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Necessidade de manutenção identificada 

antecipadamente com a nova guia linear 

com plásticos inteligentes 

O sensor inteligente da igus acompanha o desgaste das buchas 

autolubrificantes lineares, aumentando a confiabilidade do 

equipamento 

 

A detecção do desgaste das buchas em sistemas lineares em uma fase 

inicial foi o objetivo dos engenheiros da igus que desenvolveram agora 

uma nova guia linear inteligente. Um sensor nas buchas mede o limite 

de desgaste determinável individualmente que ao ser atingido faz soar 

um alarme. Isso permite planejar a manutenção com antecedência e 

evitar falhas inesperadas no sistema. 

 

Quando devo trocar a bucha? Esta questão é colocada por operadores de 

sistemas que usam robôs lineares e sistemas lineares 24 horas por dia. 

Desde a máquina de embalagem e a indústria de processamento de vidro até 

as máquinas-ferramentas. Guias lineares devem suportar cargas extremas. 

Para detectar o desgaste precoce das buchas deslizantes livres de 

lubrificação feitas de plástico de alto desempenho e planejar a manutenção 

com antecedência, a igus desenvolveu agora um novo sistema inteligente 

para os seus sistemas lineares drylin. A nova tecnologia de plásticos 

inteligentes mede o desgaste de buchas resistentes à poeira e à sujeira e dá 

ao usuário um sinal quando o limite de desgaste é atingido.  

 

Tecnologia patenteada para monitoramento de desgaste 

Uma nova tecnologia inteligente e patenteada garante a medição do desgaste 

de uma bucha em todas as direções. Para isso, a igus integra um sensor na 

bucha que envia os dados medidos para o icom. O módulo de comunicação 

coleta, processa e encaminha os dados de todos os sensores de plásticos 

inteligentes. O usuário pode assumir o monitoramento com um dispositivo à 

sua escolha, podendo sempre realizar atividades de manutenção, reparação 

e substituição.  
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Substituição fácil diretamente no trilho 

Se necessário, é bastante simples trocar uma bucha, porque aqui a igus 

aposta na sua técnica de substituição de buchas inteligentes. O eixo linear ou 

o pórtico multieixo com acionamento por correia dentada já não precisa ser 

desmontado, porque a substituição ocorre diretamente no trilho. Semelhante 

a um "pit stop" na Fórmula 1, é possível trocar a bucha autolubrificante linear 

rapidamente, reduzindo tempos de inatividade ao mínimo, graças a uma 

ferramenta gratuita. O sistema pode ser recolocado em operação dentro de 

poucos minutos. 
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SOBRE A IGUS : 
  
A igus é um dos fabricantes líderes a nível 
mundial no setor de sistemas de esteiras porta 
cabos e buchas autolubrificantes em polímero. A 
empresa sob gestão familiar com sede em 
Colónia está representada em 35 países e 
emprega aproximadamente 4.150 colaboradores 
em todo o mundo. Em 2018 a igus com “motion 
plastics”, componentes plásticos para aplicações 
com movimento, conseguiu atingir um volume de 
vendas de 748 milhões de euros. A igus detém o 
maior laboratório de testes e as maiores fábricas 
do seu ramo industrial a fim de poder 
proporcionar aos seus clientes, em muito pouco 
tempo, soluções e produtos inovadores 
adaptados às suas necessidades. 
 
 
 
 
 
 
Os termos "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", 
"conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", 
"easy chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-ketten", 
"e-kettensysteme", "e-skin", "flizz", “ibow”, “igear”, 
"iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", 
"pikchain", "plastics for longer life", "readychain", 
"readycable", “ReBeL”, "speedigus", "triflex", "robolink", 
e "xiros" são marcas comerciais protegidas por leis de 
trademark na República Federal da Alemanha e em 
outros países, conforme aplicável. 
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Legenda: 
 

 

Imagem PM2519-1 

O novo sistema linear de plásticos inteligentes mede o desgaste das buchas 

em operação e emite um aviso antecipado. A manutenção pode ser 

planejada. Com a tecnologia de substituição de bucha inteligente, é possível 

trocar a bucha em segundos diretamente no trilho. (Fonte: igus GmbH) 

 


