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Resumo

descrição detalhada da ins1:rurtentação necessária
oontrole do processo e segurarça da instalação.

De

início, será feita una análise das características
que influenciam a cx:mbustão e explosividade do carvão,
seguida de Uili estuio dos métodos de proteção oontra
explosões e incêndio. ApÓs esta introdução, será
discutido o proresso de una preparação do carvão para
sua queima em fornos industriais, serm feita uma

Apresentareroos, ainda, una solução, par nós
desenvolvida em uma planta de preparaçã:> de carvãl,
para permitir a substituição dos SIXDs (Sistemas
Digitais de Controle Distribuído), ainda não
dispaúveis ·no mercado interno brasileiro, por
equipamentos inteiramente nacionais.

1. Introdução

2.1. Presença de combustível

Desde o início da crise energética, especialllimte a

Misturas de pó de oarvão cxm ar, de maneira
semelhante CD que ooorre cxm vários SÓlidos
<XIl'bustfveis finamente divididos e em suspensã:; nój
ar 1 São exelosfveiS dentro ãe lEI oeito intervalo de
concentraçao de pá. Para a maioria dos carvões, •te
intezvalo é limitad:> pelos seguintes valol:es:
3
- extreno inferior: variando entre 40 e 130 gfin
,... extreno superior: variando entre 2000 e 6000 g/m3

partir de 1973, as indÚstrias que oonsanem
grandes
quantidades de Óleo cxmbustfvel, cxm:>, por exenplo ,
as f~icas de cinento, aceleraram os estudos para
a substituiçlri deste <XIl'bustfvel por outros
tipos
~ garantissem un abastecinento seguro, mesno
em
epocas de crise, e cujos preços fossem mais
vantajosos e estáveis.

o carvão, ~ seja pelas gigantescas :reservas
minerais ja conhecidas ou pelo fato de
ser
uma
energia renovável, no caso da utilização do carvã:>.
vegetal, voltou a ocupar uma !XJSição de destéque
cxm:> o cxmbustível da atualidade. Em cxmsequência do.
aunento vertiginoso dos preços no mercado de óleo ·
cru e de gás natural, a utilização do carvã:> passou,
a significar, ainda, uma eoonani.a substancial
nosl·
custos de fabricação, uma vez que, hoje,
este
<XIl'bustfvel é mais barato que aqueles.
No entanto, o manuseio de pós de carvão traz em

si
riscos de explosões e ln~os, oonfoine atestam Of?'
acidentes já ooorridos em dlWt'sas instalações
de
p:reparação de carvão, exigindO' o E!lp:rego de técnicas
nodernas para a medição e o oontrole das variáveis
críticas do processo.

Nas instalações de IIOageill e secagem, as
concentrações enoontradas estã::> ~ CD ~
inferior do intezvalo, chegando a ultrapassar o
lirAite de segurança em vários pontos do processo.
Nos casos de sistenas de transporte ~tic:o

de'

carvão as ooncentrações encontradas são normalmente
superiores ao extreno superior do intervalo,
garantiildo uma relativa segurança à instalação oo
que se refere a riscos. de explosões em condições
normais de cperação.

2.2. Presença do comburente (~
Ü2 é função do tipo de
carvão que 8e esteja manuseando. Para un carvão sem:L
betuni.noso 1 ClClOO é 0 caso dos carvões brasileiros 1 ã
concentração critica de Ü2 'é de 14%. Para un auvão
do tipo linhito, a concentração critica passa a ser
de 12%, em virtude do seu ·alto tear de voláteis.
caro regra geral para un projeto de instalações de
carvão, adota-se 12% c:ono o valor mâx:Lm::> édnitido
para_a concentração de 0 2 nos gases de secagem do
carvao.
A concentração critica de

2. Condições para a
ocorrência de uma
explosão

2.3. Existência de uma fonte de ignição

explosões em pós cx:mbustíveis é
ne~sãrio pe ~jam satisfeitas simultaneamente
tres oondiçoes bãsicas:

Para

CD

OCX>r:rer

Para deflagar un processo de ambustão é neoessária
uma energia de ativação, ruja intensidade dependerá,
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4
principal.roonte, das características oo pó
oonbustível manuseado. Nas plantas de preparação de
carvão a fonte de ignição poderia ser, por exarq:>lo,
um falseamento provocado por um metal lançado,
juntamente aom o carvão granulado, dentro do moinho.

.e) Detetores de IlOITimento dos eixos dos equipamentos
envolvidos com o transporte de carvão, de fopna a
sinalizar um provável acúmulo de pó deoorrénte de
uma parada do equipamento rresmo can seu motor em
funcionamento (quebra de eixo ou do acoplamento,
por exe~~plo).

A energia necessária para a inflanação de um carvão
com um teor de voláteis de 25% é da ordem de 120mJ
(uma faísca de um rebÔlo, por exemplo). Para o
carvão vegetal a energia requerida cai para rerca
de 20mJ.

f) Superfícies dos silos, dutos e ciclones com
inclinações adequadas, de maneira à evitar deposição
de pó.

COnforme veremos mais adiante as técnicas ativas
produção para as plantas de ca:rvão baseam-se na
anulação de, pelo menos, uma das três oondições,
discutidas acima, necessárias à uma explosão.

g) Aterramento eficiente de todos os equipamentos,
silos e dutos para eliminação de cargas
eletrostáticas.

de

h) Utilização de instrumentos, motores e demais
!equipamentos elétrioos instalados na área cx:m
'invólucros IP-65 (DIN 40050), no mínimo.

3. Fatores que influenciam a
explosividade

4.2. Proteções passivas
6s nétod.os passivos de proteção são aqueles

dizer que há fatores que podem aumentar a
intensidade e o risoo de una explosão, quais sejam:

que têm

objetivo minimizar os efeitos deoorrentes de
una cx:mbustão já iniciada.

Poderros

a:m:>

a) Aumento :oo teor de voláteis

Dentro do elenoo das nedidas passivas recanendadas
podemos ressaltar as seguintes:

b) Diminuição no diânetro ·das partículas
a) Análise da ooncentração de CO :oos gases de
secagem na saída do sistema (saída do filtro de
mangas) e do silo de carvão moído (silo fechado) ,
para a deteção de um início de cx:mbustão.

c) Coocentração de pó (oonfotme já discutido)
d) Tipo de ca:rvão (se é mineral ou vegetal, por
exe~~plo).

b) l-9llções de terrperatura nos pontos onde existe
aCUI!Ulação de pó ou seja, silos de carvão moído,
ciclones e moegas dos filtros de mangas, para
detetar um sobrea;ruecimento localizado devido ao
chamuscamento do ca:rvão.

e) Diminuição do teor de inertes ou cinzas
f) .Aulrento da tenperatura
g) Aunento da ooncentração de oxigênio

c) Estrutura dos equipamentos de processo reforçadas
de modo à suportar a pressão máxima que pOderá ser
proiTOCada por uma explosão.

4. Métodos de proteção
contra explosões e
incêndios

d) válvulas e portas de alívio de explosão nas
b.lbulações de saída oo moinho, nos filtros de mangas,
nos ciclones e nos silos de ca:rvão moído.

os nétodos de proteção em dois
grandes grupos, ou seja, proteções ativas e passivas.

Poderros agrupar

e) ~ção da perda de carga e oolocaçã:> de um
sistema de válvulas acionadas pneumaticamente para
"by-pass" do filtro de mangas localizado na saída
de gases oo sistema.

4.1 . Proteções ativas

li:) Sistema de extinção de incêndio aom a utilização

,são ~las medidas que têm o caracter preventivo,
atuando no sentioo de evitar a explosão através da
'neutralização de, Pelo. menos, uma das três oondições
·(ver item 2) necessários à sua ooorrência.

g) l-9lldas operacionais no sentido de minimizar a

~

co2 .ou N2 •

Pcorrência de situações prcpícias à explosões, a:m:>
por exemplo:
• evitar paradas e partidas frequentes oo minho
através do oontrole acb:;ruado da alimentação de
carvão granulado em função da capacidade disponível
para a estocagem do carvão moíoo.

Recomenda-se à uma instalação de preparação de
carvão pelo menos as seguintes medidas:
a) Utilização de gases inertes ros processos seca;Jem
e magem (ooncentração de o2 < 12%) •
b) Tell;leraturas baixas dos gases à saída do moinho
3
(onde a oonoentração de carvoo' da ordem de 300 g/m '
é crítica).

• No caso de uma parada prolongada esvaziar todo o
sistema eliminando-se depÕsi tos de pó em qualquer
ponto do mesmo.

5. Alternativas para a
preparação do carvão

c) Existência de detetor de netais e extrator de
sucatas antes da alimentação de carvão granulado ro
moinho, de forma a minimizar a possibilidade da
fonnação de faíscas no seu interior.

A seguir apresentarenns, resumidamente, as três
coofigurações de processo mais enoontradas para a
preparação de ca:rvão, a:m:> cx:mbustível para forros
de fabricação de cimento.

d) l-9llções de tenperatura, localizadas
estrategicamente, para a deteção e sinalização de
níveis perigosos de cperação.
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5.1. Processo de queima di reta

Figura 3 - Processo de queima indireta

Nesse sistEma o au:vã:> noído é transportado
diretanente para o forno jlmtéiiiE!Ilte cxm os gases
resultantes das operações simultâneas de noagem e
secagem. Trata-se do esqusna mais sillples e aquele
que apresenta a maior facilidade de oontrole, soo o
ponto de vista de segurança, devido a inexistência
de filtros de mangas e de pontos de aaínulo de pó no
sistema (fig.l).
Figura 1 - Processo de queima direta
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6. Descrição de uma
instalação de preparação
de carvão com queima
indireta

5.2. Processo de queima semi-direta
Nesta oonfiguraçoo o pó é separado em um silo
intennediário eJX1Uélilto os gases efluentes do noinOO
são transportados ao forno cxm:> suprinento de ar
primário. Há uma oerta vantagem sobre o sistema de
queima direta, cxm relaçã::> à disponibilidade de
a:rnbustível (fig.2).

o carvão

cxm tamanho mãxino de partírula e umidade
de até 50nm e 25%, respectivanente, é retirado de uu
silo através de um alimentador de rorreia cxm
velocidade variável, alinentando um rroinho vertical
de rolos.

Figura 2 - Processo de queima semi-direta

Dentro do rroinho se processa tanto a redução de
tamanho das partírulas de carvão cxmo a secagem das
nesmas até uma umidade residual de 1,5 a 2%
utilizando-se, para isto, os gases quentes inertes
oriundos da exaustão do próprio forno a ser
ali.mentado.

o tipo de rroinho utilizado dispõe de um
classificador estãtiro, Cl1de é feita a separação das
partículas maioreS que retornam ao JOO.i.nho, sencb que
as nenores são transportédas pneumáti.CélllE!Ilte para o
sistema de separaçã:> gás-sólido.
Tal sistema é ronstihÚdo de um ciclone, oode a
maior parte· do pó de carvâ;, é roletada, passancb
para o silo de carvão rroído através de uma válvula
rotativa. O "overflow" do ciclale é o:mduzido para
um filtro de mangas, onde é separado o restante de
sólidos, sencb os gases lançados para a atm:>sfera.

5.3. Processo de queima indireta
~

um sistema caro, porém é o mais usado nas
instalaçÕes de grande parte devido ao fato de ser o
mais versátil, sob o ponto de vista de operaçoo do
forno, 1.llliCi vez que a instalação de preparaçoo do
carvão é "iOOependente, penni lindo a estocagem de
1.111a quantidade de carvão rroído em um silo, de onde
este cx:rri>ustível é transportado para o queimador do
forno sem o ooncurso dos gases de secagem. O sistema
de queima pode, assim, ser q:Jerado cxm uma relação
de ar primário Óti.ma para a geração da chama ideal.
Esta oonfiguração apresenta ainda a possibilidade de
recirrulação de gases nelhorando sobremaneira as
cx:mdições de oontrole de t.enperatura e pressão do
sistEma. A maior desvantagem desta alternativa
reside na necessidade de instalação dos filtros de
mangas e do silo internediário exigindo,
ronsequentanente, um sistema de oontrole e
instrumentação mais sofistica:lo para garantir a
segurança e a boa performance do procesSo (fig.3).

filtro de mangas existe um oonjlmto de válwlas
atuadas pneumáticanente para bl.o:p:do e "1:!{-pass"
automátiro do filtro nas situações de emergência.

No

na fig. 3
tem rono finalidade manter oonstante o voll.llllEl dos
gases para transporte do pó, imependente davazli:>
de gases quentes admitida no sistema.

A linha de recirrulação de gases indicada

o silo

de carvão rroído é fechado, exigindo o
enprego de un pequeno filtro de Il!ai19as para o seu
despceiranento e rarefação de ar no interior do
silo. A descarga poderá ser feita cxm a utilizaçã:>
de um sistema de fluidização do material, jlmto à ·
saída do silo, cxm ar cx::uprimido e, alternativamente,
ro2 ga.Soso.

Não entrarenos aqui, no mérito do sistema de queima
do carvã:> no forno, uma vez que o presente trabalho
visa, principalnente, a discussão das técnicas de
oontrole e segurança utilizadas no beneficiéiiiE!Ilto e
estocagem do carvão beneficiado e nã:> sua posterior
utilização em queimadores de fornos industriais.

J:>a::tui par diante, discutirem::>S cxm mais detalhes o
sistema de queima indireta apresentando; inclusive,
as soluções de rontrole e segurança já aplicadas em
plantas de preparação de carvão, para fábricas de
cimento no Brasil.
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7. Malhas de controle

acidente que porventura ooorrer, ou nesro, para una
avaliação periódica do grau de segurança cx;m que a
planta tem cperado.

A figura 4 nostra as diversas malhas de oontrole
necessárias a tml oontrole autanatizado de tml
processo de beneficianento cx:m a queima indireta do
carvãa, incluínoo a inst.runentaçãa destinada à
supervisão e roni toração das variáveis que afetarn
diretanente a segurança da instalação, bem a:rro, os
diversos detetores capazes de acusar tml incêndio ou
mesrro tml infcio de CXJ!lbustão dentro do sistema.

ClJ.amanos a atençãa. para a possibilidade da
inplenentaçãa por "software" em oontroladores
programáveis de várias funções que, até agora, ven
serrlo tradicionalmente realizadas pela
instrumentação analógica oonvencional. Estas funções
estão indicadas na figura 4, sendo discutidas em
detalhes no item 8 deste trabaTho.
Apresentareros, em seguida, uma breve descrição de
cada uma das malhas de oontrole indicadas na figura

são mostrados, ainda, os registradores que julgamos
indispenSáveis ao diagnóstioo da(s) causa(s) de tml

4.

Figura 4 - Fluxograma PBI processo de queima indireta
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7.1 . Detetor de metais

SOP'TWAIU I VER ITEhl
INSTRUW[IHAÇÃO

a

:! }

TRADICIONAL.

7.3. Alimentação de carvão no moinho
A oorreia sob o silo de carvão granulado dispÕe de
um sistema de variação de velocidade e de uma
balança para nedir a vazão (t;h) do carvão que
está sendo introduzido no moinho. O sinal de saida
da balança é usado para registrar e controlar a
alimentação do noinho (através de um oontrolador PI
manipulando a velocidade do alimentador) bem cano,
para totalizar a produção da planta.

Na oorreia que alinen-r.a o silo de carvão granulado
deve ser oolocad::> tm1 detetor de rretais para acusar a
presença de elerrentos netálioos que porventura não
tenham sido rerrovidos pelo extrator de sucatas
previsto antes do detetor (ver item 4.l.c).

7.2. Nível do silo de carvão granulado

7.4. Gases de entrada no moinho
oono finalidade básica perrrdtir o ajustamento da
operação de bri tagem (ou recuperação do carvão já
britado e estocado em pilhas) à demanda solicitada
pelo circuito de roagem.

"Tem

Existe uma nedição da terrperatura dos gases quentes
vindos do forno e um alarme para o caso de a
terrperatura exceder o limite de segurança previsto.
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7.9. Pre~são deferencial do filtro de
mangas

Jlmto ao moinho recnnenda-se que seja feita uma
anostragem dos gases de secagem para a análise em
linha dos teores de 00 e 02. caso a cx:noentração
destes gases ultrapasse os valores mãxinos
permitidos será aciona.OO un alanne, devendo ooorrer
ainda as p:rovidências previstas no intertravamento
dos equipamentos da instalaçoo.

A pressão diferencial do filtro de mangas indica o
grau de penneabilidade em que se encxntram as
mangas. Para uma q>eração segura do filtro é
inportante o acmpanhamentci desta pressão, sendo
que, no caso de 1.4 P nedido exceder a t111 deteJ:mi.nado
valar tido cem:> anormal, suas causas deverão ser
investigadas e oorrigidas.

7.5. Temperatura dos gases de· secagem
A nedição de t:elrperatura dos gases de secagem é
feita após o ciclone, mais exatamente na tubulação
do "overflow" deste, o sinal oorrespondente a esta
teq:leratura passa a ser então a variável oontrolada
em un controle à> tipo PID cuja sa!da atua na
abertura. da válvula gelosia que oontrola a admissão
dos gases quentes. Quarro, por exel\l)lo, a
teq:leratura dos gases aunenta, o sistena, assim
oonoebido, c:xmanda o fedlalrento da válwla gelosia,
diminuindo-se a vazão de gases quentes à entrada do
IOOinho.

7.1 O. Análise dos gases de secagem
no pó de carvão em
algum p:nto do circuito ãe noagem/secagem, a
elevaçao do tear de 00 nos gases de saída para a
atnosfera aoontec:Erá instantaneamente. Par isto pode
ser dizer que a análise do tear de 00 é o métocb
mais eficiente para se detetar a ocorrência de um
"dlélllUScamento"incipiente no carvão, cuja
intensidade não é suficiente para sensibilizar os
diversos sensores de t:enperatura que foram,
estrategicamente, colocados na planta.

No caso de un início de conbustão

O sinal da tenperatura em questão tambén é usado
para a geração de alarmes de baixa e altas
ter~~Jeraturas, atenção (TSH) e emergência (TSHH) ,
sendo que este ÜltiiOO poderá ser usado para detetar
incêndios.

Cato os gases quentes injetados oo sistema pOden já
conter um alto tear de 00, reo:menda-se tonar o
diferencial da oonoentração de 00 na sa!da e entrada
do sistema a:m:> uma indicação da formação de 00 no

7.6. Depressão na saída do moinho

interior do sistema (ver_ fig.4).

A ação de oontrole da malha descri ta no i tem 7. 5
cria distúrbios indesejáveis, alterancb o volune
total de gases disponível ao transporte do pó de
carvão produzicb, cx:rrpranetendo a capacidade de
arraste do sistema. Porém este distúrbio poderá ser
~ado através do controle da depressão na saída
do IOOinho, que poderá ser mantida constante, através
do pa;icionamento autanatizado da válvula gelosia
instalada na linha de recirculação de gases.

A análise do tear de 02 neste ponto tambén é muito
ilrportante, pois indica a existência de uma entrada
de ar falso, propiciando o suprilrento à> c:x:.t'lburente
(02) necessário à uma explosão.

7.11. Temperatura/nível no ciclone e filtro
de mangas

7.7: Temperatura dos gases de saída
A condensação da umidade no interior do filtro de
man:;Jas, localizado na saída dos gases de secagem
para a atnosfera, é altamente prejudicial ao sistema,
causanà:> o entupinento prematuro das mangas, o que
acarretará uma diminuição da capacidade de rroagem da
instalação, além de facilitar o acúmulo de pó nas
rroegas do filtro e no interior do moinho,
propicianà:> o aparecimento de incêndios.

Rea:menda-se a instalação .de sensores de ~atura
e nível no ciclone e nas Il'?egas do filtro de man::Jas
para a deteção de incêndio ou acurrulação de pó no
interior destes equipamentos. O acúmulo de pó nestes
pontos poderá r após algum tellp:>, possibilitar o
fenôrreno da auto-ignição provocando o início de um
incêndio.

7.12. Nível/temperatura/concentração de
CO no silo de carvão moído

Para proteger o filtro contra esta condensação
rea::xnenda-se oontrolar a terrperatura dos gases de
saída, através da abertura de uma válwla gelosia
que adiciona gás quente ao fluxo gasoso que vai ter
ao fil txo de mangas , de forma a irrpedi.r que a
t:elrperatura atinja níveis muito baixos.

Para monitorar a capacidade de estocagem do pó de
carvão produzido torna-se indispensável a nedição
do nível do silo de carvão IOOÍdo, o::m indicação
cxmtínua e alames de nível baixo e alto disponíveis
no painel de oontrole central.

O sinal correspcndente a esta terrperatura deve ser
utilizaà:>, tambén, para a geração de alarmes de
baixa e altas tenperaturas atenção (TSH) e
emergência (TSHH), sendo que este Últirro poderá ser
interpretado a:m:> a ocorrência de incêndio.

7.8. Pressão na entrada do filtro de
mangas

Caso o pó de carvão, que está sendo estocado no silo,
saia do circuito de IOOagem/secagem o::m algumas
partirulas já em carbustão, poderá ser iniciado un
incêndio no silo, una vez que existe abundância de
02 devido ao fato do sistema de descarga utilizar ar
para a fluidização de material jlmto a saída à> silo.
Aconselha-se, então, a colocação de vários sensores
de -te~t"peratura inseridos na massa à> .carvão, de
fonna a detetar a o:::mbustOO no interior à> volune
estocado.

A ação dos controles descri tos nos i tens 7. 5 e 7. 6
cria uma instabilidade na pressoo de entrada do
filtro de mangas. Pode-se estabilizar esta pressão a
partir de um cxmtrole autanático que atua na válwla
gelosia localizada antes do exaustor existente à
saída à:> filtro.

Poderá ocorrer, porém, uma oanbustão localizada em
um ponto internedi_ário entre as sarlas e, CXl'OCl o
carvão não é un bom oondutor de calor, existe a
possibilidade dos sensores de tenperatura não
detetarem esta ooorrência. Para aumentar a
cxmfiabilidade do sistema de deteção de incêndio oo
silo recanenda-se a utilização de um analiza<br de
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CO instalado na saída do filtro de mangas de
despoeiramento do silo.

b) Maior disponibilidade da planta devido a
confiabilidade do sistema.
c) Maior facilidade e rapidez na deteção de defeitos
no sistema elétrico.

8. Arquitetura de um sistema
de controle

d) Alta flexibilidade, pennitindo até rrodificações
"on-line".
e) M:xlularidade e padronização.

Apresentanos, a seguir, as características gerais do
"hardware" e do "software" relativos ao controle de
uma instalação de rroagem/secagem de carvão, can
queima indireta, utilizando-se a ternologia de
oontroladores programáveis.

f) Disponibilidade de funções ar i trréticas, lógicas e
analÓgicas (inclusive o manuseio de variáveis do
processo).
g} Disponibilidade e facilidade de interface can
oonputador, pennitindo a integração da planta de
preparação de carvão ao restante do oorrplexo
industrial, fonnando um sistema de controle
distribUÍdo que possibilitará o gerenciamento e a
cperação otimizada do conjunto.

8.1. Porque controlador programável
Analisando as di versas possibilidades para a
irrplementação do "software" de oontrole, pode se
dlegar a oonclusão que a utilização de oontroladores
programáveis é a mais adequada devido às várias
vantagens oferecj_das por esta alternativa, cabendo
aqui ressaltar as seguintes:

8.2. Interface com o operador
Neste item será esclarecido o interface~
miquína relativo as variáveis analógicas do
processo (fig.S).

a) ~nor custo quando carparada can uma solução
a:>nvencional que utiliza relés eletrorrecânicos,
controladores PID analógicos, cartões auxiliares de
rack para a instrumentação, etc.

O interface relativo a variáveis discretas foge ao
escopo deste trabalho.

Figura 5 - Interface homem x máquina para as variáveis físicas e
químicas do processo
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kea destinada a supervisão das variáveis

, , COWAHDO (

SUP(R'i'tUO GfiU.L DAS MALHAS

Existem 3 indicadores ana+ógicos e 3 displays de 7
segmentos para indicação do "set-point", variável
controlada e do sinal de saída, respectivamente,
referentes a malha de controle selecionada pelas
teclas de seleção de malhas (item abaixo).

críticas·

g a:11p05ta de registradores analÓgicos e displays
digitais de 7 segmentos para utilização individual
das variáveis críticas d::> processo, sendo sua

utilização e análoga ao sistema oonvencional.

- Teclas luminosas parfl. oontrole PID

8.2.2

são usadas para seleção autanático/manual, local/
rerroto, ajuste de "set-point", elevação ou redução
do sinal de saída quando em controle manual,
referente à malha àe controle selecionada.

fu:ea para canando e supervisão geral das
malhas

- Indicadores analógicos e displays de 7 segmentos.
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à partir de um únioo m5dulo de saída. Esta solução
oferece substancial eoonan:l.a, primeiro, devido ao
fato do cartão para saídas discretas ser mui to mais
barato que o cartão para saídas analógicas e,
segundo, porque o niimro de cartões de saídas,
requerido passou a ser menor.

- Teclas lunirosas para alanne
Utilizadas para discriminar a anormalidade
sinaliz~ nas teclas para seleção das malhas.
{Sinalização referente a malha selecianada) •

- Rlqtwt:tdlir Geral
8. 3. 4

Controladores PIO

Pennite o registro de tendências de duas variáveis
quaisquer selecionadas pelas teclas para seleção
de malhas.

a) Ccrlsiderações Gerais

- Teclas luminosas para seleção de malhas

o programa que

realiza o oontrole PIO é
inplemantado em mna sub-rotina que será chamada pelo
programa principal um rR de vezes igual ao rR de
malhas de ccntrole que utiliza o PIO. A sub-rotina
PIO reoorre, airxia, a 5 outras sub-rotinas
auxiliar~ que foram desenvolvidas para a realização
de cperaçoes que se repetem.

Pennitem a seJ.eção de qualquer variável oo sistema.
para a utilizaçao dos recursos partilhados descritos
nos i tens acima..
Tem tanbém a finalidade de sinalizar as
anonnalidades nas malhas através oo acionamento
pulsante da lânp~ correspondente.

A atualização da saída de cada malha é feita após um
intervalo de tS1'p) ll T, ajustável, ao f.im do qual
será arrostrado o novo valor da variável a:mtro~.
Fste tenpo deve ser ajustado no canpo, de fonna à
adequar o tS1'p) de prooessanento ao tatp:> de
resposta oo processo.

8.3. Funções implementadas por
''software''

A chamada da sub-rotina PIO poderá ser feita, para
todas as malhas, em mna única varredura, caso o
tenpo de resposta do ccntrolador progré!lllável para
as outras f~ desenvolvidas no programa
principal não seja crítioo ao processo. O ts!p:> de
varredura será aumentado em cerca de 6 mili-segundos'
a cada prooessanento da sub-rotina PIO.

8. 3.1 Integrador de t/h de carvão
A integração de um sinal a:mt!nuo poderá ser feita
de várias formas. A solução apresentada, a seguir,
segundo nosso ponto de vista, é a que melhor se
adapta aos recursos disponíveis nos a:mtroladores
programáveis, oan a vantagem de não intrcxluzir
erros devioo à arredondallentos nas q;Jerações.

Casos ande o processo exige una alta velocidade na
resolução do programa principal a soluçá:> seria a

são anostraà:>s valores em intervalos 'de tS1'p) de 1
mil.ésino de hora; durante este intervalo assumiremos

atualizaçã:> de mna malha por varredura.

que o sinal se mantém a:mstante. Fstes valores,
assim anostrados, serão totalizados e chGinareroos
este total de Q, que será, a cada varredura,
c:x:tlpCU'ado a:m um valor numérioo correspondente ao
incremento unitário da grandeza medida, que
dlamareiros de u. Quando Q for maior ou igual à U,
farerros Q = Q - U e sendo, então, enviado um pulso
elétrico para incrementar um dÍgito em um contador
eletranecânioo.

b) Dados de Perfarmance

Apresentanos, a seguir, as principais caracter!sticas
da sub-rotina PIO desenvolvida para a lXlSSa aplicação
particular:
a- Ação de oontrole Direta ou Inversa

b - Controle Autanátioo e Manual

N<; caso do sinal da balança apresentar variações

c - "Set-point" IDeal ou Renoto

rapidas podereroos melhorar a a:mfiabilidade do
valor, que foi oonsiderado a:mstante no intervalo
referenciado acima., realizando várias anostragens
neste intervalo e assunindo a média destes valores
cx:100 a a:mstante a ser adotada CXIIO verdadeira.

8.3.2

d- Transferência

WA a:m

"Bl.H'USS"

e - Proteção a:mtra a saturação do !OOdo integral
("anti-reset windup")

Unidade de Alarme

f - Am:lrtecimento da ação oo estágio derivativo,
inpedirX!o uma instabilidade provocada por oscilaçÕes
do processo.

Paret detetar se um sinal de medição está abaixo ou

acima dos limites mínino e máxirro admitidos para a
variável oo pl:009sso, basta realizar-se mna sirrples
cx:mparação ( < , = ou > ) entre o valor numérico
oorrespondente ao sinal de entrada e mna ou mais
a:mstarites, previanente, carregadas através do
tenninal de ~amação oo a:mtrolador programável.
Caso a cx:mparaçao estabelecida for verdadeira será
"aceso" um "bit" que poderá ser utilizado
intemamente para intertravanento ou para acionar
uma saída que ativaria um alarme.

g - Limites inferior e superior, ajustáveis, para o
sinal de saída.
h - Tenpo de resposta em torno de 6 mili-segundcis.

i - Precisão dos cálculos me~ que 1%

Para minimizar os custos oo interface do a:mtrolador
programável can o painel do q;Jerador podereroos
utilizar, nos casos de sillples indicaçãl;:> "displays"
digitais de sete ·segmentos providos de mem5ria e
dotaà:>s de mna entrada adicional que ,quanoo
energizada, credencia o display à aceitação do
sinal, oodificado em BCD, oolocaà:> em seus terminais.
A utilizaçOO dos displays , descri tos acima., pennite
que a saída de sinais do oontrolador progranável
para os displays seja feita de forma. nnJltiplexada,
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j - Ajustes dós parâmetros PIO
Banda prqx>rcional %: l - 999
Integral (seg/repetição) : l - 999
Derivativo {seg.)
: l - 999
c} Definiçã:> do algor!bto

A· resposta analógica teórica de um controlador PID
é definida pela seguinte equação:
V =

V, •

b

+ 100%
BP%

(E

+

..1....
J. E
I

dt - D ~)
dt

fi\
\.J

no sis~. Porém, se no projeto e na operação da
instalaçao forem obse:rvadas as nonnas de segurança
e usados meios adequados para a prevenção destes
acidentes, podellOs chegar a um nfvel de segurança
tal que torna injustificável o receio, airrla
existente, a::rn relação ãs instalações de
beneficiarrento, manuseio e queima de carvão.

onde:
V = Saída do oontrolador
vb = Constante de polarização
BP = Banda proporcional
E

= Desvio (SP - VP)

O emprego de oontroladores programáveis,

I

= Ajuste da ação integral (seg/repetiçãol

D

=Ajuste da ação derivativa (seg)

de inplementação de um SDCD em plantas de
carvao, amnenta a segurança nestas, uma vez que
foram retirados instrmnentos analógioos, que podem
apresentar falhas, sendo suas funções desenvolvidas
por software no meSilO dispositivo que já está
realizando o controle discreto dos rotores, das
válvulas gelosias e demais equiparrentos auxiliares
da planta.

VP = Variável do processo
O ~atanento digital da função definida acima

CXJl\0

ferr~nta

nos

ilTp5e algumas rrodificações no algorítlro de cálculo,
de fonna a viabilizar sua i.rrq:>lelrentação em
oon~oladores programáveis. A equação que será,
entao, programada na sub-rotina PIO do CP tomará a
fonna seguinte:
n

v = Vb

+ 100% E +
BP %

L

i==O

(100 6. T
-I--

•

E ) i

BP

1O. Bibliografia

VPn- VPn- 3
3 6. T

(01) BARI'EL, H. Pulverized ooal supply system of La
M:>lle cenent vx:>rks. Translation ZKG, 8,
1982. p.407-9.
-

I. T = Intervalo de tenpo entre 2 anostragens (de

(02) BIIDLINI, P. & SJM1ARI'IN, L. Explosion
p:roperties of pulverized ooal and taking
them into an aooount in the oonstructicn of
ooal grinding plants. Translation ZKG, 12,
1979. p.613-6.
-

- 100% D
~

cnde:
0,1 a 10 seg.)

VPn = Valor da Vé:lriável de processo anostrada no
tenpo ''n'' ..
VPn-3 = Valor da variável de processo amostrada
36. T antes do terrp:> "n" •

(03) BCMEN, A. E. O'le look at ooal grinding
experiences. Nazareth, CopiâY Cement

O tenro oorresponden~ à ação integral na equação 2
zoostra que o erro E e assumido oonstante em todo o

(04)

~.s.d.

inte:rvalo de t:enpo 6. T, ou seja, para o cálrulo do
encrarento unitário do terrro integral é oonsiderado
que a variável do processo se mantém oonstante.

M. Guide to selecting
distributed digital systems. Intech, Jme
81.
--

(05) FISHBECK, J. writing PIO oontrol loops easily
in basic. Control Engineering, October 78.

A.análise do Últinp terrro da equação 2 IroStra que,
na ação derivativa, a taxa de variação na variável
de processo foi oonsiderada oonstante à cada
intervalo de ta1;>o de 3 ~ T. o inte:rvalo de terrp:>
para o tenno derivativo foi, proposi talrnente,
estendido para realizar-se uma "filtragem" das
oscilações instantâneas do processo.
8.3.5

OO~I,

(06) MAYCXX:K, J. N. Non-direct ooa1 firing
experiences. Bethesda, ·Martin Marietta
Cement, s.d.
(07)

~.

(08)

N~,

Acionaroonto dos elarentos finais de
Controle

No caso do oontrole de velocidade da oorreia que
alimenta de carvão o moinho, não há maiores
problemas, uma vez que o oontrolador programável
dispõe de cartões de saída a::rn os sinais c:orpatíveis
a::rn o cirruito de entrada do variador de velocidade
(4-20mA, por exerrplo). Para as válvulas gelosias,
que têm acionaroonto rotorizado, os oontatores do
motor podem ser acionados diretarnente por saídas
discretas que são ativadas segundo uma lógica
apropriada, resultante do tratanento da saída da
sub-rqtina PIO.

9. Considerações finais

G. Equiprent for the safe storage
and handling of pulverized fuel: results
of the solid fuels; vx:>tking group of the
Gennan Cement ~rks' Association (VOZ) •
Translation ZKG, !• 1982. p.21-3.
E. A. Design and aonstruction of 55
t;hour central ooal grinding and drying
plant at Ulgerdof; Descripticn of process
engineering and safety arrangements.
Translation ZKG,.~, 1979. p.415-33.

(09) OLLER, O. Experiences with indirect ooal
systems. In: KX:K ProDUCI'S IN'!EmATICNAL
CEMENr SEMINAR, 17.· 01icago, 1981. p.6-9.
(10) SOJNEIOER, F. Kdllenaufbereitung und
Kohlenfeuerunger ftir Zarentdrellôfen.
ZKG, ]_, 1976.
(11) SHINSKEY, .F. G. Process-oontrol systems. s.l.,

Me Graw Hill, 2.ed., 1979. p.85-ll.

Autilização de

carvão para a queima em fornos
industriais, em substituição aos der i vaàos do
petróleo, traz em sr risoos .de eJq:>losões e in<Êldios

144

(12) STECKER, W. Adding software to P & Os. Intedl,
Sept. 81.
--

