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Monitorização da condição
das correntes
MANUTENÇÃO 4.0: A MONITORIZAÇÃO INTELIGENTE
DAS CORRENTES EVITA PARAGENS
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de manutenção não programada: monitoriza permanentemente o alongamento da corrente e fornece atempadamente um aviso, de
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e as correntes esticarem e se desgastarem devido à temperatura e à carga 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,
TSV I\IQTPS UYI I\MKI QYMXS HSW WMWXIQEW
de corrente, o alongamento e o desgaste podem mudar a posição dos moldes de
chocolate.
Isso ocorre porque, nestas linhas de produção, as correntes de transmissão usadas
estão sempre sujeitas a tolerâncias, de comTVMQIRXSIIRXVITEVIWQYMXSV¸KMHEW)IZIQ
funcionar permanentemente em paralelo - o
TSWMGMSREQIRXS I\EXS ³ YQE RIGIWWMHEHI
absoluta. Os sistemas e componentes da máquina devem, portanto, ser monitorizados e
ZIVMǻGEHSWVIKYPEVQIRXI
Contudo, quando o sistema indica que
necessita de manutenção ou ajuste, na maior
parte dos casos, já é tarde de mais. A manutenção preventiva permite aos engenheiVSW QIG¬RMGSW VIEKMV QEMW ǼI\MZIPQIRXI I
economicamente.

CCM-S FORNECE MONITORIZAÇÃO
CONSTANTE DO SISTEMA “AO VIVO”
 EUYM UYI IRXVE E WSPY±S XIGRSP¾KMGE HS
fabricante internacional, sedeado em MuRMUYI GSQ S WMWXIQE HI QSRMXSVM^E±S HS
alongamento de correntes CCM-S (Chain
Condition Monitoring – Smart SW YXMPM^EHSres podem permanentemente monitorizar o
alongamento das transmissões por corrente,
na base de sensores sem necessidade de interromper a produção.
O sistema patenteado mede o alongamento das correntes durante a operação.
Permite que as empresas tomem medidas antecipadas, fornecendo às equipas de
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manutenção informações oportunas sobre
quando certas ações precisam de ser tomadas e se uma corrente precisa ser tencionada
SYWYFWXMXY¸HE&ER«PMWIMRXIPMKIRXIHIHEHSW
do sistema permite que as equipas de serviço planeiem as suas atividades e os requisitos
HITIWWSEPGSQERXIGIH´RGME

UTILIZAÇÃO MELHORADA
DAS MÁQUINAS
&QIHM±SGSRX¸RYEHSEPSRKEQIRXSHEGSVVIRXI SJIVIGI FIRIJ¸GMSW HIGMWMZSW ª MRHÅWXVME VIHY±S HI TEVEKIRW I MRXIVVYT±ÀIW RE
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 técniGSWTSHIQVIEKMVIQXIQTSÅXMPGSQEENYHE
deste sistema.
E o tempo necessário para a manutenção
é também reduzido por que o CCM-S indica
UYEPEGSVVIRXIUYIRIGIWWMXEWIVWYFWXMXY¸HE
antes do sistema ser aberto.
*WXIW FIRIJ¸GMSW TIVQMXIQ ªW IQTVIWEW
SFXIVIQ S Q«\MQS HSW WIYW IUYMTEQIRtos e aumentam a utilização da máquina e a
produtividade.

INSTALAÇÃO SIMPLES
“PLUG AND PLAY”
O módulo CCM-S é plug and play  QYMXS
fácil de instalar e não é necessário configurar
UYEMWUYIVZEPSVIWSYI\IGYXEVUYEPUYIVXMTS
de calibração no equipamento. O módulo é
simplesmente instalado na máquina e o sisXIQEǻGETVSRXSEYWEVEWWMQUYISGEFSWINE
ligado.
Se o modulo é instalado numa transmisWS N« I\MWXIRXI SW X³GRMGSW TSHIQ MQIHMEtamente começar a avaliar os dados de desgaste 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 disGVIXEQIRXIHIZSPZIQIHM±ÀIWTVIGMWEWWIQ
contacto. O sistema também faz medições
independentemente da velocidade. Regista
sempre duas leituras em dois locais diferentes do sensor, com ambas as leituras feitas
em simultâneo.
No CCM-S, a iwis desenvolveu um sisteQE HI QSRMXSVM^E±S UYI YXMPM^E S TVMRG¸TMS

PUB

CONCLUSÃO
O aumento da digitalização na engenharia mecânica e a
GVIWGIRXI MQTSVX¬RGME HE .RHÅWXVME  EW J«FVMGEW MRXIPMgentes, manutenção preditiva e monitorização de condi±ÀIWIWXSEKIVEVI\TIGXEXMZEWRSWVIWTSRW«ZIMWTIPEQERYXIR±S RE .RHÅWXVME (VIWGI E TVSGYVE HI TVSHYXSW .S8
soluções inteligentes para monitorização de condições e
QEMSVǻEFMPMHEHI&XIRHIVEIWWEWRIGIWWMHEHIWJSMEQSXMvação da iwis e a força motriz por trás do desenvolvimento
de um sistema de monitorização de ponta para transmissões por corrente.

J¸WMGSHEMRHY±SSWVSPSWHEGSVVIRXITEWWEQTIPEWFSFMREW
HS WIRWSV I TSVXERXS TSHIQ WIV MHIRXMǻGEHSW GSQS YQE
unidade metálica.

RETROFIT SEM PROBLEMAS
Os engenheiros da iwis queriam tornar sua solução inteliKIRXISQEMWEQTPEQIRXIETPMG«ZIPTSWW¸ZIPITVSNIGXEVEQS
sistema de monitorização para diferentes tamanhos de corrente. 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.
,VE±EW E YQE JYR±S 1* Segment Link Elongation &PSRKEQIRXS HS IPS HS WIKQIRXS S WMWXIQE RS VIKMWXE
apenas o alongamento de toda a corrente no sistema. Usando a função SLE, toda a corrente pode ser subdividida em
segmentos individuais. Estes são medidos individualmente
e avaliados quanto a diferenças em relação ao alongamento médio da corrente. Isso permite que o sistema gere um
KV«ǻGSHIFEVVEWUYIQSWXVESEPSRKEQIRXSHIWIKQIRXSW
individuais da corrente. M
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