
 

 

ESTUDO DE CASO 
 

 LOCAL 

Minera Escondida, deserto 
de Atacama, norte do Chile 

OBJECTIVO 

Reduzir o tempo de 
inatividade do caminhão 
de transporte através da 
detecção prévia de mau 

funcionamento do injector 

RESULTADO 

Aumento de 4% na 
disponibilidade do 

motor 

 

Da pesquisa à ação – melhoria da disponibilidade dos motores 

Um cliente do MineCare compartilha como eles aumentaram significativamente a disponibilidade 
dos motores através da detecção prévia de mau funcionamento do injetor. 

Desafio 

A Minera Escondida é a mina de cobre com maior produção do mundo. No ano de 2008, eles 

produziram 1.255.019 toneladas métricas de cobre fino, aproximadamente 23,5% da produção 

chilena. Claramente, qualquer tempo de inatividade do motor resulta em enormes perdas de 

produção, e uma parte significativa do tempo de inatividade do motor era atribuída a altas 

temperaturas de escape. A unidade de controle do motor (ECU, Engine Control Unit) de rotina e os 

relatórios de falha do motor frequentemente apresentam alarmes recorrentes de "Alta temperatura 

de escape". Esses alarmes recorrentes normalmente são usados para indicar uma falha prematura 

do motor, fazendo com que as organizações de manutenção reativa agendem ações preventivas 

imediatamente. Mas esses alarmes exigem que a temperatura de qualquer um dos bancos exceda 

1.400°F, o que significa que provavelmente já esteja ocorrendo mau funcionamento do motor – 

sem o conhecimento do operador. Indicadores anteriores eram necessários para fornecer alertas 

que pudessem evitar falhas substanciais e críticas. 

Solução 

O grupo de monitoramento de condições na Minera Escondida usava seu sistema MineCare para 

prever a falha prematura do motor antes dos alarmes de sinais vitais do fabricante de equipamento 

original. Suas equipes de manutenção conseguiram corrigir problemas proativamente e evitar altas 

temperaturas de operação dentro do motor, resultando em uma melhoria substancial na 

disponibilidade do motor em toda a frota de caminhões.
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Metodologia 

Para este estudo, dois modelos de motores diesel foram 

monitorados. Os dados de temperatura de escape foram 

coletados apenas enquanto o motor estava sob carga máxima, 

identificado pelas seguintes restrições: 

Restrição Caterpillar 3516 Caterpillar 3516 

Carga do motor > 95% > 95% 

Velocidade do Motor > 1700 RPM > 1700 RPM 

Cargas > 300 toneladas > 200 toneladas 

 

 

 

Um motor diesel Caterpillar 3516 V-16 monitorado durante este 

estudo de caso foi mantido de forma programada, mas foi 

identificado como tendo deltas de temperatura de escape 

superiores a 50°C, o que é maior que os limites de OEM. A 

análise dos dados da temperatura do cilindro enquanto o motor 

estava sob 100% de carga em condições normais de 

funcionamento revelou problemas com os injetores 3, 4, 13 e 

15. Todos os quatro foram subsequentemente substituídos, 

resolvendo o problema do delta da temperatura de escape. 

 
 

  

Figura 1: Esses valores são representativos de ambientes reais 

de mineração e estão dentro dos limites das condições 

operacionais recomendadas pela Caterpillar. 

 

Figura 2: Diferença da temperatura de escape antes da 

substituição do injetor 

Figura 3: Diferença da temperatura de escape depois da 

substituição do injetor 

 

"O sistema MineCare dá suporte a nosso trabalho com vários 

fabricantes de equipamentos e tecnologias, permitindo que a 

BHP Escondida estabeleça novas práticas de negócios que 

proporcionam melhoria contínua da manutenção." 

- Eduardo Carvajal Izquierdo, Minera Escondida Limitada 
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DADOS INFORMAÇÕES AÇÃO 

Configuração de 

tendências 

Verificação via monitoramento 

em tempo real 
Geração e notificação de 

relatórios no SAP 

Exibição de tendências Monitorando 

Figura 4: Dados → Informações → Ação sendo efetivamente incorporada 
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Conclusão 

O grupo de monitoramento de condições na Minera Escondida 

demonstrou como sua organização usa dados do MineCare em 

tempo real para regular proativamente os agendamentos de 

manutenção e aumentar a disponibilidade do motor do 

caminhão de transporte em mais de 4%. Como mostrado no 

exemplo de temperatura do caminhão, o monitoramento visual 

em tempo real dos dados toma melhores decisões de 

manutenção, permitindo maior disponibilidade. Através do seu 

compromisso com a manutenção preditiva, a Minera Escondida 

está agora um passo mais perto da garantia da capacidade 

dos caminhões de transporte. 

 

Aviso Legal  

O conteúdo deste material é protegido por leis federais e internacionais de 
propriedade intelectual. Nenhuma parte destes materiais pode ser reimpressa, 
republicada, modificada, reproduzida, vendida ou distribuída em qualquer forma sem 
o consentimento expresso por escrito da Modular Mining Systems, Inc. Modular® e 
DISPATCH® são marcas comerciais e/ou registradas e propriedade única e 
exclusiva da Modular Mining Systems, Inc. Estes materiais, inclusive de terceiros, 
são fornecidos apenas para fins de informação. As especificações reais podem ser 
diferentes daquelas documentadas nestes materiais. Consulte o escritório local da 
Modular para saber mais detalhes. 

Modular Mining Systems, Inc. 

3289 E. Hemisphere Loop 

Tucson, AZ  85706-5028 | Estados Unidos 

Teléfono: (520) 746-9127 | Fax: (520) 889-5790 

www.modularmining.com 

© 2020 Modular Mining | Todos os direitos reservados.  

CS_MC_ESC_ES-LT 

 

Figura 5: Em um ano, mais de 300 injetores com defeito foram 

substituídos. Como resultado, a disponibilidade dos motores na 

frota Cat 797B da Minera Escondida aumentou em 4%. 
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