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MANUTENÇÃO PREDITIVA (CBM)
A manutenção preditiva, também conhecida como Condition Based 
Monitoring

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.

DETEÇÃO DE ALTERAÇÕES NA VIBRAÇÃO PARA PREVER 
O TEMPO DE FUNCIONAMENTO DOS COMPONTENTES 
DE TRANSMISSÃO MECÂNICA

A função de diagnóstico de máquina deteta a deterioração baseada 
na análise de vibração dos elementos de transmissão mecânica, tais 

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 Ether-
net 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.

INTRODUÇÃO

Numa altura em que as metodologias de manutenção predi-
tiva 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 

facilitando as decisões do utilizador nos campos da otimização de pro-
dução e gestão da manutenção. 

-
clui já várias funções avançadas de apoio à manutenção, permitindo 

-
cer ao utilizador uma interface
aceder a mais dados e pela qual possa guiar as suas decisões de 
manutenção.

É hoje, cada vez mais, expectável que 
as máquinas industriais forneçam um 

um dos seus elementos, facilitando as 
decisões do utilizador nos campos da 
otimização de produção e gestão da 
manutenção. 

FUNÇÕES DE DIAGNÓSTICO AVANÇADAS CONTRIBUEM 
PARA UMA MANUTENÇÃO MELHORADA
Aumentar a capacidade das suas linhas de produção é um fator impor-

tipos de funções de manutenção que preveem e previnem problemas 
inesperados e permitem uma recuperação rápida quando ocorre al-
gum contratempo.

Estas funções contribuem para um tempo de paragem reduzido e 
um aumento da produtividade, protegendo em simultâneo a qualidade 
dos seus produtos. Figura 1. 
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Esta função estima quando vai ocorrer uma falha na máquina, basean-

o utilizador na altura de fazer uma intervenção para substituição, ba-
seado no tempo de vida estimado para o elemento de transmissão 

• Previsão de falha de máquina com base na distância total 
percorrida.

Figura 2.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
(TIME-BASED MAINTENANCE, OU TBM)

de comutações  do relé de entrada. Esta informação pode ser 

• Tempo de funcionamento acumulado (estimativa de tempo de 

•  do relé de entrada.

MANUTENÇÃO CORRETIVA

Esta função monitoriza continuamente o estado do servomotor e re-

Ler a informação do servo no software -
lisar a causa do alarme. Adicionalmente aos valores de monitorização 

-

estão em comunicação através de CC-Link IE TSN.

Ler a informação do servo no software 

a causa do alarme.

CONCLUSÃO
-

troladores, um caminho que é necessário percorrer para tornar estas 

-
pel ativo de promoção destas ferramentas. Removendo a necessidade 

-
-
-

tas seja feita de forma mais fácil e rápida, permitindo uma evolução 
M
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Figura 3. 


