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INFORMAÇÃO TÉCNICO-COMERCIAL

Monitorização da condição 
das correntes
MANUTENÇÃO 4.0: A MONITORIZAÇÃO INTELIGENTE 
DAS CORRENTES EVITA PARAGENS

 iwis antriebssysteme, previne paragens de produção e reparações resultantes 
de manutenção não programada: monitoriza permanentemente o alongamento da corrente e fornece atempadamente um aviso, de 

 

Se as correntes esticarem e se desgas-
tarem devido à temperatura e à car-
ga ou se as correntes que correm em 

paralelo tiverem comprimentos diferentes, 
mesmo um desvio de um por cento do passo 
nominal da corrente pode causar problemas 
numa máquina. Na produção de chocolate, 

de corrente, o alongamento e o desgas-
te podem mudar a posição dos moldes de 
chocolate.

Isso ocorre porque, nestas linhas de pro-
dução, as correntes de transmissão usadas 
estão sempre sujeitas a tolerâncias, de com-

funcionar permanentemente em paralelo - o 

absoluta. Os sistemas e componentes da má-
quina devem, portanto, ser monitorizados e 

Contudo, quando o sistema indica que 
necessita de manutenção ou ajuste, na maior 
parte dos casos, já é tarde de mais. A ma-
nutenção preventiva permite aos engenhei-

economicamente.

CCM-S FORNECE MONITORIZAÇÃO 
CONSTANTE DO SISTEMA “AO VIVO”

fabricante internacional, sedeado em Mu-

alongamento de correntes CCM-S (Chain 
Condition Monitoring – Smart -
res podem permanentemente monitorizar o 
alongamento das transmissões por corrente, 
na base de sensores sem necessidade de in-
terromper a produção.

O sistema patenteado mede o alonga-
mento das correntes durante a operação. 
Permite que as empresas tomem medi-
das antecipadas, fornecendo às equipas de 

manutenção informações oportunas sobre 
quando certas ações precisam de ser toma-
das e se uma corrente precisa ser tencionada 

do sistema permite que as equipas de servi-
ço planeiem as suas atividades e os requisitos 

UTILIZAÇÃO MELHORADA 
DAS MÁQUINAS

-
-

produção, máquinas e sistemas, que podem 
comprometer a capacidade de uma empresa 
cumprir com os seus prazos de entrega. Se 
a manutenção poder ser planeada, os técni-

deste sistema. 
E o tempo necessário para a manutenção 

é também reduzido por que o CCM-S indica 

antes do sistema ser aberto.

-
tos e aumentam a utilização da máquina e a 
produtividade.

INSTALAÇÃO SIMPLES 
“PLUG AND PLAY” 
O módulo CCM-S é plug and play
fácil de instalar e não é necessário configurar 

de calibração no equipamento. O módulo é 
simplesmente instalado na máquina e o sis-

ligado. 
Se o modulo é instalado numa transmis-

-
tamente começar a avaliar os dados de des-
gaste da corrente usando o software da iwis 
ou a ligação IO-Link.

SEM CONTACTO OU INTERVENÇÃO 
NA TRANSMISSÃO
Assim que o sistema de monitorização está 
em funcionamento, faz o seu trabalho dis-

contacto. O sistema também faz medições 
independentemente da velocidade. Regista 
sempre duas leituras em dois locais diferen-
tes do sensor, com ambas as leituras feitas 
em simultâneo.

No CCM-S, a iwis desenvolveu um siste-
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unidade metálica. 

RETROFIT SEM PROBLEMAS
Os engenheiros da iwis queriam tornar sua solução inteli-

sistema de monitorização para diferentes tamanhos de cor-
rente. Como o CCM-S detcta apenas um tramo da corrente, 
também pode monitorizar correntes duplas e triplas. 

A solução pode ser adaptada rápida e facilmente numa 
variedade de aplicações sem o uso de acessórios especiais 
nas correntes.

Segment Link Elongation - 

apenas o alongamento de toda a corrente no sistema. Usan-
do a função SLE, toda a corrente pode ser subdividida em 
segmentos individuais. Estes são medidos individualmente 
e avaliados quanto a diferenças em relação ao alongamen-
to médio da corrente. Isso permite que o sistema gere um 

individuais da corrente. M
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CONCLUSÃO
O aumento da digitalização na engenharia mecânica e a 

-
gentes, manutenção preditiva e monitorização de condi-

-

soluções inteligentes para monitorização de condições e 
-

vação da iwis e a força motriz por trás do desenvolvimento 
de um sistema de monitorização de ponta para transmis-
sões por corrente.


