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INTRODUÇÃO

MANUTENÇÃO PREDITIVA (CBM)

uma altura em que as metodologias de manutenção preditiva estão cada vez mais presentes no quotidiano industrial,
alimentadas pela crescente aquisição de dados nas linhas de
produção, o caminho que está a ser trilhado é o de uma integração
GEHE ZI^ QEMSV ES R¸ZIP HSW IUYMTEQIRXSW MRHYWXVMEMW HI GSRXVSPS 
LSNIGEHEZI^QEMWI\TIGX«ZIPUYIEWQ«UYMREWMRHYWXVMEMWJSVRI±EQ
YQ ZSPYQI WMKRMǻGEXMZS HI HEHSW HI GEHE YQ HSW WIYW IPIQIRXSW
facilitando as decisões do utilizador nos campos da otimização de produção e gestão da manutenção.
3SGEWSHE2MXWYFMWLM*PIGXVMGIWXEXIRH´RGME³TEVXMGYPEVQIRXI
RSX¾VMERERSZEW³VMIHIWIVZSQSXSVIW2*1*7:4/*WXEKEQEMRclui já várias funções avançadas de apoio à manutenção, permitindo
EGIWWSEYQR¸ZIPHIHEHSWHIWYTSVXIªHIGMWSUYIERXIVMSVQIRXI
I\MKMVMEQEYXMPM^E±SHIWIRWSVIWI\XIVRSW4SFNIXMZS³TSHIVSJIVIcer ao utilizador uma interfaceWMQTPMǻGEHEEXVEZ³WHEUYEPIWXITSWWE
aceder a mais dados e pela qual possa guiar as suas decisões de
manutenção.

A manutenção preditiva, também conhecida como Condition Based
Monitoring ('2 ³ E TV«XMGE HI HIXIXEV EPXIVE±ÀIW RE ZMFVE±S HEW
Q«UYMREWTEVEUYISWGSQTSRIRXIWTSWWEQWIVWYFWXMXY¸HSWERXIWHI
entrarem em falha.
Realizar manutenção preditiva leva a um aumento da capacidade
produtiva de cada máquina, ajuda a diminuir as paragens imprevistas,
a reduzir a duração das intervenções de manutenção e a melhorar a
qualidade dos produtos fabricados.

N

É hoje, cada vez mais, expectável que
as máquinas industriais forneçam um
ƽŇĮƣķåƐžĞďĻĞĀÏ±ƒĞƽŇƐÚåƐÚ±ÚŇžƐÚåƐÏ±Ú±Ɛ
um dos seus elementos, facilitando as
decisões do utilizador nos campos da
otimização de produção e gestão da
manutenção.

DETEÇÃO DE ALTERAÇÕES NA VIBRAÇÃO PARA PREVER
O TEMPO DE FUNCIONAMENTO DOS COMPONTENTES
DE TRANSMISSÃO MECÂNICA
#Ǆƹ Ȭ-Ǜ+' ƶ#Ȭ
A função de diagnóstico de máquina deteta a deterioração baseada
na análise de vibração dos elementos de transmissão mecânica, tais
GSQSJYWSWHIIWJIVEWGSVVIMEWSYGEM\EWVIHYXSVEW*WXEJYR±SKIVE
automaticamente uma previsão para intervenções de manutenção,
deteta erros e fornece um aviso aos primeiros sinais de falha. Os dados
resultantes desta análise são transmitidos através de uma rede Ethernet para o módulo de controlo de servomotores e para o sistema de
IT, podendo ser utilizados para gestão da manutenção e diagnóstico
geral de máquinas.

FUNÇÕES DE DIAGNÓSTICO AVANÇADAS CONTRIBUEM
PARA UMA MANUTENÇÃO MELHORADA
Aumentar a capacidade das suas linhas de produção é um fator imporXERXIRIWXIQIVGEHSGSQGYWXSWI\XVIQEQIRXIGSQTIXMXMZSW&W³VMI
HI WIVZSQSXSVIW 2*1*7:4/ HE 2MXWYFMWLM *PIGXVMG SJIVIGI Z«VMSW
tipos de funções de manutenção que preveem e previnem problemas
inesperados e permitem uma recuperação rápida quando ocorre algum contratempo.
Estas funções contribuem para um tempo de paragem reduzido e
um aumento da produtividade, protegendo em simultâneo a qualidade
dos seus produtos.
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Esta função estima quando vai ocorrer uma falha na máquina, baseanHSWITEVEXEPREHMWX¬RGMEXSXEPTIVGSVVMHETIPSWIVZSQSXSVIRSXMǻGE
o utilizador na altura de fazer uma intervenção para substituição, baseado no tempo de vida estimado para o elemento de transmissão
QIG¬RMGE
• Previsão de falha de máquina com base na distância total
percorrida.

MANUTENÇÃO CORRETIVA
,,Ȭ'Ȭ,-+'  +," ȬȕȬ ,
Esta função monitoriza continuamente o estado do servomotor e reKMWXE E XVERWM±S HI IWXEHSW XEMW GSQS YQE ZEVM«ZIP HIǻRMHE ERXIW I
HITSMWHESGSVV´RGMEHIYQEPEVQIHYVERXIYQTIV¸SHSHIXIQTSǻ\S
Ler a informação do servo no software27(SRǻKYVEXSVENYHESEERElisar a causa do alarme. Adicionalmente aos valores de monitorização
IªJSVQEHISRHEGSQSWHEHSWHIXEPLEHSWHSWÅPXMQSWEPEVQIWRS
LMWX¾VMGSEGSRǻKYVE±SHSWMWXIQEISWTEV¬QIXVSWHIGSRǻKYVE±S
HSWWIVZSWXEQF³QWSQSWXVEHSW4XIQTSHISGSVV´RGMEHSWEPEVQIWXEQF³Q³QSWXVEHSUYERHSSWIVZSEQTPMǻGEHSVISGSRXVSPEHSV
estão em comunicação através de CC-Link IE TSN.

Ler a informação do servo no software
aƐŇĻĀďƣŹ±ƒŇŹƞƐ±ĥƣÚ±ĝŇƐ±Ɛ±Ļ±ĮĞž±ŹƐ
a causa do alarme.
CONCLUSÃO

Figura 2.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA
(TIME-BASED MAINTENANCE, OU TBM)
)MEKR¾WXMGSHSWIVZSEQTPMǻGEHSV
*WXEJYR±SQSWXVESXIQTSHIJYRGMSREQIRXSEGYQYPEHSISRÅQIVS
de comutações ŇĻxŇý do relé de entrada. Esta informação pode ser
YXMPM^EHETEVEWIVZMVGSQSKYMEHIFEWIREZIVMǻGE±SHSIWXEHSHSW
GSQTSRIRXIWMRXIVRSW
• Tempo de funcionamento acumulado (estimativa de tempo de
ZMHEHSWGSRHIRWEHSVIWWMWXIQEHIZIRXMPE±S
• 3ÅQIVSHIGSQYXE±ÀIWŇĻxŇý do relé de entrada.

*WXI³YQHSWI\IQTPSWHIRSZEWJYRGMSREPMHEHIWMRXIKVEHEWIQGSRtroladores, um caminho que é necessário percorrer para tornar estas
RSZEWTV«XMGEWEPKSQEMWTVIWIRXIWIGSQYRWREMRHÅWXVME+EGMPMXERHS
S EGIWWS E IWXIW HEHSW ES YXMPM^EHSV HS IUYMTEQIRXS I\MWXI YQTEpel ativo de promoção destas ferramentas. Removendo a necessidade
HIYXMPM^E±SHIWIRWSVIWI\XIVRSWGEFSWHIPMKE±SITVSKVEQE±S
HIEPKSVMXQSWHIMRXIVTVIXE±SHEMRJSVQE±SEWSPY±SǻGEI\XVIQEQIRXIWMQTPMǻGEHEIEGIWW¸ZIP&IWTIVER±E³UYIESQMRMQM^EVEHMǻGYPHEHIIGSQTPI\MHEHIHEWYEYXMPM^E±SEHMJYWSHIWXEWJIVVEQIRtas seja feita de forma mais fácil e rápida, permitindo uma evolução
WMKRMǻGEXMZERSTERSVEQEEXYEPHEQERYXIR±SMRHYWXVMEP M
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