Soluções de Retrofit
Modernize, aumentando confiabilidade
e eficiência do seu equipamento

É hora de renovar

O mercado de retrofit tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Novas regulamentações
ambientais e a intensificação da concorrência para equipamentos mais eficazes e seguros e
tecnologicamente avançados, contribuem muito para a aplicação do retrofit como uma solução para
sistemas antigos.

Retrofit: adaptar, melhorar um equipamento existente adicionando novas características e
tecnologias ao projeto.

Desafios de
equipamentos de
bombeamento
• Baixa confiabilidade
• Baixa eficiência
• Mudanças nos requisitos de
trabalho

Retrofit é uma
alternativa
econômica,
transformando o
velho em novo
de novo

Soluções de
retrofit da
Sulzer
• Aplicável em bombas da
Sulzer e de terceiros
• Realizada em
praticamente qualquer
peça do equipamento,
independente de quando
foi construída
• Disponível como
soluções engenheiradas
e padronizadas
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Vantagens da Sulzer

Assumindo novos desafios
Através dos seus serviços de retrofit a Sulzer moderniza a sua bomba, melhorando a confiabilidade,
minimizando custos e adaptando o desempenho para mudanças de processos. A Sulzer fornece
soluções sob medida que agregam valor sustentável para o seu equipamento.

Melhora da
confiabilidade

Minimizando
custos

• A Sulzer corresponde aos requisitos
impostos do seu equipamento
para aumentar a vida útil dos
componentes e reduzir custos de
manutenção
• Essa optimização reduz o risco
de interrupção não programada,
melhorando a disponibilidade de
todo o sistema

• Melhorar a eficiência da bomba
é crucial para minimizar custos
operacionais
• O custo total de funcionamento
da bomba, durante toda a sua
vida, é muitas vezes maior do
que o custo de capital inicial
• Melhorias no projeto hidráulico
possibilitam que equipamentos
antigos possam ser retrofitados
com uma hidráulica Sulzer,
reduzindo o consumo de
energia e custo total de
propriedade

Maximiza a geração de
receitas
• Como os requisitos de campo mudam, re-projetar
uma bomba com as soluções de retrofit da Sulzer
é a resposta de baixo custo para aumentar a
produtividade sem ter as despesas e tempo gastos
na instalação de um novo equipamento
• As Soluções de Retrofit têm a vantagem adicional
de manter a tubulação existente e arranjos
de fundação, assim, reduzindo ainda mais a
complexidade e custos do projeto
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Seu parceiro de serviços ideal

Nossa expertise é dedicada ao seu sucesso
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Serviços de
campo

Monitoramento
Tome decisões
fundamentadas
e mantenha o
controle

Inspeção

Mantenha seu
equipamento
com as melhores
práticas
industriais
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A Sulzer tem um portfólio de serviços exclusivos, que inclui serviços de diagnóstico e consultoria,
manutenção e suporte bem como a otimização técnica e econômica. Nossa experiência e
comprometimento sempre oferecem confiabilidade, capacidade de resposta, soluções rápidas e
inovadoras. Retrofit, como parte da otimização técnica e econômica, está totalmente integrado em uma
faixa de serviços completos.

Serviços de
oﬁcina

Peças de
reposição

Tire o máximo
proveito de seus
recursos

Aperfeiçoamentos
técnicos

Otimização
econômica

Aumento da
conﬁabilidade
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Nossa atuação abrange o mundo todo

Uma abordagem global para uma presença local, 24h por dia e 7 dias por semana
Porque os desafios ocorrem inesperadamente, a Sulzer fornece soluções personalizadas para suas
necessidades – a qualquer hora e em qualquer lugar.
Operando em uma das maiores redes de serviços em seu
campo, a Sulzer está próxima de seu negócio com mais de
100 instalações de serviços em todo o mundo. Cada centro de serviço está equipado com máquinas e ferramentas,
equipamentos de balanceamento e instalações de inspeção,
e é composta por especialistas dedicados à dar apoio aos
clientes e os seus equipamentos.
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A chave para o sucesso da Sulzer é devido sua capacidade
de testar completamente as soluções de retrofit antes da
entrega, assegurando o desempenho e livre de problemas
no comissionamento. A Sulzer executa testes de bancada
em todo o mundo – cada um dedicado às necessidades dos
mercados e aplicações específicas.

Para obter mais informações sobre
seu centro de serviço local, acesse
www.sulzer.com/service-centers
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Soluções em serviço dedicado às principais
indústrias

A Sulzer, graças à sua vasta experiência e amplo portfólio de serviços, fornece soluções de serviços de
ponta em muitas indústrias.

Petróleo e Gás
Como líder mundial na indústria de petróleo e gás, a Sulzer
entende que a disponibilidade, confiabilidade e eficiência
são as chaves. Com um desejo constante de transpor as
barreiras técnicas, prestamos serviços para atender às
especificações mais rigorosas de campo upstream, midstream e downstream.

Geração de energia
A Sulzer tem muitos anos de experiência na manutenção de
turbinas, bombas, compressores, geradores e motores utilizados em aplicações convencionais e renováveis de geração de
energia.

Água e muito mais
A relação com o cliente, tem permitido a Sulzer reforçar sua
experiência em aplicação nas áreas de água e esgoto.
Da avaria para manutenção e monitorando os serviços,
nós cuidamos do seu investimento ao logo da vida do
equipamento.
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Combinando experiência e tecnologia
para soluções de sucesso

Com uma gama única de experiência e tecnologias de apoio a projetos de modernização, a Sulzer
oferece soluções de retrofit competitivos que permitem o equipamento existente ser adaptado às
necessidades em evolução.
Projeto hidráulico melhorado

Upgrades projeto mecânico

• Experiência global aplicada em reclassificação ou
resolvendo problemas de
performance no equipamento
existente
• Soluções comprovadas aplicadas sempre que possível ou
quando necessário, soluções
hidráulicas sob medida em
novos projetos desenvolvidos
a partir dos primeiros princípios
• Ferramentas hidráulicas de ultima geração aplicadas para
alcançar a máxima eficiência e desempenho hidráulico
• Dinâmica dos Fluidos Computacional, usando o nosso
próprio software exclusivo, disponível para verificar e ajustar
o desempenho
• Quando necessário, modelo de testes em nosso laboratório
para validar o desempenho real

• Adaptação / alteração de
qualquer equipamento existente a fim de alcançar maior
confiabilidade e estender a
vida útil
• Upgrades no nível de componentes, através de modernização completa da bomba
/ substituição do cartucho
que aplicam métodos de
design de ponta
• Engenheiros projetistas com conhecimento sólido do produto, experiência em equipamentos de outros fabricantes,
bem como muitos anos de experiência na concepção dos
equipamentos
• Todo o trabalho realizado de acordo com as normas da
indústria e padrões Sulzer de projetos
• As capacidades avançadas de modelagem roto-dinâmica
asseguram a estabilidade no elemento rotativo e bom
funcionamento em todas as condições de desempenho
esperados

Materiais nobres e revestimentos

Engenharia reversa

• Compreensão fundamental
da causa raiz de questões
de corrosão e erosão dentro
de bombas é aplicada para a
superação de problemas de
desgaste em serviço
• Melhorias aos detalhes de
passagem de fluxo interno
em conjunto com modernos materiais resistentes ao
desgaste, são utilizadas para
alcançar extensões significativas da vida útil
• O conhecimento detalhado sobre os materiais e revestimentos e análise de falhas metalúrgicas são aplicados à
resolução de falhas por corrosão e / ou componentes

• Um processo utilizado para
aumentar nossas capacidades durante a revisão, reparo
e/ou retrofit de equipamentos de terceiros, ferramentas
de medição de coordenadas
3D, usadas para capturar
a geometria complexa de
peças
• Re-engenharia de peças
desenvolvidas em total conformidade com as normas da Sulzer, beneficiando a partir
de padrões de qualidade de produto e know-how Sulzer
• Processo inteiramente controlado e documentado, desde
os resultados iniciais, através de projeto e fabricação até
inspeção final
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Localizador de soluções de retrofit

Existe uma vasta gama de condições que podem conduzir a problemas relacionados com o desempenho
da bomba. A Sulzer projetou o Localizador de soluções de Retrofit, uma ferramenta online para orientar
os usuários para possíveis soluções de retrofit.
Visite www.sulzer.com/retrofit-solution-finder para acessar a ferramenta.

A VAZÃO OU A
PRESSÃO SÃO
MUITO ALTOS
OU BAIXOS
ADAPTAR A
BOMBA PARA
CONDIÇÕES DE
NOVOS PROCESSOS

A BOMBA
PRECISA DE
REPAROS
FREQUENTES

A BOMBA
SOFRE DE
PROBLEMAS
DE SELO
MECÃNICO
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BARULHO
EXCESSIVO
DURANTE A
OPERAÇÃO

SEU
PROBLEMA OU
NECESSIDADE

PEÇAS DE
BOMBA
SOFREM
CORROSÃO

A BOMBA
SOFRE
VIBRAÇÃO
EXCESSIVA

PEÇAS DE
BOMBA SÃO
AFETADAS PELA
EROSÃO

Para mais informações sobre soluções de retrofit, por favor, visite www.sulzer.com/retrofit
ou contate retrofit@sulzer.com

Para maiores informações. Por favor, contate retrofit@sulzer.com
www.sulzer.com/retrofit
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