (VIBFU)
•• Revisão da solução
de aquisição de
dados CBT

•• Cursos
específicos
•• Diagnóstico de
Máquinas

S1FU

(Referência 168836-0101)
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VANTAGENS
Oficinas práticas
sobre o uso eficiente
da plataforma para
melhorar a tomada de
decisões.

Sistema 1 Portátil
Duração
2,5 dias (18 horas)

Público
••
••
••
••

Usuários da Plataforma Sistema 1
Engenheiros Centrais.
Engenheiros de Monitoramento de Condições.
Engenheiros envolvidos na Manutenção
Preventiva.

S1EVOP

Objetivos
••
••
••
••
••

Explicar a medição portátil de dados.
Utilizar o instrumento Scout ou Vb para coleta de dados e enviar ao Sistema 1 Evolution.
Utilizar a aba "Status" e "Plots" para analisar os dados coletados.
Analisar falhas e alarmes.
Gerenciar o acesso através do Gerenciador de Segurança.

Programa
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Instalação
Licenciamento do Proficy Historian e Sistema 1
Local de Equipamentos
Instrumentação
Sequência de Construções
SCOUT
Coleta de Dados – Série SCOUT 100/Vb
Análise de Dados Coletados
Falhas e Alarmes
6 Conjuntos e Pontos Individuais (com Saídas Amortecidas opcionais de Rack)
Gerenciador de Bancos de Dados
Criação de Modelos
Análise de Dados e Diagnósticos (Banco de Dados de Demonstração)
Comunicação Remota

Sequência de Aprendizado
Pré-requisitos

Próximas etapas

•• Fundamentos da
vibração (VIBFU)
•• Revisão da solução
de aquisição de
dados CBT

•• Cursos
específicos
•• Diagnóstico de
Máquinas

S1EVOP

(Referência 168836-0101)
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VANTAGENS
Oficina prática em cada
etapa do treinamento.

Sistema 1 para TurboMachinery
Duração
2,5 dias (18 horas)

Público
••
••
••
••

Usuários da Plataforma Sistema 1
Engenheiros Centrais.
Engenheiros de Monitoramento de Condições.
Engenheiros envolvidos na Manutenção
Preventiva.

S1EVOT

Objetivos

•• Conectar um Sistema para visualizar dados. Verificar alarmes através do gerenciador de eventos e criar gráficos de
alarme dos últimos eventos.
•• Utilizar as telas de status para remover perturbações e aplicar gráficos de alarmes para localizar correlações de
tendências e dados em níveis sequenciais, de equipamentos e mancais, bem como apontar dados de alarme.
•• Utilizar gráficos Rápidos para detectar os motivos do alarme. Criar uma linha de base a partir da primeira amostra e
realizar sobreposição do espectro na linha do tempo. Gerar gráficos em cascata sobre pontos e dados dinâmicos de
interesse, e relatórios rápidos em formato Word para pelo menos um problema do equipamento.

Programa
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Local de Equipamentos (Turbo)
Análise de Dados Coletados (Turbo)
Status, Alarmes e Relatórios
Gerenciador de Bancos de Dados
Análise de Dados Coletados
Falhas e Alarmes
Gerenciador de Bancos de Dados
Análise de Dados e Diagnósticos
Criação de Modelos
Gerenciador de Segurança

Sequência de Aprendizado
Pré-requisitos

Próximas etapas

•• Fundamentos
de Vibração para
Monitoramento
Contínuo
(VIBFUCM)

•• Cursos
específicos
•• Diagnóstico de
Máquinas

S1EVOT
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VANTAGENS
Oficina prática em cada
etapa do treinamento.

ADRE 408 DSPi/Sxp
Duração
3 dias (21 horas)

Público
•• Usuários do Adre 408.
•• Engenheiros de Monitoramento de Condições.
•• Engenheiros envolvidos na Manutenção
Preventiva.

ADRE

Objetivos
••
••
••
••

Configurar o sistema ADRE para coletar dados de equipamentos.
Coletar dados efetivos para análise em tempo real.
Exibir vibração e outros dados através de diferentes gráficos para análise das condições do equipamento.
Editar, documentar e armazenar bancos de dados para uso futuro.

Programa
Dia 1

Dia 3

••
••
••
••
••
••

••
••
••
••

Visão geral e Introdução
Uso do Painel Dianteiro
Comunicação e Redes
Fundamentos da Vibração
Planejamento de Amostragem de Dados
Amostragem Básica

Uso do Cartão de Repetição ADRE 408
Coleta e reprodução de dados contínuos
Compartilhamento e Exportação de Dados
Utilitários Avançados

Dia 2
••
••
••
••

Mapeamento de Dados Estáticos
Processamento de Sinais
Mapeamento de Dados Dinâmicos
Amostragem Avançada

Sequência de Aprendizado
Pré-requisitos

Próximas etapas

VANTAGENS

•• Fundamentos da
vibração (VIBFU)
•• Revisão da solução
de aquisição de
dados CBT

•• Cursos
específicos
•• Diagnóstico de
Máquinas

Ferramentas avançadas
de manipulação de
dados.

ADRE

(Referência 168836-0101)
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Oficina Avançada de Técnicas de Manutenção
Preditiva para Motores Elétricos
Duração
3 dias (21 horas)

Público
••
••
••
••
••

Usuários da Plataforma AnomAlert e Sistema 1.
Engenheiros e Técnicos de Manutenção Elétrica
Engenheiros Centrais.
Engenheiros de Monitoramento de Condições.
Engenheiros envolvidos na Manutenção
Preditiva.

AEM

Objetivos

•• Explicar o objetivo da Análise de Assinatura da Corrente do Motor (MCSA) e das Análises Avançadas de Assinatura de
Corrente Transiente (ATCSA).
•• Descrever como a construção e as características do motor e seus anexos são refletidas no Espectro da Corrente e
Vibração.
•• Discutir causas, efeitos e indicadores das avarias típicas da máquina, identificando problemas como desbalanceamento,
desalinhamento, falta de fixação, rotor defeituoso, danos no mancal, excentricidade ou problemas no estator.

Programa
Dia 1
•• Introdução à Análise de Assinatura da Corrente do Motor (MCSA) e das Análises Avançadas de Assinatura de Corrente
Transiente (ATCSA)
•• Harmônicas de Enrolamento, Harmônicas de Ranhuras
•• Cálculo da velocidade do motor através das harmônicas de corrente principais do motor
•• Oficina

Dia 2
•• Introdução ao AnomAlert Toolkit para medição dos espectros de corrente e coletores de dados Scout para os
espectros de vibração
•• Oficina de Demonstração e Diagnóstico de Avarias em Motores como Desbalanceamento, Falta de Fixação ou Rotor
Defeituoso
•• Uso do AnomAlert Toolkit e do coletor de dados Scout

Dia 3
•• Oficina de Demonstração e Diagnóstico de Avarias no Motor como Desalinhamento ou Mancal Defeituoso
•• Uso do AnomAlert Toolkit e do coletor de dados Scout

Sequência de Aprendizado
Pré-requisitos

Próximas etapas

•• Fundamentos da
vibração (VIBFU)
•• Revisão da solução
de aquisição de
dados CBT

•• Diagnóstico de
Máquinas (MDS)
•• Oficinas Práticas
de Diagnóstico de
Máquinas

AEM

(Referência 168836-0101)
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VANTAGENS
Oficinas práticas sobre
o uso eficiente do
AnomAlert e MCSA para
melhorar a tomada de
decisões.

Monitoramento e Diagnósticos das
Condições do Compressor Recíproco
Duração
3 dias (21 horas)

Público

RECIP

•• Engenheiros interessados em componentes e
dinâmica de compressores recíprocos.
•• Engenheiros interessados na teoria de
desempenho de compressores recíprocos.
•• Engenheiros envolvidos em vibrações de
compressores recíprocos e avarias para
diagnosticar e otimizar equipamentos.
•• Engenheiros envolvidos no projeto, testes de
aceitação e manutenção de equipamentos
recíprocos.

Objetivos
••
••
••
••
••
••

Descrever o processo de compressão e interpretar as leituras de vibração dos compressores recíprocos.
Relacionar os componentes do compressor recíproco a modos de falha diversos.
Reconhecer e selecionar gráficos para avaliar a integridade de compressores recíprocos e interpretar gráficos PV.
Calcular as condições de carga do eixo (reversão).
Verificar a aplicação completa e as vantagens da posição do eixo ao invés das medições de queda do eixo.
Realizar uma análise de vibração do compressor.

Programa
•• Elementos Básicos dos Compressores Recíprocos
–– Visão geral do compressor
–– Compressores recíprocos na indústria
–– Componentes e Nomenclatura
–– Sistemas de Lubrificação
–– Tipos de Compressor
•• Como Monitorar um Compressor Recíproco
•• Importância das Medições de Vibração e Pressão
•• Quais os Gráficos Utilizados para avaliar a Integridade
do Compressor Recíproco
•• Estratégias de Monitoramento

•• Diagnóstico de Compressor Recíproco:
–– Vibração Cruzada e Estrutural
–– Monitoramento de Pressão e Diagnóstico
–– Carga no Eixo e Reversão do Eixo
–– Controle de Capacidade do Compressor Recíproco
e Impacto no Monitoramento de Vibração e
Pressão
–– Análise de Posição do Eixo e Queda do Eixo
–– Análise PV de Compressores Multiestágio
–– Oficinas e Apresentação de Casos Reais

Sequência de Aprendizado
Próximas etapas

Pré-requisitos
•• Interesse no
monitoramento
e manutenção
de compressores
recíprocos

VANTAGENS
Oficinas práticas no
Recip-kit e histórias
reais.

RECIP
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Diagnósticos de Equipamentos
Duração
5 dias (35 horas)

Público

MD

•• Engenheiros envolvidos com leitura de vibração
da máquinas e dados de acompanhamento das
condições da máquina.
•• Engenheiros envolvidos no projeto, testes de
aceitação e manutenção de máquinas rotativas.
•• Engenheiros interessados em diagnósticos de
vibração de máquinas.
•• Engenheiros e técnicos.

Objetivos

•• Explicar como a construção e as características da máquina são refletidas nas medições de vibração.
•• Reduzir os dados de vibração em formatos gráficos utilizáveis. Explicar quais formatos são mais indicados em cada
estágio
•• do diagnóstico.
•• Descrever causas, efeitos e indicadores de avarias típicas, incluindo o reconhecimento de problemas como
•• desbalanceamento, desalinhamento, atrito, trincas no eixo e instabilidades causadas pelo fluido.

Programa
Dia 1

Dia 4

•• Introdução ao Gerenciamento de Equipamentos e
Diagnósticos
•• Medições de Fase
•• Formatos em Estado Estável

•• Pré-Cargas e Medições de Posição Radial
•• Tipos de Vibração e Ressonâncias
•• Instabilidades Induzidas pelo Fluido

Dia 2

•• Detecção de Trincas no Eixo
•• Oficina de Histórias Reais

•• Fundamentos da Resposta do Rotor Síncrono
•• Resposta de Balanceamento de Plano Simples
•• Formatos de Dados Transientes

Dia 4

Dia 3
•• Interpretação de Gráficos
•• Resposta de Balanceamento Multiplano
•• Atritos Radiais Parciais

Sequência de Aprendizado
Pré-requisitos

Próximas etapas

VANTAGENS

•• Fundamentos da
vibração (VIBFU)
•• Revisão da solução
de aquisição de
dados CBT

•• Oficinas Práticas
de Diagnóstico de
Equipamentos (ADW)
•• Dinâmica Avançada de
Equipamentos (AMD)

Fundamentos
necessários para tomar
decisões de operação
com segurança.

MD

(Referência 168836-0101)
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Oficinas Práticas de Diagnóstico
Duração
5 dias (35 horas)

Público
•• Engenheiros e técnicos envolvidos na análise e
interpretação de dados de vibração.
•• Novos técnicos de diagnóstico de equipamentos
que desejam adquirir conhecimento e confiança.
•• Profissionais com experiência em diagnósticos
que desejam obter informações adicionais para
solucionar com eficiência problemas complexos
de equipamentos.
•• Engenheiros e técnicos.

ADW

Objetivos

•• Praticar com dados reais obtidos em campo a partir de máquinas rotativas diferentes e aprender sobre os seus defeitos
típicos.
•• Analisar os históricos de casos de equipamentos utilizando os bancos de dados do System 1 ou ADRE.
•• Organizar os dados em forma de gráficos que possam indicar a falha do equipamento.
•• Apresentar conclusões e fazer recomendações.

Programa
Defeitos Abrangidos

Casos de Equipamentos

••
••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Desequilíbrio
Peças soltas
Pré-carga e desalinhamento
Instabilidade
Trinca no Eixo
Atrito
Desequilíbrio térmico
Travamento de engate
ESD...

Turbinas a vapor
Turbinas a gás
Motores
Compressores centrífugos
Geradores
Excitadores
Caixas de engrenagens
Bombas
Ventoinhas

Sequência de Aprendizado
Pré-requisitos

Próximas etapas

•• Diagnósticos de
Equipamentos
(MD)

•• Dinâmica
Avançada de
Equipamentos
(AMD)

ADW
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VANTAGENS
Treinamento personalizado de
acordo com os equipamentos.
Ser proficiente na utilização
dos sistemas System 1 * ou
ADRE.

Dinâmica Avançada de Equipamentos
Duração
5 dias (35 horas)

Público
•• Engenheiros que desejam aprimorar suas
habilidades de diagnóstico de vibrações em
equipamentos.
•• Engenheiros envolvidos no projeto, testes de
aceitação e manutenção de máquinas rotativas.
•• Pesquisadores acadêmicos e professores
envolvidos na dinâmica de rotores.
•• Participantes pós-graduados em engenharia.

AMD

Objetivos

•• Ampliar o conhecimento sobre técnicas de diagnóstico de equipamentos e dinâmica de rotores para máquinas rotativas.
•• Reconhecer, explicar e levar em consideração os efeitos da interação complexa de modos da dinâmica de rotores,
adaptações de modo, mudanças térmicas, projeto de rolamentos, vibração por torção e modos estruturais usando
modelagem de rotores, dados reais do equipamento e histórico de casos.
•• Utilizar ferramentas padrão de diagnóstico de vibrações presentes em kits de rotor de simulação de equipamentos
através de demonstração.
•• Analisar e discutir casos que destacam a documentação de vibrações, análise e técnicas corretivas de defeitos de
equipamentos.

Programa
•• Modelagem de Rotores como Ferramenta de
Diagnóstico de Equipamentos
•• Projeto de Rolamentos (Rolamentos de fluido e
Rolamentos magnéticos)
•• Diagnóstico e redução de Instabilidades Induzidas por
Fluido
•• Análise de Deformação Modal e de Operação
•• Medições e análises de vibrações por torção

••
••
••
••

Processamento de sinais
Balanceamento de Equipamentos
Atritos do Rotor ao Estator
Análise das forças de engrenagens

•• Modelo de Rotores
•• Anisotropia
•• Trincas no Eixo

Visando colocar a teoria em prática, este treinamento inclui demonstrações do dia-a-dia e 25 casos

Sequência de Aprendizado
Próximas etapas

Pré-requisitos
•• Diagnósticos de
Equipamentos
(MD)

VANTAGENS
Para cada tema, serão
utilizados alguns casos
para colocar em prática
cada técnica.

AMD
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Balanceamento de Campo Avançado
Duração
3 dias (24 horas)

Público
•• Técnicos que realizam diagnósticos em
equipamentos.
•• Engenheiros de inicialização.
•• Especialistas de centros de diagnóstico remoto.

AFB

Objetivos

•• Realizar balanceamento adequado de sequências de equipamentos em campo: cálculo de testes, avaliação de
resultados, tomada de decisões.
•• Selecionar uma estratégia que garanta custos mínimos com interrupção e a qualidade dos dados.
•• Utilizar as ferramentas de cálculo mais adequadas a situação, avaliar as entradas e saídas e calcular novamente os
métodos de balanceamento e as convenções de dados.
•• Compreender a fundo o processo de balanceamento, permitindo a supervisão adequada de instalações de soluções e a
resolução de problemas de integridade de dados.

Programa
•• Fundamentos
–– Desequilíbrio e outras falhas com sintomas
semelhantes.
–– Tomar a decisão, selecionando a estratégia.
–– Garantir a repetibilidade e minimizar a não
linearidade.
–– Cálculos de pesos para testes.
•• Cálculos e convenções básicos
–– Operações de vetor.
–– Localizar o desequilíbrio.
–– Localizar o ponto angular em um rotor.
•• Balanceamento de Plano Simples em conjunto com a
Oficina.
•• Balanceamento Estático/Duplo em conjunto com a
Oficina.

•• Balanceamento utilizando o Método de Vetores de
Influência (multiplano).
•• Balanceamento Bently - introdução e processo de
aquisição de dados.
•• Balanceamento Bently - configuração e importação de
dados.
•• Balanceamento Bently - cálculos e avaliação de soluções.
•• Oficina: balanceamento em dois planos, utilizando o
Balanceamento Bently*
•• Relação entre os métodos Estático/Duplo e de Vetores
de Influência.
•• Oficina: vetores de influência - importação, exportação,
novo cálculo entre os métodos.
•• Balanceamento de equipamentos comprometidos.
•• Avaliação da eficácia do balanceamento. Relatório de
balanceamento.
•• Oficina/Análise - balanceamento de múltiplos planos.

Sequência de Aprendizado
Próximas etapas

Pré-requisitos
•• Diagnósticos de
Equipamentos
(MD)

VANTAGENS
Entendimento
profundo de métodos
de balanceamento e
confiança na prática
com rotores de teste.

AFB
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CRONOGRAMA DE TREINAMENTO 2020
CURSO

CÓDIGO

IDIOMA

PAÍS

INÍCIO

TÉRMINO

PREÇO

SISTEMAS E INSTRUMENTAÇÃO

O&M Sistema 3500

3500OM

Espanhol

Argentina

06/05/2020

08/05/2020

1200 USD

O&M Sistema 3500

3500OM

Português

Brasil

12/05/2020

14/05/2020

2950 BRL

O&M Sistema 3500

3500OM

Espanhol

Colômbia

Por Confirmar

O&M Sistema 3500

3500OM

Espanhol

México

19/02/2020

1200 USD
21/02/2020

1200 USD

MACHINERY DIAGNOSTICS AND CONDITION MONITORING
408 DSPi/Sxp

ADRE

Espanhol

Argentina

Por Confirmar

408 DSPi/Sxp

ADRE

Português

Brasil

14/04/2020

16/04/2020

2950 BRL

408 DSPi/Sxp

ADRE

Espanhol

México

10/03/2020

12/03/2020

1200 USD

Coletor Portátil SCOUT *

PC

Português

Brasil

20/10/2020

22/10/2020

2950 BRL

Diagnósticos de Equipamentos

MD

Espanhol

Argentina

03/08/2020

07/08/2020

1900 USD

Diagnósticos de Equipamentos

MD

Português

Brasil

10/08/2020

14/08/2020

4400 BRL

Diagnósticos de Equipamentos

MD

Espanhol

Colômbia

10/08/2020

14/08/2020

2100 USD

Diagnósticos de Equipamentos

MD

Espanhol

México

31/08/2020

04/09/2020

2100 USD

Oficina Prática de Diagnóstico*

ADW

Espanhol

Argentina

05/10/2020

09/10/2020

2100 USD

Oficina Prática de Diagnóstico*

ADW

Espanhol

Colômbia

07/09/2020

11/09/2020

2100 USD

Oficina Prática de Diagnóstico*

ADW

Espanhol

México

25/05/2020

29/05/2020

2100 USD

Compressores Recíprocos CMD*

RECIP

Português

Brasil

15/09/2020

17/09/2020

2950 BRL

Compressores Recíprocos CMD*

RECIP

Espanhol

Colômbia

14/07/2020

16/07/2020

1300 USD

Compressores Recíprocos CMD*

RECIP

Espanhol

México

28/01/2020

30/01/2020

1300 USD

System 1 Evo Para Turbomáquina*

S1EVOT

Espanhol

Argentina

18/02/2020

20/02/2020

1300 USD

System 1 Evo Para Turbomáquina*

S1EVOT

Português

Brasil

28/07/2020

30/07/2020

2950 BRL

System 1 Evo For Turbomachinery*

S1EVOT

Espanhol

Colômbia

09/03/2020

11/03/2020

1300 USD

System 1 Evo Para Turbomáquina*

S1EVOT

Espanhol

México

25/02/2020

27/02/2020

1300 USD

1200 USD

* Material de Treinamento em Inglês
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CURSO

CÓDIGO

IDIOMA

PAÍS

INÍCIO

TÉRMINO

PREÇO

CURSO DE ENTRENAMIENTO CON PROGRAMACIÓN PREVIA
Fundamentos da Vibração

VF

Espanhol—Português

2 dias

Diagnóstico Avançado de
Equipamentos*

AMD

Espanhol—Português

5 dias

Balanceamento de Campo Avançado*

AFB

Espanhol—Português

3 dias

Oficina Avançada de Técnicas de
Manutenção Preditiva para Motores
Elétricos*

AEM

Espanhol—Português

3 dias

TREINAMENTO INFORMATIZADO
Aquisição de Dados CBT (1CD e 1 Licença) | Número de referência: 168836-01-01

1130 USD

Licença Adicional para Aquisição de Dados CBT | Número de referência: 168836-99-01

160 USD

Licença para Biblioteca de Equipamentos | Número de referência: 136208-01

1150 USD

* Material de Treinamento em Inglês
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Confie nas competências de seus funcionários
A BHGE pode começar a definir a matriz de competências e o plano de
desenvolvimento de competências para garantir que sua equipe adquira todo o
conhecimento e confiança necessários para gerenciar seus equipamentos com
eficiência.
Para mais informações, acesse:
https://bentlytraining.com

22 | BN.training@ge.com

bhge.com
@2017-18 Baker Hugues, uma Empresa da GE. Todos os direitos reservados.
A Baker Hugues reserva o direito de alterar as especificações e recursos apresentados
aqui ou descontinuar o produto descrito, a qualquer momento, sem aviso ou obrigação.
Entre em contato com o representante da BHGE mais próximo para obter informações
atualizadas. O logotipo da Baker Hugues é uma marca registrada da Baker Hugues, uma
Empresa da GE. O monograma GE é uma marca registrada da General Electric Company.
Bently Nevada e System 1 são marcas comerciais da General Electric Company.
BNEU001
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