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50 dossier sobre manutenção de instalações elétricas 

No panorama industrial atual, os fabricantes, 
nas mais diversas áreas, são colocados 
à prova a cada hora. A produtividade, a 
adaptação e o tempo de resposta são critérios 
fundamentais que permitem responder à 
competitividade imposta pelo fenómeno da 
globalização.

Figura 1. Análise de equipamentos.

-
sunto é a manutenção de equipamentos. A maioria destas empresas 

-
ção preditiva. Nos casos em que a avaria não pode ser evitada, este 
corpo técnico tem que estar preparado para dar uma resposta muscu-

-
dos com servomotores e respetivos controladores

A aplicação de servomotores na indústria tem vindo a crescer 
-

do dinamismo, precisão no controlo da velocidade/posição/binário, 
geometricamente compacto, elevada gama de velocidades e gran-
de densidade de potência. Para tirar partido de todas estas vanta-

-
dições de funcionamento e que seja mantido sob controlo apertado. 

ou desvios na qualidade de uma determinada tarefa devem fazer 
soar os alarmes.

MANUTENÇÃO EM SERVOMOTORES
A manutenção destes equipamentos deve ser feita por pessoas quali-

-

-
mentos bruscos e a temperatura de funcionamento elevada podem 
causar ferimentos graves.

Os servomotores permitem, de forma bastante acessível, fazer 
a inspeção dos enrolamentos do estator. Podem ser feitas medi-
ções aos valores da resistência e indutância dos enrolamentos para 

manutenção de servomotores 
/ servo-controladores
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comparação com os valores de referência disponibilizados pelo fabri-

valores, o intervalo de medição deve ser reduzido e devem ser contac-

-

Figura 2. Componentes de um servomotor e seus valores de referência – Gama CMP 

da SEW EURODRIVE.

O rotor de um servomotor, dada a sua simplicidade mecânica, está 
isento de manutenção. No entanto, os seus pontos de suporte, ro-

-
mentos podem sofrer desgaste prematuro e originar mau funciona-
mento do servomotor – carga adicional, vibrações que se propagam 
até ao sistema de realimentação, colisão com o estator devido ao de-

equipamento e vibrações. O aquecimento é, num servomotor, a prin-
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do estator ou à desmagnetização dos imanes permanentes do rotor. 

neste campo.

Figura 3.

Para evitar situações de sobreaquecimento extremo, quaisquer que se-
jam as causas, é essencial que as proteções térmicas estejam devida-
mente ligadas e monitorizadas. Em aplicações muito críticas, é acon-

Existem casos particulares em que os servomotores estão dota-
dos de freio mecânico. Também para estes é necessário um plano 
de manutenção. Os planos e ações de manutenção variam de acor-

Estes são normalmente acionados através da força produzida por um 
campo magnético quando a bobina de freio é energizada.

perfeitamente identificados para a sua resistência e indutância. A 
medição destes valores permite, por comparação com os valores 
de referência, aferir se um freio está ou não a funcionar segundo os 

acima para o valor de corrente que um determinado freio consome. 
Há servomotores que têm os freios acessíveis, nestes pode verificar-
se se existe algum tipo de resíduo decorrente do desgaste dos discos 
de ferodo. 

MANUTENÇÃO DOS SERVO-CONTROLADORES
Não menos importante que a manutenção dos servomotores é a 
manutenção dos servo-controladores. Estes são fundamentais para 

o equipamento se encontre ligado, a análise deve ser feita recorrendo 
ao software de análise de parâmetros internos. Se a análise/manuten-
ção exigir o manuseamento direto de componentes, o equipamento 
tem que ser desligado e deve ser cumprido um intervalo de segurança 

condensadores) que mantêm a tensão aos seus terminais durante al-
gum tempo.

-

Figura 4. Exemplo de um quadro elétrico limpo depois de feita a manutenção

A manutenção dos servo-controladores passa em larga medida pela 
análise dos seus parâmetros internos. Nestes parâmetros podemos 

-
-

as mesmas ocorreram, entre outros. A análise destes parâmetros deve 
ser enquadrada no plano de manutenção, o que permitirá ajustar os 

controlador, no motor elétrico, na carga ou no modo de funcionamento.
Para além desta análise dos parâmetros, devem ainda ser toma-

-
vação do ar e ajuste da temperatura ambiente.

Na manutenção preditiva de servo-controladores, a análise 

quentes tanto nos controladores como nos elementos periféricos. Na 
Figura 5 podemos observar um componente periférico, indutância de 

-

Figura 5. 

RESUMO

-
gue um funcionamento operacional pleno e sem quebras de produção 
não planeadas.

permitem às mais diversas indústrias manter as taxas de resposta 
exigíveis pelo comércio global. A estes equipamentos, devem ser ga-

equipas técnicas mais bem preparadas, não descurando os aspetos 
de segurança envolvidos em todas as ações de manutenção e análise 
industriais. 

A manutenção preditiva, e a sua execução 
de acordo com as melhores práticas, são um 
ponto chave no progresso industrial. Assim 
se consegue um funcionamento operacional 
pleno e sem quebras de produção não 
planeadas.


