Relatórios:
System Platform
Argmented Operator Advisor
UD ITAIPU

Usuário:
CIBiogás

Usuário:
ITAIPU

Visualizar e gerar
relatórios

Visualizar e gerar
relatórios

Adicionar/Editar
dados
2 níveis

Refino e
Qualidade do
gás

Abastecimentos

Operação

Usuário:
Master - UD

Manutenção

Geração de
Energia
Elétrica

Aplicativo para
celular

Input de dados automático - B-008:
Input de dados automático - B-003:
* Pressão inicial dos cestos;
* Pressão final dos cestos;
* Quantidade de Biometano abastecido (m³).

* Analizador em linha e Supervisório;
* Horímetro;
* Temperatura;
* Vazão Biometano.

Input de dados manual - B-004:
* Dados do veículo;
* Dados do motorista;
* Data do último abastecimento;
* Data do abastecimento;
* Pressão inicial e final do veículo.
Relatórios de
Operação - gerados
automaticamente input
B-001

Lista de
substratos
cadastrados

Input de dados automático - B-010:
* Produção de biogás e biometano
(m³/h);
* Qualidade do biogás e biometano;
* Consumo de energia da planta
(kWh);
* Horas de operação (h/dia)

* Tempo de trabalho de equipamento;
* Quantidade de acionamentos dos
equipamentos;
* Temperatura dos equipamentos (onde
aplicável).

Input de dados automático - B-005:

Input de dados manual - B-006

Iput de dados manual - B-009

* Qualidade do Biometano;
* Vazão de consumo de biogás (m³/h);
* Qualidade do Biogás.

* Dados técnicos dos manutenção dos
equipamentos à serem mantenidos;
* Manutenções corretivas necessárias;
* Resultado das Manutenções corretiva e
preventivas realizadas.

Relatórios gerados
automaticamente input
B-005 + B-006

Relatórios gerados
automaticamente input
B-003 + B-004

Indicadores da
Planta

Relatórios de
Geração de
energia - gerados
automaticamente
imput B-010 +
B-011

(dados de acordo com a planilha 5W2H)
Relatórios gerados
automaticamente
imput B-008 + B009

Estoque de
resíduos externos

Input manual de dados da Alimentação e
descarte (também por dispositivo móvel)

Produção de Biogás
estimado (intervalo
determinado)

Alimentação do biorreator

Cálculo da COV atual

Substratos utilizados no
período

Biomassa tratada no
período

COV médio mensal ou
intervalo determinado

Quantidade de
Biometano estimado

km rodado com o
Biometano

Economia gerada

Gases de Efeito Estufa
Evitados

Qualidade do Biogás

Qualidade do Biometano

Vazão de Biogás
e Biometano

Horas de funcionamento
da Refinaria

Quantidade de biogás
refinado (m³)

Quantidade de biometano
produzido (m³)

Eficiência da refinaria (%)

Disponibilidade da
refinaria (%/ ano)

Emissão de OS
Manutenção Corretiva

Equipamentos necessário
para compra para os
próximos
(período)

Custo das Manutenções

Input manual de manual - B-011
* Poder calorífico biogás e
biometano;
* Potência ativa (kW);
* Rendimento (gás vs potência);

Energia gerada estimada
(kWh/dia)

Eficiência do GMG
(energia estimada vs
medida)

Arquivar no
banco de dados
(mesal/diário)
B-007

Arquivar no
banco de dados
(mesal/diário)
B-005

Disponibilidade do
GMG (h/período)

Dados operacionais
(FP, tensão,
frequência, corrente,
temperatura,
rotação...)

Energia gerada
medida (curvas de
potência)
(kWh/perídodo)

Quantidade de Material
descartado

Arquivar no
banco de dados
(mesal/diário)
B-002

Arquivar banco de
dados (Diário)
B-001

Equivalente litros de
etanol

Emissão de OS de
Manutenção Preventiva
diária

Arquivar no
banco de dados
(mesal/diário)
B-010

Fator de conversão
(gás consumido vs
energia gerada)

Balanço de energia
(energia gerada
medida - consumo
de energia da
planta)

Arquivar no
banco de
dados
(mesal/diário)
B-013

Arquivar
banco de
dados
(Diário)
B-012

Histórico
armazenado no
banco de dados
geral

Notas

LEGENDA
USUÁRIOS

Modelo Retrofit UD ITAIPU

RELATÓRIOS

Servidor
INSERÇÃO DE
DADOS (MANUAL E
AUTOMÁTICO)

BANCO DE
DADOS

PLC Master
Schneider
PLC Slave Refinaria
PLC Slave
Siemens
Data:
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Fluxograma de Automação

Rev:

Plataforma de Automação para Inteligência Operacional e Indicadores

Relátórios

INFORMAÇÕES
USUÁRIOS

Especificação:

Supervisório

IHM

Equipamentos
UD ITAIPU

Gerente de Engenharia e
Operações:

Thiago Lippo

Desenhistas:

Bruna Smaniotto
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